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บทคัดย่อ
ความต้องการกุ้งก้ามกรามในตลาดของผู้บริโภคมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรผู้ผลิตกุ้งก้ามกรามกลับมีปริมาณลดลง เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกาไรที่
น้อยลงของเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม และวิเคราะห์หาแนวทางที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า
จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม 2 คน จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงห่วงโซ่ คุณค่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และสภาพการณ์ทางธุรกิจเพื่อนามาสรุปเป็นแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการลงทุน
โดยจากการศึกษาพบว่า ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้าในระบบอุตสาหกรรม
เป็นส่วนที่มีอานาจในการต่อรองต่าที่สุด ซึ่งส่งผลให้มูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับในการดาเนินธุรกิจมีผลกาไร
ที่น้อยตามไปด้วย และผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกเป็นของพ่อค้าคนกลาง/แพกุ้ง ดังนั้นจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ต่าง ๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ธุรกิจได้จากการใช้จุด
แข็งที่มีในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นส่วนสาคัญใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างมาตรฐานในการส่งออกให้กับผลผลิตกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรไทยได้
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีที่สามารถช่วยให้การกระจายข้อมูลเป็นไปได้อย่างราบรื่นและ
ทัว่ ถึงจะทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น
คำสำคัญ: ห่วงโซ่คุณค่า , การสร้างมูลค่าเพิ่ม , กลุ่มต้นน้า
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ABSTRACT
Market demand for giant freshwater prawn (GFP) is continuously
increasing in Thailand, while high production costs have caused a decrease in yield.
The causes for this difficulty were studied, and value chain analyzed to add value to
the industry. Data was collected by in-depth interviews. Samples were GFP experts
and farmers from Bang Pla Ma, a district in the southern part of Suphan Buri Province,
central Thailand. Data was evaluated by Porter’s value chain and five forces analysis,
as well as the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) matrix.
Results were that GFP farms located upstream had the lowest bargaining
power, affecting company profits accordingly. Most profits were skimmed by
middlemen who bought goods from producers and sold them to retailers or
consumers. These findings suggest that to create added value, GFP farms must
emphasize their competitive strengths, such as certification by the Good Agricultural
Practices (GAP) standard, a key for industrial export. In addition to boosting profits,
efficient communication technology can help farmers to access essential information
and fully understand consumer needs.
Keywords: Value chain, Value added, Upstream
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กิตติกรรมประกำศ
การค้นคว้า อิสระฉบับนี้จัดทาขึ้นเสร็จสมบูรณ์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากผู้ให้ความอนุเคราะห์หลายฝ่าย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
โครงการปริ ญ ญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิช ยศาสตร์แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสในการเข้าศึกษาเรียนรู้เครื่องมือที่นาไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่าง ๆ การเรียนรู้จากองค์กรธุรกิจและปัญ หาที่เกิดขึ้นจริง
รวมโอกาสถึงการศึกษาอิส ระ จึงทาให้ เกิดงานวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับภาคการศึกษา
ภาคธุรกิจ และผู้อื่นที่มีความสนใจ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ได้ให้
ความกรุณาสละเวลาในการคาให้แนะนา คาปรึกษา ชี้แนะแนวทางในกระบวนการวิเคราะห์และจัดทา
ระหว่างการดาเนินการจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนสมบูรณ์
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ รัตนปรีช าเวช กรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระสาหรับคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงให้งานวิจัยมีข้อมูล และการวิเคราะห์ที่ครบถ้ว นสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ขอบพระคุณ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุ รี
ทั้ง 10 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามอีก 2 ท่าน สาหรับการสละ
เวลาในการให้สัมภาษณ์ และยินดีให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนสามารถทาให้ งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จ
สมบูรณ์ได้
ขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) สาหรับคาแนะนา
ความช่ว ยเหลื อ และการติดต่อประสานงานผู้ ที่ส ามารถให้ ข้อมูล ส าหรับการท างานวิจัยฉบับนี้ได้
ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ให้ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท และคนที่คอยเป็น
กาลั งใจ อยู่ เคีย งข้างกัน ตลอดการศึ กษาทั้ งหลั กสู ตร รวมถึ งการให้ คาแนะน าแก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ
จนกระทั่งงานวิจัย นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอมอบงานวิจัยฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่มี
ความสนใจต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยตลอดช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี กุ้งเป็นสินค้าส่งออกในกลุ่มประมงที่สร้าง
รายได้สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย สาหรับกุ้งก้ามกรามหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อกุ้งแม่น้าก็ถือเป็น
กุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ กับประเทศแม้ว่าจะมีสัดส่วน.
การส่งออกที่น้อยกว่ากุ้งขาวอยู่หลายเท่าตัว แต่ก็เป็นที่นิยมในการบริโภคภายในประเทศเป็นอย่าง
มาก โดยตลาดผู้บริโภคจะนิยมการบริโภคกุ้งก้ามกรามที่มีโครงร่างสวยงาม เพราะมีขนาดใหญ่ และ
รสชาติดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียในระยะเจริญเต็มวัย จึงทา
ให้กุ้งเนื้อเพศผู้ขนาดใหญ่และขนาดรองมีราคาสูงตามลาดับ แต่ขณะเดียวกันกุ้งเพศเมียสมบูรณ์พันธุ์
และระยะฟักไข่กลับไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดเพราะมี เนื้อน้อยและรสชาติไม่อร่อย ส่งผลให้มีราคาที่
ต่ามาก ทั้ งนี้ ค วามนิ ย มในการบริ โภคอาจแตกต่ างกัน ไปขึ้ น อยู่ กับ ความต้อ งการของแต่ ล ะตลาด
(นิตยสารเพื่อนชาวกุ้ง อ้างอิงใน การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, 2545)
สถานการณ์การของตลาดการนาเข้า -ส่งออกกุ้งก้ามกรามในปี 2559 การส่งออกใน 5
เดือนแรกของปี 2559 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามมีปริมาณทั้งหมด 614.80 ตัน คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 151.20 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2558 ในช่วงเดียวกัน พบว่ามีปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น +15.20% คิดเป็นมูลค่า +52.30% ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามที่มีมูลค่าการส่งออก
มากที่สุด คือ กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง คิดเป็น 99.96% และกุ้งก้ามกรามปรุงแต่ง คิดเป็น 0.04% มูลค่า
การส่งออกส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามมากที่สุด คิดเป็น 59.10% จีน 25.50%
และประเทศอื่น ๆ 15.40% ตามลาดับ ส่วนสถานการณ์การนาเข้า ใน 5 เดือนแรกของปี 2559 ปริมาณ
การนาเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามมีปริมาณทั้งหมด 148.10 ตัน คิดเป็นมูลค่าการนาเข้า 30.90 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในช่วงเดียวกัน +17.00% คิดเป็นมูลค่า +1.90% ตามลาดับ โดยเป็นการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง คิดเป็น 62.90% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 37.10% เป็นการนาเข้าจาก
ประเทศอินเดียมากที่สุด คิดเป็น 72.40% ศรีลังกา 23.80% และประเทศอื่น ๆ 3.80% ตามลาดับ
(วชิราภรณ์ ไกรอ่า, 2559)
การเปรียบเทียบราคากุ้งก้ามกรามราคาขายส่งกุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) ณ ตลาดไท ในปี
2558-2559 พบว่า ในปี 2558 กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่มีราคาเฉลี่ย 549 บาทต่อกิโลกรัม กุ้งก้ามกราม
ขนาดกลาง 410 บาทต่อกิโลกรัม และกุ้งก้ามกรามขนาดเล็ก 304 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในปี 2559
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กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่มีราคาเฉลี่ย 568 บาทต่อกิโลกรัม กุ้งก้ามกรามขนาดกลาง 418 บาทต่อกิโลกรัม
และกุ้งก้ามกรามขนาดเล็ก 303 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคากุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) มีการปรับตัว
ของราคาทั้ง 3 ขนาด โดยกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่มีอัตราการปรับราคาขึ้น +3.51% กุ้งก้ามกราม
ขนาดกลางมีอัตราการปรับราคาขึ้น +1.80% ในขณะที่กุ้งก้ามกรามขนาดเล็กมีอัตราการปรับราคา
ลดลง -0.19% (ตลาดไท, 2559)
ตารางที่ 1.1
ราคาผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก ปี 2558-2559

ที่มา: http://talaadthai.com/
ในส่ ว นของผลผลิ ตกุ้ งก้ามกรามส าหรับ สถานการณ์ ป ระมาณการการผลิ ต ที่ ได้จ าก
การเพาะเลี้ยงในปี 2559 มีปริมาณ 17,000 ตัน เป็นมูลค่า 5,440 ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 1.45 แต่มูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.76 ขณะที่มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามในประเทศอยู่ประมาณ 85,000 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.45 สาหรับฟาร์มเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามในปี 2559 มีจานวนประมาณการ 5,784 ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,094 ฟาร์ม (มิถุนายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของจานวนฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งหมด (ตารางที่ 1.1) (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด, อ้างถึงใน วชิราภรณ์ ไกรอ่า,
2559)
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ตารางที่ 1.2
ผลผลิต มูลค่า พื้นที่ และจานวนฟาร์มกุ้งก้ามกราม ปี 2549-2559

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557-2559 เป็นข้อมูลแบบประมาณการ
ผลผลิตโดยรวมของกุ้งก้ามกรามทั้งหมดในประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 2% ของผลผลิต
สัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากที่สุดใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2554 คิดเป็นผลผลิต 19.347 พันตัน มีมูลค่าต่อหน่วยเป็น 4.92
เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลผลิตกุ้งก้ามกรามถึงหลักหมื่นอยู่เพียงประเทศเดียว
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรไทยมีผลผลิตโดยเฉลี่ย คิดเป็น 300-400 กิโลกรัม
ต่อไร่ ใช้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงประมาณ 103-104 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตาม
พื้นที่ โดยต้นทุนเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนรวมคือ ต้นทุนค่าอาหาร รองลงมาคือ ค่าแรงงาน คิดเป็นเกือบ
1 ใน 5 ของต้นทุนรวม ซึ่งการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาการขาด
แคลนพันธุ์กุ้งที่ดีส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดตายต่า การแกว่งขึ้น ลงของราคา และถูกกดราคา
ในการรับซื้อ ทาให้เกษตรกรหลายรายได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน จึงมีการชะลอการ
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามหรือเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนซึ่งใช้ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนที่สั้นกว่า อันส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่อยู่ในท้องตลาดเริ่มมีปริมาณที่ลดลง
(เรืองไร โตกฤษณะ และคณะ, 2558, น. 75-78)
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แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามยังคงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับ
เกษตรกรและสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรได้ หากเกษตรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ถูกต้อง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิตเป็นต้น เพื่อให้การลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามประสบความสาเร็จได้
สูงสุด
ดังนั้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการลงทุน เลี้ยง
กุ้งก้ามกราม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจ
การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ดังนั้นผลของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร หรือ
ผู้ที่มีความสนใจในการลงทุน เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอนาคต เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒ นา
การจัดการและการตัดสินใจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุนและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
2. เพือ่ ศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ให้กับเกษตรกร
1.3 ขอบเขตงำนวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการลงทุน
เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามของประชากรในอ าเภอบางปลาม้ า จังหวัด สุ พ รรณบุ รี โดยประเด็ น หลั ก ที่ ท า
การศึกษาเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม และแนวทางในการจัดการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจาก
การลงทุนอันส่งผลต่อความสาเร็จในการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของผู้ลงทุน โดยศึกษาว่าจะมีแนวทาง
อย่างไรที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนประสบความสาเร็จในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ลั กษณะของกลุ่ มประชากรที่ ใช้ในการศึกษาจะศึก ษากลุ่ มประชากรที่ ท าอาชีพ เป็ น
เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุ พ รรณบุรี และผู้ เชี่ยวชาญที่มีค วามรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม การศึกษาข้อมูลจะเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และ
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ผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม และการศึกษาจากข้อมูลทุ ติยภูมิ ได้แก่
บทความ งานวิชาการ รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ระยะเวลา
ในการศึกษาวิจัยอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
1.4 กรอบกำรสัมภำษณ์
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงปัจจัยความสาเร็จในการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จะใช้วิธีในการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบถึงข้อมูลใน
การบริ ห ารจั ด การด้ านต่ าง ๆ ของฟาร์ม เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามในแต่ ล ะฟาร์ม โดยละเอี ย ด และการ
สัมภาษณ์จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามเพื่อทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
2. เป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสาหรับเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
1.6 นิยำมศัพท์
ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้กาหนดขอบเขต และความหมายของคาศัพท์ไว้เพื่อให้ เกิด
ความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้
กุ้งก้ำมกรำม หมายถึง กุ้งน้าจืดชนิ ดหนึ่งมีเปลือกสีเขียวอมฟ้า หรือม่วงเข้มตลอดทั้ง
ก้าม เป็นกุ้งที่มีขนาดใหญ่เมื่อถึงระยะโตเต็มวัย พบได้ตามแม่น้าลาคลองโดยเฉพาะในภาคกลาง และ
ภาคใต้ของประเทศไทย
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาภายในที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการลงทุนเลี้ยง
กุ้ งก้ า มกราม: กรณี ก ารเลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกราม อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าจากบทความ งานวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางแนวคิดและทฤษฎี อี ก
ทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องมือในงานวิจัย
โดยผู้วิจัยได้นาเสนอวรรณกรรมและแนวคิดดังต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
2.3 แนวคิดทางการตลาดเกษตร
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรม
2.1.1 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมกุ้งก้ำมกรำม
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมีการดาเนินการมาเป็นระยะเวลา
กว่า 20 ปี โดยการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นเริ่มมีการเพาะเลี้ยงมาก่อนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดาหรือ
กุ้งขาวแวนนาไม และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในรูปแบบพัฒนากันมากขึ้น
ใช้ลูกกุ้งสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒ นาแล้วแทนการเลี้ยงสายพันธุ์ดั้งเดิม เพื่อปริมาณผลผลิต และลด
ปัญหายาหรือสารเคมีตกค้างต่าง ๆ โดยโครงสร้างของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนส่งออกจาหน่ายมีธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวข้องหลายธุรกิจ นิติ ชูเชิด (ม.ป.ป.)
ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้
1. โรงเพาะฟัก เป็นสถานที่ที่นาแม่กุ้งทั้งหมดมาทาการเพาะฟักเพื่อผลิตลูกกุ้ง
จานวนของโรงเพาะฟักจะขึ้นอยู่กับความต้องการลูกกุ้งในขณะนั้น หากเป็นช่วงที่การเลี้ยงกุ้งได้ผล
ผลิตดี มีการขยายการเลี้ยงกัน มากขึ้น ก็จะมีจานวนโรงเพาะฟักกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดต่าง ๆ
แต่หากสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งซบเซาลง จานวนโรงเพาะฟักก็จะลดจานวนลงตามไปด้วย
2. ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เป็นสถานที่เลี้ยงกุ้งที่กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ โดยนาลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักมาเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มเลี้ ยงขนาดเล็ก มีจานวนบ่อเลี้ยง
1-4 บ่อ ส่วนฟาร์มเลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีจานวนบ่อเลี้ยงมากกว่า 40 บ่อ ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนน้อย ฟาร์มเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามจะเป็น ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นในโครงสร้างอุตสาหกรรมมาก ไม่ว่าจะเป็น
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ธุร กิจ โรงเพาะฟักพั น ธุ์กุ้ง ธุร กิจ อาหารกุ้ ง ธุรกิจขายเครื่องมื ออุปกรณ์ ต่ าง ๆ ในการเลี้ ยงสั ตว์น้ า
แรงงานจับกุ้ง พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น ดังนั้นหากฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถสร้างผลผลิต และทา
กาไรได้ดี ก็จะส่งผลที่ดีต่อธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
3. แพจับกุ้ง หรือตลาดกลาง เมื่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ
แล้วเกษตรกรก็จะจับกุ้งเพื่อนาไปขาย โดยรูปแบบการขายมีหลายรูปแบบทั้งการประมูลขายที่ปากบ่อ
การนามาขายที่แพจับกุ้ง หรือตลาดกลาง เป็นต้น
4. โรงงานแปรรูปหรือห้องเย็น เป็นสถานที่แปรรูปเพื่อการบริโภคส่วนหนึ่ง และ
เพื่ อการส่ งออกส่ ว นหนึ่ ง โดยผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อ การส่ งออกประกอบไปด้ ว ยกุ้ งก้ ามกรามสดแช่ เย็ น
กุ้งก้ามกรามสดแช่แข็ง และกุ้งก้ามกรามแปรรูปพร้อมบริโภค
5. ธุร กิจ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสนั บ สนุน กิจกรรมต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ ย ง
กุ้งก้ามกราม ได้แก่
5.1 บริษัทผู้ ผลิ ตอาหารกุ้ง สาหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒ นา
อาหารที่ใช้จะเป็นอาหารแบบสาเร็จรูปเกือบทั้งหมด เมื่อเกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้น บริษัท
ผลิ ต อาหารที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมประมงก็ มี จ านวนมากขึ้ น ตามไปด้ ว ย ซึ่ งผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งใน
กระบวนการผลิตอาหารนั้นก็มีเป็นจานวนมาก เริ่มตั้งแต่คนงานที่ทางานในโรงงานจนถึงนักวิชาการที่
ทาการตรวจสอบวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ และการส่งเสริมการขายในแหล่งเลี้ยงกุ้ง
5.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิต คือบริษัทต่าง ๆ ที่ทาการผลิตและจาหน่ายวัส ดุ
อุปกรณ์ และเคมีภัณ ฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งจนถึงกุ้งที่ขนาดใหญ่พร้อมขาย โดยมีทั้ง
บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย และบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ น บริ ษั ท ที่ เป็ น ขนาดเล็ ก (สมาคมการค้ าปั จจั ยการผลิ ตสั ตว์ น้ าไทย, อ้ างถึ งใน คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.)
5.3 บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทางานสูง เช่น เครื่องตีน้าแบบยาว ทุ่นวางใบพัดตีน้า กล่องเกียร์
เครื่องสูบน้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทเหล่านี้ก็จะต้องมี
พนักงานผู้ออกแบบ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมากหากการเลี้ยงกุ้งเป็นไปได้ดี
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ภาพที่ 2.1 แสดงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของประเทศไทย
ที่มา: คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประกำร (Five-Force Model)
ปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ (Five-Force Model) ที่ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขัน
ในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นแนวคิดของ Michael E. Porter โดย มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2555) ได้อธิบาย
ไว้ว่า ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพล
อันเกิดขึ้นจากการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรนั้นอยู่ หากปัจจัย
แรงกดดันทั้ง 5 ประการ มีความเข้มแข็ง ก็จะแสดงถึงโอกาสในการได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ทั้งนี้สภาวะอุตสาหกรรมมักมีการพัฒนาอยู่เสมอ ปัจจัยแรกกดดันทั้ง 5 ประการนี้จึงสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้เช่นกัน โดยองค์กรจะต้องหาตาแหน่งในอุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยแรงกดดัน
ทั้ง 5 ประการ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งซึ่งประกอบไปด้วย
1. ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants)
คู่แข่งขันใหม่ หมายถึงองค์กรธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีแนวโน้มที่จะเข้ามา
ในอุตสาหกรรม ซึ่งตามปกติองค์กรเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะพยายามกีดกันการเข้ามาของคู่แข่งขัน
ใหม่ เนื่องจากองค์กรใหม่ ๆ ที่เข้ามาจะส่งผลต่อสภาวะการแข่งขัน ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาด
อันส่งผลกระทบต่อองค์กรเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยปัจจัย 2 ประการที่สาคัญในการพิจารณา
การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ ได้แก่ ต้นทุนในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจาก
องค์กรธุรกิจเดิม
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2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน (Rivalry Among Existing Competitors) สภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งในอุตสาหกรรมสามารถสร้างช่องทางในการสร้างผลกาไร
ให้กับองค์กรที่มากขึ้นได้ หรือถูกกระทาจากองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การลดราคา
สินค้า การแนะนาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด การเพิ่มบริการหลังการขายให้กับลูกค้า หรือการต่อสู้ด้านอื่น
ๆ ทางการตลาด เป็นต้น แต่ถ้าในอุตสาหกรรมมีสภาวะการแข่งขันที่ไม่รุนแรงก็มีโอกาสที่องค์กรธุรกิ จ
จะขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อให้องค์กรได้กาไรที่มากขึ้นก็มีมากเช่นกัน
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ (Threat of Substitutes) ใน
อุตสาหกรรมหนึ่ งอาจมีการแข่งขันทางธุรกิจกับอุตสาหกรรมอื่นที่ สามารถผลิ ตสิ นค้าที่มีลั กษณะ
สามารถทดแทนกันได้ โดยอาจจะเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เหมือนกัน ซึ่งสินค้าทดแทนจะก่อให้เกิดข้อจากัดของการตั้งราคาทาให้ไม่สามารถตั้งราคา
ที่สูงได้ เพราะอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่นได้ เช่น ชาเป็นสินค้าทดแทนของ
กาแฟ เป็นต้น ซึ่งหากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า (Switching Cost) ต่าด้วยแล้วก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ย่อมมีผลตอบแทนที่สูงกว่า
เนื่องจากสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงโดยไม่ต้องคานึงถึงสินค้าทดแทน
4. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) ถ้าผู้ซื้อมีอานาจใน
การต่อรองในการกาหนดราคาของสินค้าและบริการต่า หรือมีอานาจในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่ม
คุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านต้นทุนในการดาเนินงาน
ที่ สู งขึ้ น ในขณะที่ หากผู้ ซื้ อไม่ มี อ านาจในการต่ อรองย่ อมเปิ ดโอกาสให้ องค์ กรธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรม
สามารถขึ้นราคาสินค้าและบริการได้โดยง่าย ดังนั้นการที่ผู้ซื้อจะมีอานาจในการต่อรองมากหรือน้อย
จึงขึ้นอยู่กับอานาจการต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
5. อานาจการต่อรองของผู้ ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผู้ ขาย
วัตถุดิบที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมจะสามารถกาหนดราคาวัตถุดิบที่สูงหรือต่าได้ รวมไปถึงการเพิ่ม
หรือลดคุณภาพสินค้าลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลกาไรขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ ในทางกลับกัน
หากผู้ขายวัตถุดิบมีอานาจในการต่อรองต่าก็ส่งผลให้ถูกกดราคาและเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น
จากผู้ซื้อ
2.1.3 ทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง (SWOT Analysis)
เอกวินิต พรหมรักษา (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด SWOT ว่าเป็นแนวคิดของ
Albert Humphrey ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกองค์กร เป็น
การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่

10
เกิดขึ้นภายในองค์กรและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งองค์ประกอบของ SWOT ประกอบด้วย ดังนี้
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดย
องค์กรจะต้องนาจุดแข็งนี้ไปเป็นตัวกาหนดกลยุทธ์
W มาจาก Weak หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องหาวิธีในการแก้ไข
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นสิ่งที่สภาพแวดล้อมภายนอก
เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินการขององค์กร เช่น การเมือง กฎหมาย ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น
T มาจาก Threats หมายถึ ง อุ ปสรรคหรื อข้ อจ ากั ดที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอก ซึ่งการจาแนกทั้งโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เนื่องจากสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อยู่เสมอหรือบางสถานการณ์โอกาสอาจกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น คู่แข่ง ค่าเงินบาท เป็นต้น
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมปัจจัยในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุ ป สรรค ท าให้ องค์ กรสามารถก าหนดเป้ าหมาย สร้ างจุ ดแข็ ง และแสวงหาประโยชน์ ต่ าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคและแก้ไข
จุดอ่อนขององค์กรด้วยเช่น กัน ดังนั้นส าหรับการใช้ SWOT วิเคราะห์ สภาพการณ์จะทาให้องค์กร
สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงแนวคิดในการวางแผนงานเพื่อสร้างโอกาสในการสาเร็จให้มากยิ่งขึ้น
แต่ ในขณะเดี ยวกั นก็ จะต้ องประเมิ นความสามารถหลั กขององค์ กร และปั จจั ยหลั ก (Key Success
Factors) ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานให้ถูกต้ อง โดยภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณา
ทรัพยากรภายในองค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศการทางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง
การพิจารณาการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์มากยิ่งขึ้นด้วย
- จุดแข็ง (Strengths) วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรว่าปัจจัยใดสร้างข้อได้เปรียบและสามารถนามาพัฒนาองค์กรได้
- จุ ด อ่ อ น (Weak) วิเคราะห์ ปั จ จั ย ภายในจากมุ ม มองของผู้ ที่ อ ยู่ ภ ายใน
องค์กรว่าปัจจัยใดเป็นข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยที่องค์กรควรจะปรับปรุงหรือขจัดให้หมดไป
2. การประเมิน สถานการณ์ ภ ายนอกองค์ กร เพื่ อ ค้น หาโอกาสและอุป สรรค
ทางการดาเนิ น งานขององค์ กรที่ ได้ รับ ผลจากสภาพการณ์ ภ ายนอก เช่ น อั ตราการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจ นโยบาย สภาพแวดล้อมทางสังคม (ระดับการศึกษา การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะชุมชน ค่านิยม

11
ความเชื่อ) สภาพแวดล้อมทางการเมือ ง (พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา) และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีการพัฒนาการทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
- โอกาส (Opportunities) วิเคราะห์ ว่าปั จจัยภายนอกใดที่ส ามารถสร้าง
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร รวมถึงสามารถนามาเสริมสร้างให้ องค์กรมีความเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึ้นได้
- อุป สรรค (Threats) วิเคราะห์ ว่าปั จจัย ภายนอกใดที่ ส่ งผลกระทบและ
สร้างความเสียหายต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพ
องค์กรให้สามารถเผชิญกับแรงกระทบได้
3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อนาจุดแข็งและจุดอ่อน
ภายในองค์กรมาเปรียบเทียบกับโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์จะอยู่ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
- สถานการณ์ จุดแข็ง : โอกาส เป็นสถานการณ์ที่ผู้บริหารขององค์กรควรจะ
กาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้พร้อมกับการฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กร
- สถานการณ์ จุ ด อ่ อ น : อุ ป สรรค ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ องค์ กรใน
สถานการณ์นี้คือการตั้งรับและการป้องกัน (Defensive Strategy) เพื่อการหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นและลดการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
- สถานการณ์ จุ ด อ่ อ น : โอกาส องค์ ก รควรเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารพลิ ก ตั ว
(Turnaround Oriented) เพื่อจัดการกับจุดอ่อนภายในต่าง ๆ พร้อมกับการฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เข้ามา
- สถานการณ์ จุดแข็ง : อุปสรรค องค์กรควรเลือกกลยุทธ์ การแตกตัวหรือ
การขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ในการสร้าง
โอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
2.2 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ
2.2.1 ควำมหมำยของห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
ห่ว งโซ่คุณ ค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดหนึ่งของ Porter ที่ต้องการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ให้ กับ องค์กร เป็นกระบวนการในการจัดการ
กิจกรรมที่เปลี่ยนปัจ จัยนาเข้า (Input) ให้เป็นผลผลิต (Output) โดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน
ทั ้ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร กล่ า วคื อ เมื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง กิ จ กรรมนั้ น จะมี
ผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิภาพของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่า
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กิจกรรมโดยรวมสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด จึงจาเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ (Trade-off) การทางาน
ของแต่ละกิจกรรม เพื่อเป้าหมายในประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการแก่ลูกค้า (บูรณะศักดิ์
มาดหมาย, 2552)
2.2.2 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain Analysis)
ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ Porter ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนกระบวนการในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้า ซึ่งมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ ด้วย
การวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม และสามารถวัดผลได้จากการพิจารณา
ของผู้บริโภคในการยินยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปกิจกรรมของ
แต่ละองค์กรจะมีความหลากหลาย แต่ Porter ได้จาแนกกิจกรรมในองค์กรออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภท
มีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการขององค์กร ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกันการผลิตสินค้าและบริการ การตลาดและขนส่งสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภค ได้แก่
- โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับ
สินค้า การจัดเก็บ และการแจกจ่ายวัตถุดิบ
- การปฏิบัติการ (Operations) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือ
การแปรรูปวัตถุดิบ หรือเรียกว่าขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้วัตถุดิบแปรรูปออกมาเป็นสินค้าและบริการ
- โลจิ ส ติ ก ส์ ข าออก (Outbound Logistics) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการจัดเก็บ รวบรวม ส่งมอบ จัดจาหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า
- การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็ นกิจกรรมที่จาแนก
ความต้องการของลูกค้าเพื่อการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
- การบริการ (Customer Services) เป็นกิจการที่ครอบคลุมถึงการให้ บริการ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ตลอดจนการบริการหลังการขาย
2. กิจกรรมสนั บสนุ น (Support Activities) เป็ นกิจกรรมที่ ช่วยส่ งเสริมกิ จกรรม
หลัก ได้แก่
- การจัดซื้อ/จัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากร (Input) เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก
- การวิจัยและพัฒนา (Technology Development) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถเหนื อ คู่ แ ข่ ง และเพิ่ ม คุ ณ ค่ าสิ น ค้ า และบริ ก ารหรื อ
กระบวนการผลิต
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- การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Management) เป็ น
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการสรรหา คั ดเลื อก พั ฒนา ประเมิ นผล ฝึกอบรม การจ่ ายค่ าตอบแทน และ
แรงงาน
- โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) เป็นปัจจัยสนับสนุน
การดาเนินงาน ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร

ภาพที่ 2.2 แสดงการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ที่มา http://www.businesssetfree.com/porters-value-chain/
การเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมย่อมทาให้ทราบถึงแหล่งที่มาของการสร้างคุณค่า
ในกระบวนการนั้ น ๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทาให้สามารถสร้าง
ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้ ตามแบบจาลองห่วงโซ่คุณค่าของ Porter ได้แสดงถึงผล
กาไร (Profit Margin) ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตส่วนใหญ่จะมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรในแบบของอุตสาหกรรม
ต้นน้าไปยังอุตสาหกรรมปลายน้า เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ดังนั้น
แนวคิดนี้จึงเป็นการเพิ่มความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กรภายใต้กรอบของกลยุทธ์การแข่งขัน
ที่ อ งค์ ก รยึ ด ถือ โดยมุ่ งลดต้ น ทุ น (Cost Leadership) และสร้างความแตกต่ าง (Differentiation)
(เอกกมล เอี่ยมศรี, 2555)
2.2.3 บทบำทกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ
ห่ ว งโซ่คุ ณ ค่ าเป็ น การเชื่ อ มโยงระหว่างกิ จกรรมภายในองค์ก รและภายนอก
องค์กรตั้งแต่ระดับ ต้น น้ าและปลายน้า รวมถึงลู กค้าปลายทาง การพัฒ นาความได้เปรียบทางการ
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แข่งขันจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กร แต่จะต้องเป็นการเชื่อมโยงกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เช่น
การใช้กลยุทธ์ด้านราคาด้วยการสั่งซื้อปัจจัยนาเข้าที่เสนอราคาต่า (Low Cost Suppliers) และใช้ผู้
กระจายสินค้าที่มีต้นทุนการขนส่งต่า (Low Cost Distributors) เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ด้วย
ระดั บ ราคา ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก รเป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่ มุ่ ง เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
กระบวนการ ดั ง นั้ น การวิ เคราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รเข้ า ใจถึ งปั จ จั ย ที่ ส ามารถสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution Channel) ความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถจาแนกปัญหาหรือความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาคอขวด เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.2.4 ขอบเขตสำหรับกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ามีขอบเขตที่ครอบคลุม ดังนี้
1. วิเคราะห์ การเชื่อมโยงทางแนวราบ (Horizontal Linkage Analysis) เน้ น
การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่างหน่ ว ยธุรกิ จ (Analyzing Business Unit Interrelationships)
เพื่อกาหนดกลยุทธ์แนวราบ (Horizontal Analysis) โดยเป็นการร่วมกันระหว่างหน่วยธุรกิจในการ
จัดหาจัดซื้อวัสดุร่วมระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ แต่หากองค์กรไม่มีความพร้อมใน
โครงสร้างพื้นฐานหรือระบบสนับสนุน การเชื่อมโยงเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดต้นทุนจากการประสาน
ความร่ ว มมื อ (Cost of Coordination) และความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น การ ดั ง นั้ น การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์จึงเป็นแนวทางเลือกในการตัดสินใจกาหนดกลยุทธ์ดังกล่าว
2. วิเคราะห์ การเชื่อมโยงตามแนวตั้ง (Vertical Linkage Analysis) เน้นการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มระหว่างองค์กรกับธุรกิจต้น
น้าและปลายน้า ดังนั้นการวิเคราะห์จึงเป็นการประเมินประสิทธิผลด้วยผลตอบแทนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรม (Industry’s Value Chain) เช่น ต้นทุนแลผลผลิตในแต่ละกระบวนการ เป็นต้น
รวมไปถึงการวิเคราะห์ ความสามารถหลั กของธุรกิจ (Core Competency Analysis) ด้วยการศึกษาถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละกิจกรรมโดยวัดจากต้นทุนการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม และความสามารถ
ในการสร้างความแตกต่าง (Ability to Differentiate) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมที่
องค์กรควรจะดาเนินการเองหรือควรจะจัดจ้างการดาเนินการจากภายนอก (Outsourcing) เพื่อลด
ความเสี่ยงในการดาเนินการลงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเพิ่มการรับรู้ให้กับลูกค้า (Customer-Perceived
Value) จากการร่วมมือกันระหว่างองค์กรตั้งแต่ระดับต้นน้าและปลายน้า
3. วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry Structure Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรในระดับอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจาลอง Porter’s Five Force
ซึ่งประกอบไปด้วย
- อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
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- อานาจการต่อรองของผู้ส่งมอบ (Bargaining Power of Suppliers)
- ภั ย คุ ก คามจากสิ น ค้ า / บริ ก ารที่ ส ามารถทดแทนได้ (Threat of
Substitute Products / Services)
- ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพ (Threat of New Entrants)
- การแข่งขันระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry)
สาหรับปัจจัยและแรงผลักดันมีส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนั้น เพื่อตอบสนอง
ต่อแรงดังกล่าวสามารถพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้จากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) เพื่อการนาเสนอสินค้าและบริการที่เหนือคู่แข่ง โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
พัฒนากระบวนการเพื่อนาสินค้าและบริการออกสู่ตลาดและตอบสนองความต้องการให้ผู้บริโภคได้
อย่ างรวดเร็ ว และกลยุ ท ธ์ผู้ น าต้ น ทุ น (Cost Leadership Strategy) ด้ว ยการน าเสนอสิ น ค้าและ
บริการที่มีต้นทุนต่ากว่าคู่แข่งด้วยการมุ่งปรับปรุงและควบคุมต้นทุน
4. วิเคราะห์ ก ารแบ่ งส่ ว น (Segmentation Analysis) โดยวิเคราะห์ ลั ก ษณะ
โครงสร้างของแต่ละส่วนอุตสาหกรรม (Industry Segments) เพื่อทราบถึงความได้เปรียบ / เสียเปรียบ
ในแต่ ละส่ วน และน าผลมาเป็ นข้ อมู ลส าหรับการตั ดสิ นใจในการเข้ า / ออกหรือการปรั บสั ดส่ วน
การลงทุน และกาหนดกลยุทธ์สาหรับการแข่งขันต่อไป (โกศล ดีศีลธรรม, 2548, น. 64-71)
2.3 แนวคิดทำงกำรตลำดเกษตร
2.3.1 ควำมหมำยของตลำด
การตลาด (Marketing) คือ “การกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้ทางธุรกิจที่มีผลให้
เกิ ด การน าสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารจากผู้ ผ ลิ ต ไปสู่ ผู้ บ ริโ ภคหรือ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ ให้ ได้ รั บ ความพอใจ
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ” ซึ่งการที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะสามารถขายสินค้าในตลาด
ได้อ ย่ างยั่ งยื น นั้ น ย่ อมขึ้น อยู่ กับ การซื้อขายสิ น ค้าหรือ บริการและผลตอบแทนที่ ผู้ ผ ลิ ตได้ รับ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้มี ตลาดเกิดขึ้นนั้นคือ การโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ในสิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร (Ownership Transfers) และตั ว สิ น ค้ าและตลาดที่ จะซื้ อ สิ น ค้ าหรื อ บริก าร
(Product-Market Interrelationship) ซึ่งถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปจะไม่นับว่าเป็น
การซื้อขายและถือว่าไม่มีการตลาดเกิดขึ้น (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, น. 2-3)
การตลาดสิ นค้าเกษตร (Agricultural Products Marketing) คือ “กิจกรรมต่าง ๆ
ของธุรกิจที่ทาให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมและการบริการ โยกย้ายผ่านมือจากเกษตรกรจนถึงมือผู้บริโภค
คนสุดท้ายในลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการในเวลาและในสถานที่ที่ถูกต้องตลอดจนในระดับ
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ราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้น ๆ มา” โดยกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรอาจแบ่งได้
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การผลิต (Production) เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร
โดยใช้ปัจจัยการผลิตได้แก่ ทุน ที่ดิน แรงงาน พันธุ์พืช ฯลฯ
2. การรวบรวม (Assembly) เกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยว
มาขายให้ กับพ่ อค้ าคนกลางหรื อ พ่ อค้ าคนกลางอาจจะเป็ น ผู้ ที่ เข้าไปซื้อ ผลผลิ ตจากเกษตรกรเอง
โดยตรง
3. การแปรรูป (Processing) เป็นการนาผลผลิ ตไปผ่านกรรมวิธีจะเกิดเป็นสินค้า
ชนิดใหม่ เช่น การนาเงาะสดมาผ่านกรรมวิธีกลายเป็นเงาะกระป๋อง โดยจะสามารถเก็บไว้รับประทาน
ได้นานมากยิ่งขึ้น
4. การขายส่ง (Wholesaling) เป็นการนาผลผลิตที่รวบมาจากแหล่งผลิตไปขาย
ต่อคนกลาง (พ่อค้าปลีก) ซึ่งจะสะดวกต่อเกษตรกรในการกระจายผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
5. การขายปลี ก (Retailing) เป็นการขายสิ นค้ าต่อให้ กับผู้ บริโภคคนสุ ดท้ ายเพื่ อ
นาไปบริโภค
6. การบริ โภค เป็ น ความต้ อ งการซื้อ สิ น ค้ าชนิ ด ใดชนิด หนึ่ งในช่ ว งเวลาหนึ่ ง
ถ้าผลผลิตมีการบริโภคกันเป็นจานวนมากความต้องการในผลผลิตก็จะมาไปด้วย
สินค้าเกษตรแต่ละชนิดไม่จาเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด
ของสินค้าเกษตรครบทุกขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า (ดารงศักดิ์ ชัยสนิท และ ก่อเกียรติ
วิริยะกิจพัฒนา, ม.ป.ป., น. 1-3)
2.3.2 ระดับของตลำดสินค้ำเกษตร
การตลาดเกิดขึ้นจากผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความเสรีมาทากิจกรรมซื้อขายกัน โดย
อาจมีสถานที่หรือไม่มีก็ได้ มีรูปแบบการขายที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ เพื่อทราบถึงจานวนพ่อค้าคนกลาง
ในตลาดและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงแบ่งสินค้าเกษตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ตลาดผู้รวบรวมในท้องถิ่น (Local Assembly Market) มีพ่อค้าเป็นผู้รวบรวม
ขั้นต้นในท้องถิ่นเรียกว่า ผู้รวบรวมท้องถิ่น (Local Assemblers) ซึ่งมักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มี เงินทุน
จานวนน้อย อยู่ใกล้แหล่งผลิตและทาธุรกิจโดยตรงกับเกษตรกรหรือผู้ผลิต ในตลาดระดับนี้ประกอบ
ไปด้วยคนกลางหลายประเภท เช่น พ่อค้าอิสระขนาดเล็ก นายหน้า โรงงานขนาดเล็ก หรือเป็นเกษตรกร
เป็นต้น โดยผู้รวบรวมท้องถิ่นเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกาไรซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลง
กันระหว่างพ่อค้าผู้รวบรวมส่ง หรือพ่อค้าขายปลีก
2. ตลาดกลางหรือผู้รวบรวมในจังหวัด (Assembly Market or Central Markets)
มักจะอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง โดยจะรับซื้อผลผลิตจากผู้รวบรวมท้องถิ่นหรือจาก
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เกษตรกรโดยตรง จะดาเนินธุรกิจโดยการรวบรวมสินค้าหลาย ๆ ชนิดส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ จึงต้องมี
โกดังสินค้าในการเก็บสินค้า และมีความชานาญในเรื่องราคาสินค้าแต่ละชนิด คนกลางในตลาดระดับ
นี้มีหลายประเภท เช่น สหกรณ์ พ่อค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นายหน้า โรงงานขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและพ่อค้าท้องถิ่น ตลาดระดับนี้จึงถือเป็นตัว
แทนทีส่ าคัญในการรับซื้อสินค้า
3. ตลาดปลายทาง (Terminal Market) เป็น ตลาดขนาดใหญ่ ที่เป็น ทั้ งผู้ ขาย
ภายในประเทศและผู้ส่งสินค้าออกต่างประเทศ โดยจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากตลาด
กลางเพื่อนาผลผลิตไปแปรรูปและจัดมาตรฐานสินค้าจากนั้นจึงส่งออกจาหน่ายต่อผู้บริโภค โดยส่วนหนึ่ง
จะส่งออกจาหน่ายยังต่างประเทศ พ่อค้าในตลาดประเภทนี้ประกอบด้วย ผู้ขายส่ง ผู้ส่งออก ผู้ขายปลีก
ตัวแทนหรือนายหน้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผู้นาทางด้านราคา (Price Leader) เป็นผู้กาหนดราคาและส่ง
ข่าวสารไปยังตลาดกลาง ดังนั้นพ่อค้าในตลาดนี้จึงมีอานาจและมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ระดับของตลาดจะทาให้ทราบว่ามีพ่อค้าคนกลางในตลาดสินค้าเกษตรมากน้อย
เพียงใดและมีปัญหาอะไรบ้าง เพราะการมีพ่อค้าคนกลางในตลาดมากจนเกินไปอาจทาให้มีต้นทุนแฝงสูง
อาจต้องลดจานวนพ่อค้าคนกลางออกเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น (พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ,
2527, น. 110-112)
2.3.3 ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำเกษตร
การจาหน่ายสินค้าเกษตรมีความซับซ้อนและต้องการคนกลางในการจาหน่าย
ประเภทผู้ค้าส่งมากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ โดยผู้ค้าส่งจะต้องรวบรวมสินค้าเกษตรจากผู้ผลิต
ในแต่ละราย แล้วจาหน่ายให้กับผู้ค้าส่งอี กกลุ่มหนึ่งเพื่อกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคต่อไป ซึ่งระบบ
การจาหน่ายสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. จาหน่ายพ่อค้าส่งท้องถิ่น มักเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในถิ่นการผลิต หรือเป็น
สหกรณ์ผู้ซื้อที่รวมรวมซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อส่งต่อผลผลิตไปครั้งละมาก ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้มี
โอกาสจาหน่ายผลผลิตของตน
2. จาหน่ายตลาดกลาง โดยตลาดกลางจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากตลาดพ่อค้า
ท้องถิ่น เพื่อส่งจาหน่ายต่อยังโรงงานในแหล่งเดียวกันหรือแหล่งใกล้เคียง และแบ่งส่วนหนึ่งขายส่งยัง
ผู้ค้าปลีก ซึ่ง ศุภชัย นิลวานิช (2543: 99-103) อธิบายเกี่ยวกับตลาดกลางสาหรับการจาหน่ายสัตว์น้า
ว่า ช่องทางนี้ถือเป็นช่องทางการจาหน่ายที่สาคัญต่อเกษตรกรรายย่อย โดยสาหรับการซื้อขายสัตว์น้า
แล้วตลาดมหาชัยถือเป็นตลาดกลางที่มีความสาคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยแพรับซื้อสัตว์น้า
จานวนมาก ทาหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางในการประสานงานระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูปหรือ
ธุร กิจ ส่ งออก โดยราคาการซื้ อขายจะขึ้นลงตามราคาของตลาดและการส่ งออก ถ้าผลผลิ ตเป็ น ที่
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ต้องการของตลาดมากแต่สินค้ากลับมีจานวนน้อยราคาก็จะปรับสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผลผลิตมี
เป็นจานวนมากราคาก็จะปรับลงเช่นกัน
3. จาหน่ายผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคโดยตรง
3.1 จาหน่ายผ่านคนกลาง เช่น พ่อค้าส่งที่ทาหน้าที่รวบรวม ผู้ รับประมูล
ราคา นายหน้า โดยคนกลางเหล่านี้จะทาหน้าที่จาหน่ายต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งคนกลางเหล่านี้จะไม่มี
กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าเลย แต่เป็นเพียงผู้ที่ทาหน้าที่ส่งผ่านให้สินค้าจากผู้ผลิตเคลื่อนไปยังผู้บริโภค
เท่านั้น
3.2 จาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เกษตรกรบางส่วนขายผลผลิต
โดยตรงแก่ผู้บริโภค พ่อค้าปลีก หรือผู้นาไปใช้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร แต่อย่างไรก็ตามวิธีการ
จาหน่ายนี้แม้จะทาให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากคนกลางแต่ก็ทาให้มีความใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น เช่น
ค่าขนส่ง เป็นต้น และยังมีความเสี่ยงต่อวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ (สุมนา อยู่โพธิ์, 2524, น. 345-346)
4. จาหน่ายโดยการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Farming) พิทักษ์สิทธิ์
ฉายะภูติ (2527, น. 117-118) เป็นการค้าที่มีการทาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าจานวนหนึ่ง
ไว้เพื่ อการส่ งมอบในอนาคต โดยกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าที่ จะต้องส่ งมอบตามราคาที่ตกลงไว้
กาหนดเวลาส่งมอบและกาหนดสถานที่ส่งมอบ โดยสาหรับการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้า
เกษตรประเภทสั ตว์น้ า (กุ้ ง) นั้ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ (2552, น. 46-47) จะท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกับโรงงาน โดยมีการศึกษาลักษณะการเลี้ยง ความสามารถ
ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า โรงงานจะต้องมีคาสั่งซื้อจากต่างประเทศ
เพื่อรองรับการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะกาหนดเงื่อนไขการรับซื้อและตกลงราคาขายล่วงหน้า
ซึ่งราคาขายจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ Fixed price และ Market price รวมถึงกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
สินค้าที่ต้องการ บางครั้งอาจจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ปากบ่อ ทั้งนี้การทาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับโรงงานเกษตรกรควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ เนื่องจากคาสั่งซื้อจากโรงงานแปรรูปและ
ตลาดส่งออกมีเป็นจานวนมาก ในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์จะได้สามารถ
นาผลผลิตมาจาหน่ายทดแทนกันได้ การทากลยุทธ์ในตลาดเช่นนี้เกษตรกรจะต้องเป็นผู้เลี้ยงกุ้งที่อยู่
ในฟาร์มของบริษัท หรือเป็นกลุ่มที่มีการทาสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ที่ใช้รูปแบบของการทาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Contract Farming) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร คุยกับซี.พี.
(2557) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
4.1 รู ป แบบการประกั น รายได้ เป็ น รู ป แบบที่ เหมาะส าหรั บ เกษตรกร
รายย่อยและไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์มาก่อน โดยเกษตรกรต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและ
ใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิด ชอบด้านแรงงาน ค่าน้า ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น แต่ใน
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ส่วนของพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และวัคซีนป้องกันโรคบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเกษตรกรเพียงแต่เลี้ยง
สัตว์ให้ได้มาตรฐานและส่งมอบต่อให้กับบริษัท โดยจะมีการทาข้อตกลงกาหนดรายได้ที่เหมาะสม
4.2 รู ป แบบการประกั น ราคา เหมาะส าหรั บ เกษตรกรขนาดกลางหรื อ
รายใหญ่ที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ลงทุนก่อสร้างโรงเรือน
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์เอง รวมไปถึงปัจจัยในด้านที่เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนทั้งหมด เช่น อาหารสัตว์
พัน ธุ์สั ตว์ เป็น ต้น เกษตรกรในกลุ่ มนี้จะไม่ ต้องมีความเสี่ ยงในเรื่องราคาที่ผันผวน เนื่องจากมีการ
กาหนดราคาล่วงหน้า ทาให้เกษตรสามารถคานวณต้นทุนและกาไรจากการผลิตได้
4.3 รูปแบบการประกันตลาด เหมาะสาหรับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มเลี้ยงที่ไ ม่มีตลาดรองรับจึงทาการ
ตกลงกับบริษัท โดยจะลงทุนและใช้เทคโนโลยีของบริษัทและยินดีซื้อพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ของ
บริษัทในราคาขึ้นลงตามสภาวะตลาดและตกลงขายผลผลิตในราคาขึ้นลงตามสภาวะตลาดโดยบริษัท
ต้องรับซื้อผลผลิตทั้งหมด
2.3.4 กำรกำหนดรำคำสินค้ำเกษตร
การก าหนดราคาสิ น ค้ าเกษตรกรรมโดยส่ ว นใหญ่ ผู้ ผ ลิ ต รายย่ อ ยมั ก จะไม่ มี
อิทธิพลเหนือการตั้งราคา มีจานวนผู้ซื้อจากัดโดยเฉพาะตลาดท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่มีการแข่งขันด้าน
อุปทาน (Supply) จากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่ง แต่ในบางประเทศผู้ผลิตย่อยอาจมีอิทธิพลเหนือ
ราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารรวมกลุ่ ม ในรู ป แบบของสหกรณ์ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า และใช้ ต ราเป็ น
เครื่ อ งหมายเพื่ อ แยกความแตกต่ างของสิ น ค้ า แต่ สิ น ค้ าบางชนิ ด เช่น สิ น ค้ าปศุ สั ต ว์ ซึ่งมั ก จะมี
การเสื่อมเสียช้ากว่าสินค้าประเภทผักและผลไม้จึงมักถูกกาหนดราคาโดยตลาดกลาง
2.4 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดกุ้งก้ามกรามของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงสถานการณ์การผลิตกุ้งก้ามกราม 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
จากการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 3) ศึกษาด้านการตลาด วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาดและโลจิสติกส์
กุ้งก้ามกราม 4) ศึกษารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่เหมาะสม 5) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
การตลาด ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยผลของการศึกษาพบว่า
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในปี 2551 ลดจานวนลงจากปี 2550 ร้อยละ 8.33 โดยมี
สาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และลูกพันธุ์กุ้งที่นามาเลี้ยงมีคุณภาพต่า ส่วนของต้นทุนการ
ผลิตของโรงเพาะฟักในบ่อซีเมนต์ขนาด 2 x 2 x 1 เมตร มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด 15,520 บาทต่อไร่ต่อรุ่น
กาไรสุทธิเฉลี่ย 12,479.82 บาทต่อไร่ต่อรุ่น ในด้านการตลาดการขายกุ้งก้ามกรามพ่อค้าท้องถิ่นจะ
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เป็นผู้รวบรวมกุ้งก้ามกรามจากเกษตรกรแล้วจาหน่ายต่อให้กับพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก โดยร้อยละ 70
ของผลผลิตจะถูกนาไปส่งให้กับร้านอาหาร โดยส่วนเหลื่อมล้าการตลาดที่แพกุ้งได้ รับคือ 34.30 บาท
ต่อกิโลกรัม ส่วนเหลื่อมล้าการตลาดที่พ่อค้าขายส่งได้รับคือ 19.80 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเหลื่อมล้า
การตลาดที่พ่อค้าขายปลีกได้รับคือ 33.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยรูปแบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เหมาะสม
นั้นแบ่งออกเป็น 1) การเลี้ยงแบบมีการรวมกลุ่มกันในรูป สหกรณ์ เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยง
การขาย และการซื้อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้ผลผลิตกุ้งก้ามกรามไม่ออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกัน
มากเกินไป และสามารถจัดลาดับการหมุนเวียนจับกุ้งในแต่ละฟาร์มได้อย่างสะดวก ซึ่งมีผลให้ราคากุ้ง
ก้ามกรามที่ขายหน้าฟาร์มมีราคาที่ดีขึ้น 2) การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อการลงทุนที่
คุ้มค่ามากขึ้นโดยอาศัยพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกต่างกันของกุ้งทั้งสองชนิด กล่าวคือกุ้งขาวแวน
นาไมจะกินอาหารบริเวณท้องน้าด้านบน ซึ่งเมื่อกินไม่ทันอาหารจะตกลงมาที่ก้นบ่อด้านล่าง ในขณะที่
กุ้งก้ามกรามมีพฤติกรรมการกินอาหารอยู่ที่ก้นบ่อ จึงทาให้สามารถลดปริมาณการสูญเสียปัจจัยการผลิต
ลงได้ซึ่งถือเป็นการช่วยลดต้นทุนวิธีหนึ่งหากนากุ้งทั้งสองชนิดมาเลี้ยงร่วมกัน 3) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ร่วมกับปลาทับทิม พบว่าสภาพแวดล้อมในบ่อดีขึ้นเนื่องจากการว่ายน้าของปลาจะเป็ นการช่วยเพิ่ม
ออกซิเจนในบ่อ รวมกับการกินอาหารที่ร่วงอยู่บริเวณก้นบ่อของกุ้งก้ามกรามจะสามารถช่วยลดปัญหา
เรื่องสภาวะน้าเน่าเสียลงได้
การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ธุรกิจกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของ กิตตินันท์
บุญรอด และ สมพงษ์ ธงไชย (2549) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ลอจิ ส ติ ก ส์ ข องธุ รกิ จ กุ้งก้ ามกราม และเพื่ อ พั ฒ นาระบบลอจิ ส ติก ส์ ธุรกิ จสิ น ค้ ากุ้ งก้ ามกรามและ
การสนับสนุนให้เป็นสินค้าที่สาคัญระดับประเทศ โดยผลของการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาภายใน
องค์กรธุรกิจสามารถแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามการ
นาเข้าวัตถุดิบนาเข้ามาจากโรงเพาะฟักที่อยู่นอกเขตจังหวัดนครปฐม โดยมากที่สุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี
และรองลงมาคือจังหวัดชลบุรี ชนิดพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม มีเพียงน้อยรายที่ใช้ สายพันธุ์
ใหม่ (CPF) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ยขนาด 15 ตัวต่อกิโลกรัม มีการจัดการด้านตลาดโดยนาผลผลิตไปขาย
ให้กับผู้รับซื้อเองที่ตลาดมหาชัย จะมีบางรายที่ขายตรงให้กับผู้รับซื้อที่ฟาร์มหรือการติดต่อมารับซื้อ
ประมูลที่ปากบบ่อ โดยการจัดส่งผลผลิตส่วนใหญ่จะจัดส่งในลั กษณะของกุ้งมีชีวิต 2) ผู้ประกอบกิจการ
แพรับซื้อกุ้งก้ามกราม เป็นกิจการที่คล้ายคลึงกับตลาดค้าส่ง โดยแพกุ้งแต่ละรายจะให้ราคาซื้อแก่
เกษตรกรที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด และในช่วงที่กุ้งก้ามกรามขาดตลาดก็จะมีเพียง
เกษตรกรรายใหญ่ ๆ เท่านั้นที่สามารถส่งกุ้งได้ตามปริมาณและคุณภาพที่แพกุ้งต้องการ ส่วนผู้ที่มารับ
ซื้อกุ้งก้ามกรามจากแพกุ้งที่มหาชัยมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดจากทั้งในกรุงเทพหมานครและปริมณฑล
และจังหวัดที่อยู่ไกล เช่น ลพบุรี ระยอง เป็นต้น โดยจะมาซื้อเพื่อนาไปเก็บไว้ขาย 3) โรงงานแปรรูปสินค้า
สัตว์น้ากุ้งก้ามกราม จะดาเนินการแปรรูปตลอดทั้งปี ยกเว้นในกรณีที่กุ้งก้ามกรามไม่เพียงพอในการ
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เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือไม่มีคาสั่งซื้อสินค้า โดยการนาเข้าวัตถุดิบนั้นจะนาเข้าจากฟาร์มที่ได้รับ
มาตรฐาน GAP เท่านั้นและต้องมีใบรับรองมาตรฐานพันธุ์กุ้ง รวมถึงใบขนย้ายด้วย ซึ่งกุ้งก้ามกรามที่
นาเข้ามาร้อยละ 50 มาจากจังหวัดนครปฐม รองลงมาร้อยละ 30 มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ
ดาเนินการผลิตจะเริ่มต้นจากการรับคาสั่งซื้อจากตลาดรับซื้อและส่งต่อมายังฝ่ายจัดซื้อหาวัตถุดิบใน
การผลิต แต่มีเงื่อนไขในการจัดส่งกุ้งคือจะต้องเป็นกุ้งมีชีวิต เพื่อคงความสด เมื่อกุ้งมาถึงโรงงานจะทา
การแช่แข็งทั น ทีเพื่ อให้ กุ้งตาย แล้ ว จึงน าเข้าสายการผลิ ต ต่อไป ส าหรับ ด้านการตลาดกุ้งแช่แข็ ง
ทั้งหมดทั้ง กุ้งเด็ดหัว เนื้อกุ้งบด กุ้งผ่าหลัง และกุ้งแช่แข็งทั้งตัว ร้อยละ 95 จะถูกส่งออกจาหน่ายนอก
ประเทศในแถบทวีปเอเชียและออสเตรเลีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลี ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 5 จะจะหน่ายภายในประเทศแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร
ส่วนผลการศึกษาระหว่างองค์กรภายในโซ่อุปทานธุรกิจกุ้งก้ามกรามพบปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงดังนี้ 1) หน่วยงานราชการ มีปัญหาด้านขีดจากัดในการพัฒนาธุรกิจกุ้งก้ามกราม คือ ข้อมูลและ
เทคนิคด้านการเพาะพันธุ์ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ รวมถึงแม้หน่วยงานราชการจะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ ยงกุ้งก้ามกราม
เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงแต่ปริมาณผลผลิตและคุณภาพกลับไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก
เกษตรกรไม่สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนได้อย่างเหมาะสม 2) ผู้ค้าปัจจัย
การผลิต ปัญหาที่พบคือวัตถุมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ไม่สามารถผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรตลอดทั้งปีได้ ซึ่งส่งผลให้
เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตได้ตลอดตั้งปี รวมถึงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปสัตว์ น้าก็ไม่
สามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้เช่นกัน 3) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปัญหาที่มีต่อแพ
กุ้ง คื อ ต้ น ทุ น ค่ าจั ด ส่ งผลผลิ ตโดยรวมค่ อ นข้างสู งเนื่ อ งจากจะต้ องขนส่ งในแบบกุ้งมี ชีวิต เพราะ
สามารถขายได้ ร าคาดีก ว่า แต่ในขณะเดีย วกัน ก็ ต้ องประสบกั บ ความไม่ แน่ น อนของราคา ท าให้
เกษตรกรบางรายเลือกที่จะติดต่อให้ผู้รับซื้อมาประมู ลที่ปากบ่อมากกว่า ปัญหาที่มีต่อโรงงานแปรรูป
กุ้งที่นามาต้องเป็นกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน GAP แต่กุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐมหลายฟาร์มไม่ได้รับ
มาตรฐาน GAP จึงทาให้ผลผลิตที่นามาส่งมาจานวนจากัด โรงงานแปรรูปจึงจาเป็นต้องนาเข้าผลผลิต
กุ้งก้ามกรามมาจากจังหวัดอื่น ๆ ที่ไกลออกไป เช่น สุพรรณบุรี ราชบุรี เป็นต้น 4) แพกุ้งก้ามกราม
ผลผลิตที่นามาขายแพกุ้งส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนในเรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพ ผลผลิตเกือบทั้งหมดจึง
ถูกส่งจาหน่ายในตลาดภายในประเทศ ส่วนผลผลิตที่ส่งออกก็มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลในกรณีที่
โรงงานแปรรูปไม่สามารถจัดหาผลผลิตจากเกษตรกรได้เพียงพอและจาเป็นต้องนาผลผลิตจากแพกุ้ง
ไปทาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปก็จะจาหน่ายได้เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น 5) โรงงาน
อุต สาหกรรมแปรรู ป ไม่ ค่อ ยได้ รั บ ความนิ ยมในตลาดภายในประเทศ แต่ส าหรับ ตลาดภายนอก
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ประเทศผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปยังไม่มีความหลากหลายพอ อีกทั้งยังเป็นการส่งออกจาหน่ายใน
วงแคบคือเฉพาะในประเทศที่ไม่มีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานมากนัก
จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในการลงทุน
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบความสาเร็จต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ผลิ ต การตลาด และการบริห ารต้นทุนต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรหรือผู้ล งทุนเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีในทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและการค้าสาหรับตลาดเกษตร เพื่อทาให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
และยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลสาเร็จต่อการลงทุนเลี้ ยงกุ้ง
ก้ามกราม: กรณีศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วิธีการดาเนินงาน
วิจั ย นี้ เป็ น งานวิจั ย เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ด าเนิ นงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมู ล
พื้นฐานเบื้องต้น เพื่อนามาซึ่งแนวทางในการศึกษา และการตั้งคาถามเพื่อสัมภาษณ์ในลักษณะเชิง ลึก
(In-depth Interview) ถึงปัจจัยต่าง ๆ ในประเด็นที่ต้องการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการตั้งสมมติฐาน
และไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของตัวแปร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบของวิธีดาเนินงานวิจัย
ดังนี้
3.1 วิธีการวิจัย
3.2 คาถามงานวิจัย
3.3 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิธีกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการใน
การวิจัย 2 วิธี คือ การทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับห่วงโซคุณค่า (Value Chain) และตลาดการเกษตร การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึ ก
(In-depth Interview) กับ กลุ่ ม ประชากรเป้าหมาย เพื่อท าการศึกษาและท าความเข้าใจในแต่ ล ะ
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การฟาร์ม เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามของเกษตรกรในอ าเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นส่วนของข้อมูลที่สาคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม จากนั้นจึง
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
มาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
3.2 คำถำมงำนวิจัย
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การตั้งคาถามสาหรับการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ในการตั้งคาถามอยู่ 3
ประเด็น ส าคัญ หลั ก ได้ แก่ ปั ญ หาและอุปสรรคในธุรกิจเลี้ ยงกุ้งก้ามกราม กิจกรรมในการบริห าร
จัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรแต่ละราย ความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม โดยจะนาผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคาถามมาทาการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อไป
3.3 กำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยจะเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
โดยการเก็ บ ข้อ มูล จากเกษตรกรจะเก็บ ข้ อมู ล จากทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง รวมจานวน 10 ราย
เนื่องจาก ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็น การปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุกร กุ้ง ไก่ เป็ด ปลาน้าจืด เป็นต้น (รุ่งเรืองเกษตรกรรม, 2557)
โดยการทาเกษตรกรรมในส่วนของประมงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการทาประมงน้าจืด ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งการเพาะเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามจะมีมากแถบอาเภอบางปลาม้ า โดย
ประกอบไปด้ วยฟาร์ มเลี้ ยงกุ้งก้ ามกรามในอาเภอบางปลาม้าทั้งหมดประมาณ 3,095 ฟาร์ม (องค์การ
บริห ารส่ ว นจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี , ม.ป.ป.) เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ราบลุ่ ม เหมาะกั บ การท า
เกษตรกรรม รวมถึงมีแม่น้า ลาคลอง หนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่ายิ่งมีการไหลผ่านของ
แม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นแม่น้าที่สาคัญต่อ เศรษฐกิจ จึงทาให้อาเภอบางปลาม้ามี
แหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีการชลประทาน
อย่างทั่วถึง (องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาม้า, ม.ป.ป.) จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวก
แก่การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งการสัมภาษณ์ ครั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่
25-65 ปี เนื่ องจากเป็น ช่วงอายุของเกษตรกรที่เริ่มมีประสบการณ์ ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เข้าใจ
วิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ในระหว่างการเลี้ยงพอสมควร ซึ่งจะสามารถตอบ
คาถามผู้วิจัยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการได้ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุต สาหกรรมกุ้ งก้ ามกราม จะเก็ บ ข้ อมู ล จานวน 2 ราย เนื่ องจากผู้ เชี่ ยวชาญในอุ ต สาหกรรมจะ
สามารถให้ ข้อมูล ในทุกประเด็น ของความสั มพั นธ์ในอุตสาหกรรมเพื่อให้ ผู้ วิจัยนาบทสั มภาษณ์ ใน
ประเด็นต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสรุปและวิเคราะห์ผลของงานวิจัยได้ต่อไป
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ส าหรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth Interview) มี ลั ก ษณะเป็ น การสนทนาตอบค าถามกั น ระหว่ า งผู้ สั ม ภาษณ์ แ ละผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการจัดเรียงคาถามให้เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอนเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งคาถามในแต่ละคาถามต้อง
ได้รับ เหตุผ ลประกอบที่เหมาะสมกับประเด็นนั้น ๆ จากผู้ ให้ สัมภาษณ์ รวมไปถึงมุมมอง ทัศนคติ
ความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะ ที่ ท าให้ ผู้ วิจัย สามารถเชื่ อมโยงเหตุผ ลในประเด็น ต่ าง ๆ ในการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ได้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นี้จะเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นจะเลือกจากคนรู้จัก เพื่อน ญาติ
และการอ้างอิงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยกันเอง สถานที่นัดหมายในการสัมภาษณ์จะเป็น
สถานที่ ที่ ส ะดวกต่ อ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ เช่ น ที่ บ่ อ เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ บ้ านของผู้ ให้
สัมภาษณ์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น โดยมีการติดต่อนัดหมายกันผ่านโปรแกรมแชททางเฟสบุ๊ค
ไลน์ และโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะแนะนาตัว พูดคุย อธิบายถึง
งานวิจัยและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์ พร้อมกับสอบถามประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์พอ
สังเขปก่อนเริ่มการสัมภาษณ์จริง โดยสร้างบรรยากาศในระหว่างการสัมภาษณ์ให้รู้สึกเป็นกันเองเพื่อ
ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้ไม่รู้สึกเกร็งในขณะตอบคาถาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงและการจดบันทึก เพื่อให้ผู้ วิจัยสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง อย่างไรก็ตามการบันทึกเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์นี้ต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละรายก่อนการสัมภาษณ์ทุก
ครั้ง สาหรับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม จะใช้วิธีนัดสัมภาษณ์ใน
สถานที่ที่สะดวกต่อผู้ให้สัมภาษณ์เช่นกัน หรือในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกในการนัดพบอาจจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ในส่วนของเนื้อหา ผู้วิจัยจะกาหนดคาถามให้อยู่ในของ
เขตของงานวิจัยที่ได้กาหนดไว้ อาจจะมีการทารายละเอียดเพิ่มเติมบ้างในบางครั้งเพื่อให้การตอบ
คาถามมีความละเอียดและชัดเจนขึ้น
สุดท้ายในขั้นตอนของการจบสัมภาษณ์ จะมีการกล่าวขอบคุณและอธิบายถึงการนา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็นต้น
3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
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ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับงานวิจัยในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการทดสอบด้านความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมัน
(Reliability) และความยากง่าย (Difficulty) ในการตรวจสอบ โดยวิธีดังต่อไปนี้
3.5.1 ทดสอบด้ำนควำมเที่ยงตรง (Validity)
คือ การทดสอบที่สามารถวัดได้ตรงและถูกต้องตามกรอบที่ต้องการจะศึกษา
โดยสามารถทดสอบความเที่ยงตรงได้จากความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งเป็นการ
ทดสอบเกี่ยวกับความตรงและการครอบคลุมเนื้อหาของการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ต้องการจะศึกษา โดย
การตรวจสอบคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้คาถามที่ใช้สามารถหาคาตอบใน
งานวิจัยได้ในทุกประเด็น อีกทั้งการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็น
การทดสอบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องที่ต้องการจะศึกษาว่าเป็นไปตามโครงสร้างหรือรูปแบบที่
ควรจะเป็ น หรื อ ไม่ โดยการน าประเด็ น ค าถามต่ าง ๆ ที่ ส ร้างขึ้น ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาตรวจสอบ
โครงสร้างและความเชื่อมโยง ให้ตรงกับขอบเขตของงานวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้งหมด
3.5.2 กำรทดสอบด้ำนควำมเชื่อมั่น (Reliability)
คือ การทดสอบว่าเครื่องมือที่นามาใช้สามารถวัดผลได้คงที่และแน่นอน โดยการ
นาประเด็นคาถามที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองสั ม ภาษณ์ จ ริ ง (Pretest) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กสั ม ภาษณ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ ง
ก้ามกรามจานวน 2-3 คน แล้วนามาวิเคราะห์แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกว่าจะได้ผลลั พธ์ที่คงที่
แน่นอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด
3.5.3 กำรทดสอบด้ำนควำมยำกง่ำย (Difficulty)
คือ การทดสอบถึงความยากง่ายที่พอเหมาะของเนื้อหาต่อความสามารของผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยการพิจารณาจากเนื้อหาและคาถามในการสัมภาษณ์ที่ไม่ยากจนเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์
สามารถเข้าในประเด็นคาถามได้โดยง่ายใช้คาถามที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์ การทดสอบ
ทาการทดลองสัมภาษณ์จริง (Pretest) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน เพื่อทดสอบว่าผู้ให้สัมภาษณ์
เข้าใจถึงประเด็นคาถามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการศึกษาหรือไม่
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3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเริ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยความสาเร็จในการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม หลังจากนั้นจึง
นาข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการตั้งประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม ซึ่ง
ก่อนการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ที่นาไปถามนั้นต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว จากนั้ น จึ งเป็ น การเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภู มิ โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth
Interview) ซึ่งรูปแบบการให้สัมภาษณ์จะเป็นไปในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ ผู้สัมภาษณ์ไม่
รู้สึกตึงเครียดและมีความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่สัมภาษณ์จะอยู่ภายในของเขตวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย ได้แก่ การบริหารจักการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกิจกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในแต่ละ
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม และลักษณะของตลาดกุ้งก้ ามกราม นอกจากนี้ก่อนการ
สัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตในการบันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้งเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน
การเรียบเรียงและวิเคราะห์ต่อไป
3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทาการ
ถอดเสียงจากการสัมภาษณ์เพื่อแปลงเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาทาการ
วิ เ คราะห์ โ ดยเป็ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจ การบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามให้เกิดประสิทธิภาพ และการจัดการความสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมให้ดีที่สุด จากนั้นจึงนาประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์
มาทาการสรุปผลลัพธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างประสิทธิผลที่ดีต่อไป
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำและกำรอภิปรำยผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม:
กรณีศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจานวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม จานวน 2 คน โดยผลจากการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยสามารถรวมรวบ
และสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
4.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
4.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
4.2.2 กิจกรรมของผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของผู้เลี้ยง
กุ้งก้ามกราม
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Analysis)
4.4 การวิเคราะห์สภาพการณ์ทางธุรกิจจากภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
4.5 แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
4.1 ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินธุรกิจลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
ผลกำรจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมในอำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัด
สุพ รรณบุรี และผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมกุ้งก้ำมกรำม เกี่ยวกับปัญ หำและ
อุปสรรคในกำรดำเนินธุรกิจ
“ปั ญ หาผลผลิ ตล้ น ตลาด ซึ่งเกิด จากช่วงเวลาในการจับ กุ้งขายของแต่ ละบ่ อเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน เพราะบางช่วงตลาดก็ไม่ได้ต้องการผลผลิตจานวนมาก” (หมายเลข 4)
“ลูกพันธุ์กุ้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซื้อลูกพันธุ์ จากฟาร์ม
เพาะแล้วจาเป็นจะต้องซื้ออาหารจากฟาร์มเพาะด้วย เพื่อเป็นการจองคิวการซื้อลูกพันธุ์ในครั้งหน้า
หากไม่ซื้ออาหารระยะเวลาในการอคิวลูกพันธุ์จะค่อนข้างนาน เพราะเจ้าของจะนาลูกพันธ์ให้กับเจ้าที่
ซื้ออาหารจากฟาร์มเพาะก่อน” (หมายเลข 5)
“ปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัวแรงงานจึงเป็นแรงงานของคนภายใน
ครอบครัวช่วยกันดูแล จึงไม่สามารถแบ่งงานเป็นคนดูแลบ่อ คนหาตลาดหาช่ องทางการจาหน่าย นา
ผลผลิตไปขายได้ จึงทาได้แค่จัดการด้านการเลี้ยงให้กุ้งมีคุณภาพ” (หมายเลข 6)
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“การรับ ข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม ส่ วนใหญ่ จะเป็นการแบ่งปันเพียงข้อมูล
ด้านราคาเท่านั้น ซึ่งดูได้จากในเฟสบุ๊คเป็นหลัก ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ทั่วไป เช่น วิธีการเลี้ ยง แนวทาง
การพั ฒ นา กรมประมงจะกระจายข่าวผ่ านทางผู้ ใหญ่ บ้ าน ซึ่งบางครั้งข้อมูล ก็ไม่ค่อยชัดเจนและ
ครบถ้วน” (หมายเลข 10)
“การกาหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง ถึงแม้ว่าจะมีราคากลางกาหนดอยู่แต่เมื่อพ่อค้า
คนกลางมารับ ซื้อจะมีการคัดแยกเกรดและคุณภาพกุ้ง ซึ่งราคาก็จะถูกหักไปตามคุณ ภาพที่พ่อค้า
กาหนด ซึ่งบางครั้งก็มีการปัดเศษกิโลในการชั่ง ปัดลง ก็ต้องให้ตามนั้นไป” (ผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1)
“ปัญหาด้านช่องทางทางการตลาด ไม่มีช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น ๆ นอกจากพ่อค้า
คนกลาง เพราะมีปั ญหาเรื่องการจัดการผลผลิ ตที่ไม่สามารถนาส่งได้ตามที่ตลาดต้องการในแต่ล ะ
สั ป ดาห์ เนื่ องจากการจั บ กุ้ ง 1 ครั้ งต้อ งจับ ยกบ่ อไม่ส ามารถจับ ที ล ะนิ ดแล้ ว ปล่ อยกุ้งคื นลงบ่ อได้
ไม่เช่นนั้นกุ้งจะเกิดอาการช้า คุณภาพไม่ดี” (ผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2)
พบว่ำปัญหำที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมประสบคือปัญหำด้ำนช่องทำงกำรตลำด
เกษตรกรไม่สำมำรถหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
ซึ่งกำรกำหนดรำคำในกำรซื้อขำยดังกล่ำวจะต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้ำคนกลำงเป็นหลัก เกษตรกรไม่
สำมำรถกำหนดรำคำขำยเองได้เนื่องจำกไม่มีทำงเลือกสำหรับช่องทำงกำรขำยมำกนัก ซึ่งถ้ำ
เกษตรกรต้ องกำรที่จะหำช่องทำงกำรขำยหรือแหล่งรับซื้อกุ้งก้ำมกรำมด้วยตนเอง เกษตรกร
จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแรงงำน เพื่อให้กำรแบ่งหน้ำที่ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด/กำรจัดจำหน่ำย
เป็นไปอย่ำงเป็นระบบและทั่วถึง อีกทั้ งกำรไหลของข้อมูลข่ำวสำร และกำรประสำนงำนในด้ำน
ต่ำง ๆ ยังมีควำมขัดข้อง โดยสื่อสำรในกำรสื่อสำรยังคงไม่มีประสิทธิภำพที่ดีพอ
4.2 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
4.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
ผลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุ รี และผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าได้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มต้นน้า กลุ่มกลาง
น้า และกลุ่มปลายน้า ดังนี้
4.2.1.1 กลุ่มต้นน้ำ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตกุ้งก้ามกราม ทั้งในส่วน
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิ ต ลู กพันธุ์ อาหาร และกระบวนการเลี้ยง โดยจะจาหน่ายกุ้ง
ก้ามกรามตั้งแต่มีการเลี้ยงได้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนในครั้งแรก และในส่วนที่ เหลือก็จะเลี้ยง
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ต่อไปจนมีขนาดใหญ่ขึ้นตามที่ท้องตลาดต้องการ ซึ่งจะสามารถรวบรวมผลผลิตได้อีก 4-5 ครั้ง รวมเป็น
ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 1 ปี
1. ฟาร์ ม เพาะลู ก พั น ธุ์ กุ้ งก้ ามกราม เป็ น สถานที่ ในการเพาะพั น ธุ์ กุ้ ง
ก้ามกรามเพื่อจาหน่ายให้กับเกษตรกรซึ่งมีจานวนไม่มากนัก เนื่อ งจากกุ้งก้ามกรามไม่ได้รับสนับสนุน
และส่งเสริมจากรัฐบาลมากนัก การพัฒนาคุณภาพพันธุ์จึงยังไม่ดีพอ
2. ผู้จาหน่ายปัจจัยในการผลิตต่าง ๆ จาหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมถึงอาหารสาเร็จรูป
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายย่อย เป็นกลุ่ ม เกษตรกรกลุ่มหลั ก
แรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นแรงงานในครอบครัว มีจานวนพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไม่เกิน 15 ไร่
และจานวนบ่อเลี้ยงไม่มากนัก
4. เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกรามรายใหญ่ จะมี พื้ น ที่ ในการเลี้ ย งกุ้ ง
ก้ามกรามตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป มีจานวนบ่อเลี้ยงหลายบ่อ ต้องจ้างแรงงานจากภายนอกมาช่วยดูแลจัดการ
ฟาร์ม และสามารถส่งผลผลิตให้กับผู้รวบรวมผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
4.2.1.2 กลุ่มกลำงน้ำ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ซื้อกุ้งก้ามกรามจากกลุ่มต้นน้า ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กุ้ง
ก้ามกรามเป็น และกุ้งก้ามกรามตาย (น็อคน้าแข็งทันทีในช่วงรวบรวมผลผลิต) เพื่อนามาจาหน่ายใน
รูปแบบค้าส่งให้กับกลุ่มปลายน้า
1. พ่อค้าคนกลาง เป็นตัวกลางระหว่างธุรกิจกลุ่ มต้นน้าและปลายน้า
โดยการตระเวนรับซื้อกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มของเกษตรกรเพื่อส่งขายต่อยังร้านอาหาร หรือในบางครั้ง
อาจจะมีการนาไปขายยังแพกุ้งหรือโรงงานแปรรูปบ้าง ขึ้นอยู่กับการคัดแยกขนาดและคุณภาพของกุ้ง
ซึ่งกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายในร้านอาหาร 90% ส่วนที่เหลือ 10% จะส่งโรงงานแปรรูป
เพื่อทาการแช่แข็งและการส่งออกต่อไป
2. แพกุ้ง เป็นตัวกลางธุรกิจต้นน้าและปลายน้า ซึ่งส่วนใหญ่แพกุ้งจะรั บ
ซื้อผลผลิตกุ้งก้ามกรามในปริมาณมาก ๆ เพื่อนาผลผลิตไปคัดแยกเกรดและคุณภาพกุ้ง โดยกุ้งที่มี
คุณภาพดีได้รับมาตรฐาน GAP จะถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อทาการแช่แข็งส่งออกขายในต่างประเทศ
หรือส่ งขายในร้ านอาหารประเภทภั ตตาคาร ส่ ว นกุ้งก้ามกรามที่ไม่มีมาตรฐานรับ รองจะถู กส่ งยัง
ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านค้าปลีกต่าง ๆ
3. โรงงานแปรรูป ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับมาตรฐาน GAP ส่วน
ใหญ่จะส่งกุ้งมาขายยังโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกยังต่างประเทศ ซึ่งกุ้งก้ามกรามเป็นที่นิยมในการ
นาไปทาต้มยากุ้งเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น ดังนั้น กุ้งก้ามกรามจึงต้องผ่านกรรมวิธี
ของการแช่แข็งก่อนส่งออกโดยจะต้องคงรูปร่างของกุ้งก้ามกรามให้สมบูรณ์ที่สุด
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4.2.1.3 กลุ่มปลำยน้ำ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ซื้อส่งกุ้งก้ามกรามมาจากกลุ่มกลางน้า เพื่อนามาขายต่อ
ให้กับผู้บริโภครายสุดท้ายในรูปแบบของกุ้งก้ามกรามตาย (กุ้งก้ามกรามน็อคน้าแข็ง)
1. ผู้ค้าปลีก (ตลาดสด / ร้านขายกุ้งก้ามกรามริมถนน) ส่วนใหญ่จะรับ
ซื้อมาจ้างพ่อค้าคนกลาง เนื่ องจากผู้ค้าปลี กส่ วนใหญ่ จะซื้อกุ้งในปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
ร้านอาหารใหญ่ ๆ หรือบางครั้งอาจจะซื้อผ่านแพกุ้ง โดยการซื้อขายจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ไม่ไกลมาก
นักเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งต่าง ๆ เช่น จังหวัดอยุธยา-สุพรรณบุรี เป็นต้น
2. ร้านอาหาร ร้านอาหารในท้ องถิ่น ทั่ ว ไปมั กจะสั่ งกุ้ งก้ามกรามจาก
พ่อค้าคนกลาง หรือถ้าเป็นร้านที่ใช้ในปริมาณไม่มากนักก็อาจจะซื้อประจาจากผู้ค้าปลีกในตลาด แต่
ในกรณีของร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ มีหลายสาขาจะใช้วิธีการผูกขาดการซื้อขายกับแพกุ้งเจ้าประจา
เนื่องจากจะมีการดาเนินการกันมานานมีข้อมูลในการซื้อขายและมีความเข้าใจในมาตรฐานที่ต้องการ
เป็นอย่างดี
4.2.2 กิจกรรมของผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
ผลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ต้องทาสาหรับการประกอบธุรกิจลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ โดยแบ่งกิจกรรม
ภายในธุรกิจออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน
(Primary Activities)
4.2.2.1 กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
1. โลจิส ติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) กิจกรรมการนาเข้าวัตถุดิบ
นั้นเป็นการน าวัตถุดิบเข้ามาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ตัวแทนจาหน่ายของบริษัท เครือเจริญโภคภัณ ฑ์
อาหาร จากัด (มหาชน) และโรงเพาะพันธุ์ในท้องถิ่น ซึ่งมีปัญหาการนาเข้าในส่วนของความไม่แน่นอน
ของวัตถุดิบ โดยผู้ เลี้ยงที่ไม่ได้ทาการสั่งจองวัตถุดิบล่วงหน้าอาจจะได้รับวัตถุดิบล่าช้า ไม่ตรงตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
2. การปฏิ บั ติ ก าร (Operations) เป็ น กิ จ กรรมด้ า นการเลี้ ย งกุ้ ง
ก้ามกรามเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามปริมาณ ขนาด และคุณภาพที่ตลาดต้องการ เช่น การอนุบาล การ
ให้อาหาร การตรวจเช็คอุณหภูมิน้าและค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น
3. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมด้านการกระจาย
ออกของผลผลิตจากคาสั่งซื้อของพ่อค้าคนกลางซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งต่าง ๆ พ่อค้าคนกลางจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และการขนส่งผลผลิตไปขายยังตลาดกลาง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่ง
การกระจายผลผลิ ตในช่องทางนี้ ผู้ เลี้ ยงจะต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบค่ าใช้จ่ายด้ว ยตนเอง แต่ ทั้ งนี้การ
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กระจายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางยังถือเป็นเรื่องค่อนข้างลาบากเนื่องจากผู้เลี้ยงไม่สามารถ
ดาเนินการหาช่องทางการจาหน่ายเองได้
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมด้านการตลาด
และการขาย ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจะต้องทาการติดต่อพ่อค้าคนกลาง / ผู้รวบรวมผลผลิตด้วยตนเอง ซึ่ง
การกาหนดราคาขายผู้กาหนดราคาคือพ่อค้าคนกลาง ผู้เลี้ยงไม่มีอานาจในการต่อรอง แต่ถ้าเป็นใน
กรณีที่ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามหาแหล่งในการกระจายผลผลิตด้วยตนเอง เช่น จัดส่งที่ร้านอาหาร ร้านค้า
ปลีก เป็นต้น ก็จะสามารถดาเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการขายเองได้ทั้งในส่วนของราคา วิธีใน
การเสนอขายผลผลิต
5. การบริการ (Customer Services) ลูกค้าที่เข้ามาซื้อผลผลิตส่วนใหญ่คือ
พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะเป็นผู้เดินทางเข้ามาซื้อผลผลิตถึงฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยตนเอง จึงทาให้ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามขายกุ้งก้ามกรามให้กับร้านอาหาร ร้าค้า
ปลีกจะมีบริการด้านค่าขนส่ง หรือกรณีการขายผลผลิตในลักษณะของกุ้งตายให้กับผู้บริโภคโดยตรง
จะมีการบริการในการปรุงอาหาร เช่น บริการเผากุ้ง พร้อมน้าจิ้ม เป็นต้น
4.2.2.2 กิจกรรมสนับสนุน (Primary Activities)
1. การจัดซื้อ/จัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมด้านการดูแลจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้สาหรับผลผลิตกุ้งก้ามกราม ซึ่งก็คือ ลูกพันธุ์ อาหารกุ้งก้ามกราม ยารักษาโรค และสั่งซื้อ
ในส่ ว นของเครื่องมือและอุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิ ตและการเตรียมส่ ง
จาหน่ายสาหรับลูกค้าที่มารับ ซื้อ สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดหาวัตถุดิบคือ สถานที่ในการจัด
จาหน่ายมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ทาให้การจัดหาวัตถุต้องใช้ระยะเวลาถ้าอยู่ในช่วงที่วัตถุดิบขาดตลาด
2. การวิจัย และพั ฒ นา (Technology Development) เป็ น ส่ ว นของ
การหาความรู้ทางการเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามเพิ่มเติม เพื่ อพั ฒ นาการเลี้ ยงให้ เกิดประสิ ทธิภ าพมากขึ้น
อีกทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส าหรับการเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามที่ช่วยทุ่นแรงหรือสามารถดาเนินงานได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น แต่การเข้าถึงเข้ามูลความรู้ต่าง ๆ ยังคงไม่ทั่วถึง ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทุกราย และช่องทางในการเผยแพร่ที่ผู้เลี้ยงสามารถเข้าถึงได้ยังมีเพียงไม่กี่ช่องทาง เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม การรับข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์
3. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Management)
เป็นการจ้างแรงงานสาหรับการรวบรวมผลผลิต (คิดค่าจ้างแรงงานเป็นครั้งโดยรวมค่ารับประทานอาหาร
ด้วย) ส่วนแรงงานในการจัดการดูแลฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เป็นแรงงานในครอบครัวจัดแบ่งหน้าที่
กันในการดูแล ซึ่งบุคลากรที่มีไม่ยังคงไม่เพียงพอหากจะต้องจัดการในด้านการขาย/การขนส่ง /การ
บริการลูกค้า ด้วย จะเพียงพอแต่สาหรับการดูแลการผลิตเท่านั้น

33
4. โครงสร้างพื้ นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ระบบบริหารจั ดการไม่ มี
ความเป็นรูปแบบที่แน่นอนและชัดเจน การบริหารจัดการเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
จัดการด้านบัญชีรายรับ -รายจ่าย ไม่มีการจดบันทึกอย่างเป็นรูปแบบที่แน่นอน เป็นเพียงการจดจา
และอาศัยประสบการณ์ในการประเมินคาดคะเนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) จะเห็นได้ว่าในส่วน
ของกิ จ กรรมหลั ก (Primary Activities) ขั้ น ตอนของการน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า ไม่ ต รง
กาหนดเวลา ไม่มีความแน่นอน ในส่วนของการตลาดและการขายผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีช่องทางในการ
ขายหลักเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งยังไม่มีอานาจในการกาหนดราคาถึงแม้จะเป็นผู้ผลิตเอง ซึ่งหากผู้เลี้ยง
ต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มจาเป็นจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายให้
สามารถเข้าถึงผู้ บริโภครายสุดท้ายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จาเป็นจะต้องเพิ่มกิจกรรมด้านการบริการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากลูกค้าด้วย
สาหรับในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมในการจัดหาวัตถุดิบ
ยังไม่สมบูรณ์พอ เนื่องจากบางครั้งผู้เลี้ยงไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการ ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการในด้านการผลิตได้ตามแผนระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนการผลิตออกไป ใน
ส่วนของการวิจัยและพัฒ นาผู้เลี้ยงยังขาดการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการช่วยสนับสนุนการ
สร้างมูล ค่าเพิ่ม จากการดาเนิ น งาน ในส่ ว นของการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลเนื่องด้ วยเป็ นธุรกิ จที่
ช่วยกันทาในครอบครัวจึงทาให้ แรงงานไม่สามารถรับหน้าที่การทางานในหลาย ๆ ด้านพร้อมกันได้
ทาได้เฉพาะงานด้านการผลิตเป็นหลัก จึงทาให้แรงงานที่จะช่วยบริหารจัดการเรื่องการตลาดและการ
ขายไม่เพียงพอ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานยังมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ เพราะไม่มีแบบแผนที่
ชัดเจนในการจัดการด้านรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ และการบริหารจัดการ
4.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม (Five Force Analysis)
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม ดังนี้
1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants)
สาหรับกลุ่มต้นน้าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ยากมากนัก แต่จาเป็นต้องมีเงินทุนในการ
ลงทุน และศึกษาความรู้ในด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากผู้มีประสบการณ์หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ
ให้ละเอียดในทุกประเด็น จึงจะสามารถเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการตายต่าได้ แต่ทั้งนี้คุณภาพของพันธุ์
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ของกุ้งก้ามกรามยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานจากภาครัฐให้มีคุณภาพที่ดีพอ ในการลงทุนทุก
ครั้งจึงมีความเสี่ยง รวมถึงปัจจุบันราคาค่าอาหารกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นคู่แข่งขัน
รายใหม่จะต้องพบกับปัญหาด้านต้นทุนที่สูงเพิ่มขึ้นด้วย
สาหรับกลุ่มกลางน้าไม่เพียงแต่จะต้องมีแหล่งรับซื้อกุ้งก้ามกราม แต่ยังจาเป็นต้องมี
แหล่ งที่ส ามารถขายกุ้งก้ามกรามที่ รับซื้อมาได้ด้ว ย ซึ่งโดยปกติแล้ วการขายยังกลุ่ มปลายน้ า เช่น
ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น มักจะมีการขายผูกขาดกับแพกุ้งเจ้าประจา ซึ่งเจ้าใหม่ที่เข้ามา
อาจจะถูกกดราคาซื้อขายจากกลุ่มปลายน้าได้ จึงเป็นไปได้ยากสาหรับคู่แข่งขันใหม่ในกลุ่มกลางน้า
ในส่วนของกลุ่มปลายน้า กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้าเพื่อการบริโภคที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เนื่องจากว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่ รสชาติอร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งตัวผู้ นิยมนาไปประกอบ
อาหารและเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ เช่น ต้มยากุ้ง กุ้งเผา เป็นต้น จึงมีความน่าสนใจในการเข้า
มาลงทุน
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(Rivalry Among Existing Competitors) การแข่งขันสาหรับกลุ่มต้นน้าพบว่ามีความรุนแรงไม่มาก
นั ก เนื่ องจากจานวนฟาร์ มเลี้ย งกุ้งก้ามกรามมีอยู่ไม่มากเมื่อเทียบกับฟาร์มเลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจึงไม่ค่อยประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด
กลุ่มกลางน้ามีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากจานวนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มี
ไม่มากนั ก แต่ในทางกลั บ กัน ความต้องการของผู้บริโภคกลั บมีมากขึ้น การแข่งขันกันในเรื่องของ
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งในแต่ละเจ้าก็จะมีวิธีการในการแข่งขันที่แตกต่างกัน
ไป เช่น การขนส่งที่รวดเร็ว คุณภาพกุ้งที่สดใหม่ เป็นต้น
ส่วนความรุนแรงทางการแข่งขันของกลุ่มปลายน้านั้นขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจเป็ นใคร เช่น กลุ่มผู้มีรายได้สู ง กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่ มแม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งการจาหน่ายก็จะ
แตกต่างกันไป จึงอาจจะมีผลอยู่ในระดับกลาง เพราะกุ้งก้ามกรามมีการคัดแยกหลายเกรดหลายราคา
ตามความต้องการของผู้ซื้อ
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ (Threat of Substitutes) สาเหตุ
ของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเกิดจากการลดลงของกุ้งแม่น้า (กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่อยู่ตามแหล่ง
ธรรมชาติ) ซึ่งเป็นสัตว์น้าเพื่อการบริโภคที่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้าจืด
ที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้ออร่อย เป็นที่นิยมสาหรับนามาประกอบอาหาร เช่น ต้มยากุ้ง หรือกุ้งก้ามกราม
เผา ดังนั้นภัยที่เกิดขึ้นจากสินค้าทดแทนจึงเป็นไปได้ยาก
4. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) สาหรับอานาจการต่อรอง
ระหว่างกลุ่มต้นน้า-กลางน้า พบกว่ากลุ่มต้นน้าซึ่งเป็นผู้ผลิตมีจานวนมากกว่ากลุ่มธุรกิจกลางน้าที่เป็น
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ผู้ซื้อ จึงทาให้อานาจในการต่อรองเป็นของกลุ่มกลางน้า แต่ในกรณีที่ผู้ผลิตมีผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
GAP ก็จะสามารถใช้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นข้อต่อรองในเรื่องของคุณภาพได้
ส่วนอานาจการต่อรองระหว่างกลุ่มกลางน้า-ปลายน้า พบว่าจานวนกลุ่มปลายน้าซึ่ง
เป็นผู้ซื้อมีจานวนมากกว่ากลุ่มธุรกิจกลางน้าซึ่งเป็นผู้ขายหรือซับพลายเออร์ อีกทั้งจานวนผลผลิตที่มี
ไม่มากเมื่อเทียบกับผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไมจึงทาให้อานาจในการต่อรองเป็นของกลุ่มกลางน้า
เช่นกัน
5. อานาจการต่ อรองของผู้ ขายวัตถุ ดิบ (Bargaining Power of Suppliers) อานาจ
การต่อรองภายในกลุ่มต้นน้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปัจจัยการผลิต โดยวัตถุดิบนาเข้าหลักสาหรับ
ผลผลิตกุ้งก้ามกรามคือลูกพันธุ์ ซึ่งฟาร์มเพาะลูกพันธุ์ในบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่จะมีอยู่เพียงไม่กี่
ฟาร์ม และจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งจองล่วงหน้าจึงทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีอานาจใน
การต่อรองด้านราคาซื้อขายวัตถุดิบไม่มากนัก
สาหรับปริมาณผู้ผลิตกุ้งก้ามกรามเมื่อเทียบกับจานวนผู้รวมรวบผลผลิตแล้วมีจานวนที่
สูงกว่า ผู้รวบรวม/รับซื้อผลผลิตจึงมีช่องทางในการเลือกซื้อมากกว่า ดังนั้นระหว่างอานาจการต่อรอง
ของกลุ่มต้นน้า - กลางน้า กลุ่มกลางน้าซึ่งเป็นผู้รวบรวม/รับซื้อ จึงมีอานาจในการต่อรองมากกว่า
ส่วนอานาจการต่อรองระหว่างกลุ่มกลางน้า - ปลายน้า กลุ่มกลางน้าซึ่งเป็นผู้ขายมีอานาจ
ในการต่อรองมากกว่า แต่สาหรับกรณีของผู้ขายที่เป็นรายใหม่จะมีอานาจในการต่อรองกับกลุ่มปลาย
น้าน้อยกว่าเนื่องจากการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายจากเจ้าประจา หากมีผู้ขายรายใหม่มา
เสนอขายจึงเกิดการกดราคาซื้อขายขึ้น
จะเห็นได้ว่าสาหรับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามการเข้าสู่อุตสาหกรรมสาหรับกลุ่มต้นน้า
เป็ นเรื่องไม่ยากแต่จาเป็น จะต้องมีเงินทุนและความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันความ
รุน แรงทางการแข่งขัน ก็มีไม่มากนัก แต่จะเป็นผู้ ที่มีอานาจทางการต่อรองในอุตสาหกรรมต่าที่สุ ด
สาหรับกลุ่มกลางน้าการเข้าเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้แข่งขันราย
เก่ามักจะมีการรับ ซื้อผู้ขายกั บ ผู้ ผ ลิ ตและอุตสาหกรรมปลายน้าอยู่แล้ ว อีกทั้งความเข้มข้นในการ
แข่ งขั น ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพและปริม าณที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการให้ กั บ ลู ก ค้ าได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน กลุ่มต้นน้าจึงเป็นกลุ่มที่มีอานาจในการต่อรองมากที่สุดในอุตสาหกรรม ในส่วนของกลุ่ม
ปลายน้าการเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ไม่ยากมากนัก ซึ่งความเข้มข้นทางการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจแต่ละประเภท โดยอาจจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของซับพลายเออร์
สาหรับการคัดเกรดคัดคุณภาพของกุ้งก้ามกราม ซึ่งอานาจในการต่อรองของกลุ่มปลายน้านี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ซับพลายเออร์ ถ้าเป็นเจ้าใหม่กลุ่มปลายน้าที่อยู่มาก่อนจะได้เปรียบ ในทางตรงถ้าซับพลายเออร์เป็น
ผู้ค้าเจ้าใหญ่รายเก่าอานาจในการต่อรองของกลุ่มธุรกิจปลายน้าก็จะน้อยกว่า
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ตารางที่ 4.1
แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
4.4 กำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ทำงธุรกิจจำกภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis)
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม สามารถนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางธุรกิจสาหรับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของธุรกิจได้ ดังนี้
4.4.1 กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
4.4.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. จังหวัดสุพรรณบุรีผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นจานวนมากและส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากว่า 10 ปี
2. กุ้งก้ามกรามมีคุณภาพดี มีการเลี้ยงแบบอินทรีย์ ไม่ฉีดสารเคมีเร่งโต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรวบรวมผลผลิต
3. สามารถแสดงการรับ รองมาตรฐานทางคุ ณ ภาพในการส่ งออกได้
สาหรับฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
4.4.1.2 จุดอ่อน (Weak)
1. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลมาจากการขาดเครื่องมือ/ช่องทางการสื่อสารในการประสานงานที่ดี
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เนื่องจากการกระจายข้อมูลข่าวสารยังคงใช้การฝากประกาศผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งบางครั้งอาจมีการ
ตกหล่นของข้อมูลหรือกระจายข้อมูลที่ไม่ทั่วถึง
2. แรงงานมีจานวนจากัดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครอบครัว จึงไม่
สามารถดาเนินการในด้านอื่น ๆ ทางธุรกิจได้ เช่น การตลาด การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น
3. ลูกพันธุ์ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ ส่งผลให้เป็นโรคง่าย
4. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการทาธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการดาเนินงาน
5. มีช่องทางในการจัดจาหน่ายไม่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่จะจาหน่ายผ่าน
พ่อค้าคนกลางเป็นหลัก
4.4.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยนอกองค์กร
4.4.2.1 โอกำส (Opportunities)
1. เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการบริโภคจากผู้บริโภคภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
2. เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
3. นโยบายการเลี้ ย งกุ้ งก้ า มกรามแบบอิ น ทรี ย์ ต ามมาตรฐาน GAP
เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรฐานคุณภาพกุ้งก้ามกรามที่สามารถส่งออกต่างประเทศได้
4. กรมประมงประจาจังหวัดให้การช่วยเหลือและให้คาแนะนาสาหรับ
เกษตรกร
5. การส่ งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบ
และการต่อรองในการซื้อขายผลผลิต
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้ การเข้าถึงข้อมูลของ
เกษตรกรง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน
4.4.2.2 อุปสรรค (Threats)
1. การเจือปนของสารเคมีในแหล่งน้าตามธรรมชาติที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ส่งผลให้กุ้งก้ามกรามเกิดโรคและมีอัตราการตายสูงขึ้น
2. ประเทศในแถบอาเซียนมีการส่ งออกกุ้งก้ ามกรามเช่นเดียวกันกั บ
ประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการนาเข้ากุ้งก้ามกรามจากประเทศในแถบอาเซียนด้วย
3. ปัจจัยในการผลิตมีราคาปรับตัวขึ้น เช่น อาหาร ลูกพันธุ์ เป็นต้น
4. รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากเป็นกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่บริโภคในประเทศเป็นหลัก
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5. ในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่แบกรับภาระด้านราคา ไม่ มี
อานาจในการต่อลองและถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง / แพกุ้ง
4.5 แนวทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
จากการน าข้ อ มู ล ต่ าง ๆ จากการสั ม ภาษณ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามในอ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม มาทาการ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแล้ว สามารถนา
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมากาหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้
ดังนี้
1. สามารถทาได้โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน
GAP โดยฟาร์มทุก ๆ ฟาร์มจะต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากภาครัฐบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ
กุ้ งกามกรามที่ ส ามารถส่ งออกยั งต่ างประเทศได้ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น สั ด ส่ ว นการส่ ง อออกของ
กุ้ ง ก้ า มกรามมี เพี ย ง 10% ในขณะที่ กุ้ งก้ า มกรามเป็ น ผลผลิ ต ที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการในร้ า นอาหารใน
ต่างประเทศเป็ นอย่างมาก ทั้ งนี้ กุ้งก้ามกรามที่ส่ งออกจาเป็นจะต้องมีรูปร่างดี ไม่มีส ารเคมีเจือปน
มีขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจาหน่ายได้ เพราะกุ้งก้ามกรามสาหรับการส่งออกจะมีราคาการรับซื้อ
จากกลุ่มธุรกิจกลางน้าที่สูงกว่ากุ้งก้ามกรามจากฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐาน (S3, O2, O3, O4)
2. ปัจจุบั น เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การทาไร่ ทาสวน ปลูกผัก ทานา เป็นต้น ซึ่งสารเคมีที่เกษตรกรใช้กับพืชผลเหล่านั้นจะมีการกระจาย
และเจือปนไปในสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ เช่น อากาศ แหล่งน้า เป็นต้น โดยส่ งผลให้ น้าซึ่งเป็ น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สาคัญสาหรับกิจกรรมทางการเกษตรกรเกิดการเจือปนของสารเคมี เมื่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสูบน้าจากแหล่งน้าทางธรรมชาติเข้าสู่บ่อเลี้ยงจึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
กุ้งในบ่อ และเป็นการทาให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการสนับสนุนและร่วมกันทุกภาคส่วนใน
การทาการเกษตรแบบอินทรีย์ หรือลดการใช้สารเคมีลง จะส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะ
ยาว (S2, T1)
3. สาหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งกามกรามที่ได้รับมาตรฐาน GAP ต้องรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้
เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับตลาดการส่งออก และการต่อรองด้านราคาสาหรับการส่งขายยัง
โรงงานแปรรูป เพื่ อการส่ งออก ในขณะเดียวกันฟาร์มที่ยังไม่มีมาตรฐาน GAP รับรองก็ควรศึกษา
แนวทางปรับปรุงวิธีการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้เป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดียวกัน (S3, T2, T5)
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4. การรวมกลุ่ มในลั กษณะของชมรมหรือสหกรณ์ เพื่อเป็น ศูน ย์กลางในการแบ่งปั น
ข้อมู ล แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น และความรู้ในด้ านต่ าง ๆ ที่ มี ความเกี่ ยวข้อ งกั บ อุต สาหกรรมกุ้ ง
ก้ามกราม เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ตลาดสินค้าเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยและ
พัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น (W5, O1, O2, O4, O5)
5. ลดตั ว กลางในการจัด จ าหน่ าย สามารถท าได้โ ดยการรวมตั ว กั น ในลั กษณะของ
กลุ่ ม สหกรณ์ เพื่ อขายกุ้งก้ามกรามให้ กับกลุ่ มปลายน้ าโดยตรง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลี ก เป็ นต้ น
แต่จาเป็ นต้องมีการจัดการด้านการกระจายผลผลิตที่ดีเพื่อลดปัญ หาคอขวดจากการจัดส่ง ซึ่งการ
รวมกลุ่มกันเช่นนี้จาเป็นต้องมีประธานสหกรณ์ และผู้บริหารงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยต้อง
มีความเสียสละ มีความซื่ อสัตย์ จริยธรรม และสามารถบริหารงานให้เกิดผลกาไรแก่สมาชิกได้ การ
รวมกลุ่มสหกรณ์จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้หากการรวมกลุ่มสหกรณ์เป็นเรื่องยาก
ต่อการประสานงานร่วมกันก็สามารถทาได้โดยการจากัดพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลงให้มีปริมาณ
เพียงพอสาหรับการขายส่งรายสัปดาห์เพื่อการติดต่อขายส่งให้กับร้านอาหาร หรือร้านค้าปลีกต่าง ๆ
เป็นต้น (W5, O1, O2, O4, O5), (W5, T5)
6. ในปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่มีความสนใจในการเรียนรู้และทดลองการทาเกษตรกรรม
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากรูปแบบดั้งเดิมกันมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีตัวแทนที่มีทักษะและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กับภาครัฐ เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไข พั ฒ นาทั้ งวิธีก ารบริห ารจัด การ สายพั น ธุ์กุ้ งก้ามกราม ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น (W3, W4), (W1, T4)
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ซึ่งหาก
สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ที่ใช้ได้ สาหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามก็เช่น กัน จึงควรส่ งเสริมให้ เกษตรกรทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่ารู้จักการใช้
เทคโนโลยี ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อการเข้าถึงถูกค้าให้ มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรสามารถใช้
เฟสบุ๊คในการแบ่งปันข้อมูล /ขายกุ้งก้ามกรามเผาแบบบริการจัดส่งถึงที่ได้ โดยต้องมีการแจ้งพื้นที่
บริเวณที่บริการจัดส่ง และต้องทาให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความสดใหม่ของกุ้งก้ามกรามเผาที่เสนอขาย
ทั้งนี้การจะทาเช่นนี้ได้ก็ต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงที่ให้สามารถจับกุ้งก้ามกรามมา
ขายได้ตามคาสั่งซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น (W5, O6)
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ตารางที่ 4.2
แสดงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
Opportunities
1) ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศมีอย่าง

External
Factors

Internal
Factors

ต่อเนื่อง

Threats
1) สารเคมีทเี่ จือปนในแหล่งน้า ส่งผลต่อการเกิด
โรคและอัตราการตายของกุ้งก้ามกราม
2) ประเทศอื่นในอาเซียนก็มกี ารส่งออกกุ้ง

2) เป็นทีต่ ้องการของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ก้ามกรามเช่นเดียวกัน
3) นโยบายส่งเสริมการเลียงกุ้งก้ามกรามแบบ
3) การขึนราคาของปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร
อินทรียต์ ามมาตรฐาน GAP

ลูกพันธุ์ เป็นต้น

4) การบริการให้ความช่วยเหลือจากกรมประมง
ประจ้าจังหวัด

4) ภาครัฐให้การสนับสนุน วิจยั และพัฒนาพันธุก์ ุ้ง
ก้ามกรามน้อยกว่ากุ้งชนิดอื่น ๆ

5) การส่งเสริมการรวมสหกรณ์กลุ่มอาชีพกุ้ง

5) ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง /แพกุ้ง

ก้ามกราม
6) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร
Strengths

SO

ST

1) สุพรรณบุรีเป็นพืนทีท่ มี่ กี ารเลียงกุ้งก้ามกราม
เป็นจ้านวนมาก

S3,O2,O3,O4 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP
เพื่อการส่งออกจ้าหน่ายทีเ่ พิ่มมากขึน

S2,T1 ร่วมกันให้ความรู้และสนับสนุนการท้า
เกษตรแบบอินทรีย์ / ลดการใช้สารเคมี เพื่อลด
สารเจือปนในกระบวนการผลิต

2) การเลียงแบบอินทรีย์

S3,T2,T5 รักษามาตรฐานการเลียงตาม GAP
เพื่อการแข่งขันในการส่งออกและอ้านาจการ
ต่อรองด้านคุณภาพกับธุรกิจกลางน้า

3) ได้รับรองมาตรฐาน GAP
Weak

WO

1) ขาดช่องทางการประสานงานทีด่ ีระหว่างหน่าย
งานภาครัฐ

W1,O5 การรวมกลุ่มส้าหรับแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับอาชีพกุ้งก้ามกราม

2) แรงงานมีจ้านวนจ้ากัดท้าให้ไม่สามารถจัดการ
ด้านอื่น ๆ ของธุรกิจได้ เช่น การตลาด

W5,O1,O2 ,O4,O5 เน้นเพิ่มช่องทางการจัด
จ้าหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง

3) ลูกพันธุม์ คี ุณภาพไม่ดีพอ

W3,O4 ประสานความร่วมมือพัฒนาและวิจยั พันธุ์

4) ผู้เลียงส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการสร้าง

กุ้งก้ามกราม
W5,O6 ส่งเสริมการเรียนรู้ทกั ษะการใช้เทคโนโลยี

มูลค่าเพิ่มจากการท้าธุรกิจ

เพื่อให้เกิดช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

5) ช่องทางในการจัดจ้าหน่ายมีจ้ากัด

ที่มา: จากการสัมภาษณ์

WT
W1,T4 การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนทีม่ ที กั ษะความรู้ทเี่ กี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้เลียงรายอื่น ๆ ต่อไป
W5,T5 ลดตัวกลางในการจ้าหน่าย

41

บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2) วิเคราะห์แนวทางที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามให้กับเกษตรกร เพื่อนาไปสู่ปัจจัยในความสาเร็จสาหรับการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดย
วิ เคราะห์ ส รุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกรามในอ าเภอบางปลาม้ า จั งหวั ด
สุพรรณบุรี และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการตั้งสมมติฐานก่อน
ล่วงหน้า
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
5.1.1 ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
ผลจากกการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น มี ทั้ ง ปั ญ หาในส่ ว นของการเลี้ ย ง
การจัดการ ด้านแรงงาน ด้านการตลาด กล่าวคือปัญหาด้านการเลี้ยงส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากปัญหา
ของลูกพันธุ์ที่ไม่แข็งแรง หรือสาเหตุทางธรรมชาติทั้งเรื่องคุณภาพน้า สภาพอากาศ หรืออุทกภัย
เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม ซึ่งถ้าในช่วงแรกกุ้งก้า มกรามมี
อัตราการรอดตายต่อก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้องซื้อลูกพันธุ์มาใส่เพิ่ม
ปัญ หาด้านแรงงานเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ มีการดูแลจัดการแบบธุรกิจใน
ครอบครัวจึงทาให้ไม่มีการจ้างแรงงานจากภายนอกมาช่วยจัดการการดูแลด้านต่าง ๆ จะไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เช่น ด้านต้นทุน/การเงิน การตลาด เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถจัดการได้เพียงแต่
ในส่วนของการผลิตเท่านั้น ส่วนปัญหาด้านการตลาดก็เป็นผลกระทบมาจากแรงงานในการจัดการไม่
เพียงพอ อีกทั้งผู้เลี้ยงขาดความรู้ และแรงสนับสนุนในการดาเนินการด้านการตลาดที่เพียงพอจึงทาให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ยอมเสียเปรียบพ่อค้าคนกลางในด้านราคาการซื้อขาย
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5.1.2 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
5.1.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
ส าหรับ ผู ้ที ่ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งในห่ว งโซ่ค ุ ณ ค่า (Value Chain) ของ
อุต สาหกรรมกุ้ งก้ ามกราม สามารแบ่ งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ต้ น น้ า เป็ น กลุ่ ม ธุรกิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการผลิต/การจัดการดูแลฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งประกอบด้วย ฟาร์ม
เพาะลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ผู้จาหน่ายปัจจัยในการผลิตต่า ง ๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายย่อย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายใหญ่ 2) กลุ่มกลางน้า เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทาหน้าที่รับซื้อ/รวบรวมกุ้ง
ก้ามกรามจากกลุ่มต้นน้าเพื่อนาไปขายต่อให้กับกลุ่มปลายน้า ซึ่งประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง แพกุ้ง
โรงงานแปรรูป 3) กลุ่มปลายน้า เป็นกลุ่มธุรกิจที่รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มกลางน้าเพื่อขายต่อให้กับ
ผู้บริโภครายสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ค้าปลีก (ตลาดสด/ร้านขายกุ้งก้ามกรามริมถนน) ร้านอาหาร
5.1.2.2 กิจกรรมของผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
จากการศึกษาแนวคิดในการวิเคราะห์ห่ว งโซ่คุณค่า (Value Chain)
ซึ่ง เป็ น การวิเคราะห์ เกี่ย วกับ กิจ กรรมต่าง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อการสร้างคุ ณ ค่าในธุรกิจ จึงนามาทาการ
วิเคราะห์ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมหลักของธุรกิจ ประกอบด้วย
1) การนาเข้าวัตถุดิบ 2) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 3) การขนส่งผลผลิตออกจากฟาร์ม 4) การขายผลผลิต
5) การบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งปัญหาหลักในทั้ง 5 กิจกรรมคือปัญหาด้านช่องทางการขาย
และการถูกกดราคา รวมถึงความล่าช้าในการนาเข้าวัตถุดิบ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ ประกอบด้วย
1) การจั ดซื้อ/จัดหา 2) การวิจัยและพั ฒนา 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 4) โครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กร ซึ่งธุรกิจยังมีการจัดการที่ไม่ดีในกิจกรรมสนับสนุนทั้งในเรื่องของความไม่แน่นอนในการจัดซื้อ
วัตถุดิบ ขาดการวิจัยและพัฒนา แรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการบริหารงาน
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การจัดการต้นทุน เป็นต้น
5.1.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม (Five Force
Analysis)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ในการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรม (Five Force Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกใดที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในธุรกิจ จึงนามาทาการวิเคราะห์เพื่อหาข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 1) ปัจจัยด้านคู่แข่งขันรายใหม่ สาหรับ
กลุ่มต้นน้าและปลายน้าสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ง่าย แต่สาหรับกลุ่มกลางน้าเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากการค้าขายส่วนใหญ่เป็นการผูกขาดผู้ค้ารายเก่าในอุตสาหกรรม 2) ความรุนแรงในการแข่งขัน
การแข่งขันของกลุ่มต้นน้าไม่มีความรุนแรงในการแข่งขัน กลุ่มกลางน้ามีความรุนแรงในการแข่งขันสูง
ในเรื่องของคุณภาพความสดใหม่ และปริมาณผลผลิตที่สามารถตอบสนองต่อคาสั่งซื้อได้ ส่วนกลุ่ม
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ปลายน้าความรุนแรงของการแข่งขันอยู่ระดับกลางขึ้นอยู่เกรดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจ 3) การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในระดับ น้อย
เนื่องจากกุ้งก้ามกรามมีลักษณะที่แตกต่างจากกุ้งอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด และรูปแบบในการนาไปประกอบ
อาหารก็ต่างแตกกัน 4) อานาจการต่อรองผู้ซื้อ สาหรับกลุ่มต้นน้า - กลางน้า พบว่า กลุ่มกลางน้ามีอานาจ
ในการต่อรองมากกว่า ส่วนกลุ่มกลางน้า-ปลายน้า พบว่า ในกรณีที่กลุ่ มกลางน้าเป็นผู้ขายรายเก่า
กลุ่มกลางน้าจะมีอานาจในการต่อรองมากกว่า แต่ถ้ากลุ่มกลางน้าเป็นผู้ขายรายใหม่กลุ่มปลายน้าที่เป็น
เจ้าใหญ่จะมีอานาจในการต่อรองมากกว่า 5) อานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ พบว่า อานาจ
การต่อรองภายในกลุ่มต้นน้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ผลิตมีอานาจในการต่อรองน้อยกว่า
ส่วนกลุ่มต้นน้า-กลางน้า กลุ่มกลางน้ามีอานาจในการต่อรองมากกว่า และในส่วนของกลุ่มกลางน้าปลายน้ า พบว่า ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม กลางน้ าเป็ น ผู้ ข ายรายเก่ากลุ่ ม กลางน้ าจะมี อ านาจในการต่อ รอง
มากกว่า แต่ถ้ากลุ่มกลางน้าเป็นผู้ขายรายใหม่กลุ่มปลายน้าที่เป็นเจ้าใหญ่จะมีอานาจในการต่อรอง
มากกว่า
5.1.4 กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพกำรณ์ ท ำงธุ ร กิ จ จำกภำยในและภำยนอก (SWOT
Analysis)
จากการศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์องค์กรจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์ก ร จึงนามาทาการวิเคราะห์
เพื่อดูสภาพการณ์ทางธุรกิจของธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า 1) จุดแข็ง ได้แก่ มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามจานวนมาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ และได้การรับรองมาตรฐาน
GAP 2) จุดอ่อน ได้แก่ ขาดช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, ขาดแรงงานที่เพียงพอ
ในการบริหารจัดการฟาร์ม, ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ, ช่องทางการ
จัดจาหน่ายมีจากัด และลูกพันธุ์ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอ 3) โอกาส ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศมีอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้บริโภคในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน, รัฐบาลมีการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง
ตามมาตรฐาน GAP, ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์, การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
ที่ต้องการคาปรึกษา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 4) อุปสรรค ได้แก่ การเจือปนของ
สารเคมีในแหล่งน้าตามธรรมชาติ, การส่งออกกุ้งก้ามกรามของประเทศในแถบอาเซียน, การขึ้นราคา
ของปัจจัยการผลิต, ขาดการสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐบาลในการวิจัยและพัฒนา และการกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง/แพกุ้ง
5.1.5 แนวทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
ผลจากการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดต่าง ๆ พบว่า แนวทางที่ผู้
ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้คือการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้เป็นไปตามมาตรฐาน
GAP เพื่อให้สามารถส่งเสริมการขายกุ้งก้ามกรามในต่างประเทศได้ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า
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การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพขายได้เฉพาะภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์ (Differentiation Strategy) ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่าง
กลุ่มผู้ เลี้ ยงกุ้งก้ามกรามด้วยกัน เพื่อเป็นพื้นที่ในการแบ่ง ปันข้อมูล ตอบคาถาม-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการบริหารจัดการฟาร์ม ซึ่งกรณีของการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรมหรือสหกรณ์ก็ถือว่าเป็น
ศูน ย์กลางที่สามารถกระจายข่าวสารให้สมาชิกได้ อีกทั้งตัวเกษตรกรเองควรมีการเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาช่องทางในการจัดจาหน่ายในอนาคต นอกจากนี้
การลดตัวกลางในการจัดจาหน่ายลงก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามได้ด้วยผลกาไรที่เพิ่มมากขึ้น
5.2 ข้อจำกัดงำนวิจัย
1. งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามในอ าเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเพียงเกษตรกรกลุ่มหนึ่งในบรรดาจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอีก
จานวนมาก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดสมุทรสาคร อยุธยา เป็นต้น ดังนั้น จึงอาจจะเป็นข้อจากัด
ของข้อมูลในกลุ่มต้นน้า และกลางน้าในบางประเด็น ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์อาจจะไม่สามารถนาไปอ้างอิงกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ทั้งหมด
2. ผลการวิ เคราะห์ ด้ า นอุ ต สาหกรรมกุ้ งก้ า มกรามเป็ น การวิ เคราะห์ ที่ ได้ จ ากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และมีความรู้ความเข้าใจการทาธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
รวม 2 คนเท่านั้น ซึ่งมุมมองของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปโดย
ขึ้นอยู่การประสบการณ์ และการศึกษาค้นคว้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงไม่สามารถนาไปข้อมูลที่
ได้ไปเป็นข้อสรุปได้ทั้งหมด
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
ผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสาหรับการสร้างแรงจูงใจ
ในการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มที่ เกิ ดจากการลงทุ น โดยสามารถน าแนวทางต่ าง ๆ จากผลการวิ เคราะห์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานจริงตามความเป็นไปได้ของสถานการณ์นั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่มี ความสนใจจะเข้ามาในธุร กิจ การเลี้ ยงกุ้งก้ ามกราม เพื่ อ ประโยชน์ ส าหรับ การวิเคราะห์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการตัดสินใจลงทุน หรือการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ก่อนการเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และนามาซึ่งความสาเร็จ
ในธุรกิจในอนาคต
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5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำในอนำคต
1. งานวิจัยนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นสาคัญ โดยเพื่อให้
รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมายิ่งขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
การศึกษาการดาเนินงานในกลุ่มกลางน้า และปลายน้าเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจกลไกการทางาน และ
ระบบความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามได้ละเอียดมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ หรือจุดอ่อน-จุดแข็ง ของธุรกิจใน
แต่ละกลุ่มของอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และวางแผนการเข้าสู่อุตสาหกรรม
สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนทาธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม
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ภำคผนวก ก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกุง้ ก้ำมกรำม
กุ้งก้ามกรามเป็น กุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Giant freshwater prawn
เป็นกุ้งที่มีเปลือกหุ้มลาตัวเป็นสีฟ้าอมคราม มีก้ามใหญ่ยาว มีลาตัวเป็นปล้อง ส่วนหัวและอกจะคลุม
ด้วยเปลือกชิ้นเดียวกัน ส่วนของลาตัวเปลือกจะแยกเป็นปล้อง ๆ ทั้งหมด 6 ปล้อง มีหนวด 2 คู่
ขาเดิน 5 คู่ และขาว่ายน้า 5 คู่ ปลายหางจะมีลักษณะเป็นหนามแหลม และมีแพนหาง 2 ข้าง ขาเดิน
คู่ที่ 1 และ 2 จะมีปลายเป็นก้าม ส่วนคู่ที่ 3, 4 และ 5 มีลักษณะเป็นปลายแหลมธรรมดา ขาเดินคู่ที่ 2
โดยเฉพาะตัวผู้จะมีลักษณะเป็นก้ามที่ใหญ่และยาวมาก กุ้งตัวผู้และตัวเมีย จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเมื่อถึงระยะโตเต็มวัยที่มีอายุเท่ากัน
ถิ่นกาเนิดของกุ้งก้ามกรามอยู่ในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยสามารถพบได้แพร่กระจาย
อยู่ทั่วไปบริเวณแหล่งน้าจืดที่มีทางเชื่อมต่อกับทะเล และแหล่งน้ากร่อย ในภาคกลางพบชุกชุมได้แก่
บริเวณ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีน และแม่น้าบางประกง ภาคตะวันออก ได้แก่
แม่น้าจันทบุรี แม่น้าระยอง แม่น้าเวฬุ และแม่น้าตราด ภาคใต้ ได้แก่ แม่น้าหลังสวน แม่น้ากระบุรี
แม่น้าตาปี และทะเลสาบสงขลา ส่วนภาคเหนือพบในแม่น้าเนยซึ่งเป็นสาขาของแม่น้าสาละวินของ
ประเทศพม่า
กุ้งก้ามกรามจะอพยพย้ายถิ่นเมื่อมีไข่ โดยจะอพยพมาตรงบริเวณที่เป็นน้ากร่อย เพื่อทา
การผสมพันธุ์และวางไข่ โดยไข่จะฟักเป็นลูกกุ้งบริเวณน้ากร่อยและมีการเจริญเติบโตเรื่อย ๆ จนมี
ลักษณะเป็นกุ้งโต จึงจะเข้าไปหากินในบริเวณแหล่งน้าจืด ซึ่งกุ้งก้ามกรามนั้นสามารถผสมพันธุ์และ
วางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีขนาดลาตัวยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร และมี
อายุ 5-6 เดือนขึ้นไป ในภาคกลางกุ้งก้ามกรามจะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
และในภาคใต้จะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ โดยการผสมพันธุ์นี้จะเกิดขึ้น
หลังจากที่ตัวเมียลอกคราบใหม่ ๆ ซึ่งกุ้งก้ามกรามตัวผู้จะใช้ก้ามป้ายไปมาตามลาตัวและส่วนหัวของ
ตัวเมีย จากนั้ นตัวเมียจะหงายท้องขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่ใต้ท้องตัวผู้ เพื่อรับน้าเชื้อ เมื่อรับน้าเชื้อ
เรียบร้อยตัวเมีย ก็จะคว่าตัวลง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เมื่อไข่ได้รับการผสมกันแล้วก็จะ
เคลื่ อ นไปติ ด กั บ ขนอ่ อ นของขาว่ า ยน้ าคู่ ที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยสี ข องไข่ จ ะเริ่ ม จากสี เหลื อ งแล้ ว
เปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา ใช้ระยะเวลาประมาณ 17-19 วัน ก็จะฟักเป็นตัวอ่อน
พัฒนาการของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนจะเริ่มจากการว่ายน้าหงายท้องลอยตัวในกระแสน้า
และจะต้ อ งอยู่ ในน้ ากร่ อ ย หากอยู่ ในน้ าจื ด จะตายภายในไม่ กี่ วั น ระยะในการพั ฒ นามี ทั้ ง หมด
11 ระยะ จึ งจะคว่ าเหมือ นกุ้งโตซึ่ งลั ก ษณะที่ ใช้ แยกลู ก กุ้งก้ ามกรามในแต่ ล ะระยะ อู โน และซู
(ยนต์ มุสิก, 2529) ดังนี้
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ระยะที่ 1 ไม่มีก้านตา ตาจะติดอยู่ด้านข้าง แพนหางเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง
ระยะที่ 2 ตามีก้านตา แพนหางยังติดอยู่เป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง
ระยะที่ 3 แพนหางเริ่มแยกออกจากส่วนหาง ส่วนหางปลายยังแผ่กว้าง
ระยะที่ 4 กรีด้านบนมีหนาม 2 ซี่
ระยะที่ 5 ส่วนหางปลายแคบเข้าและยาวออก
ระยะที่ 6 ขาว่ายน้าเริ่มโผล่ให้เห็นเป็นปุ่ม ๆ
ระยะที่ 7 ส่วนปลายขาว่ายน้าแยกออกเป็น 2 แขนง ไม่มีขน
ระยะที่ 8 ขาว่ายน้าเริ่มมีขนเล็ก ๆ
ระยะที่ 9 แขนงด้านในของขาว่ายน้าจะมีติ่งเล็ก ๆ เกิดขึ้น
ระยะที่ 10 กรีด้านบนมีหนาม 3 ถึง 4 ซี่
ระยะที่ 11 กรีด้านบนมีหนาม 7 ถึง 9 ซี่
กุ้งก้ามกรามเมื่อคว่าแล้วจะมีลักษณะเหมือนกุ้งโตทุกประการ รวมถึงการว่ายน้าที่มีการ
คว่าหน้าลงตามปกติ และจะเริ่มอยู่ตามขอบบ่อหรือพื้นบ่อ โดยการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
ขึ้นอยู่กับอัตราความถี่ในการลอกคราบ การลอกคราบจะทาให้ ตัวของกุ้งมีขนาดโตขึ้น ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการลอกคราบของกุ้ง ได้แก่ ปัจจัยภายใน เช่น ขนาดกุ้ง การผสมพันธุ์ เป็นต้น และปัจจัย
ภายนอก เช่น อุณหภูมิ แสง เป็นต้น ซึ่งอุณหภูมิถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการลอกคราบ
ของกุ้งมากที่สุด ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิของน้าในช่วงที่กุ้งก้ามกรามสามารถอยู่ได้โดยปกติ จะช่วยเพิ่ม
อัตราความถี่ในการลอกคราบของกุ้ง (ยนต์ มุสิก, 2529, น. 5-14)
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ภำคผนวก ข
แนวคิดและวิธีกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
1. รูปแบบกำรเลี้ยง
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2555, น. 27-36) ได้
อธิบายถึงรูปแบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.1 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบดั้งเดิม เป็นการเลี้ยงแบบไม่มีบ่อพักน้า เกษตรกรจะ
สูบถ่ายน้าจากคลองชลประทานหรือแม่น้าโดยตรงเมื่อต้องการเปลี่ยนถ่ายน้า โดยน้าที่ทาการสูบถ่าย
ทั้งหมดจะไม่สูบเข้ามาพักไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ ซึ่งในกรณีที่น้าจาก
ภายนอกมีคุณภาพไม่ดีหรือมีการระบาดของโรคกุ้งก้ามกรามจากบริเวณใกล้เคียงอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อกุ้ งในบ่ อ เลี้ ย งได้ อี กทั้ งบ่ อเลี้ ย งยังไม่มี เครื่อ งให้ อ ากาศ ซึ่งระยะเวลาในการเลี้ ย งกุ้งก้ามกราม
จนกระทั่งทยอยจับกุ้งจนหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 เดือน บ่อเลี้ยงที่ไม่มีเครื่องให้อากาศจะทา
ให้ เกิ ด การเน่ า เสี ย อั น เนื่ อ งมาจากของเสี ย ที่ ส ะสมอยู่ บ ริ เวณพื้ น บ่ อ ส่ ง ผลให้ กุ้ ง อ่ อ นแอ การ
เจริญเติบ โตช้ากว่าปกติ คุณ ภาพไม่ดี ในส่วนของอัตราความหนาแน่นในการปล่ อยกุ้งนั้นจะอยู่ที่
ประมาณ 100,000 ตัวต่อไร่ เพื่อเผื่ อการตายของลูกกุ้งในบางส่วน การให้ อาหารจะเป็นอาหารที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงผลิตขึ้นมาเอง คุณภาพจึงไม่ค่อยแน่นอน เนื่องจากวัตถุดิบอาจจะไม่สดหรือคุณภาพ
ไม่ดี ส่งผลให้กุ้งไม่กินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยลง ซึ่งถ้ากุ้งกินอาหารน้ อย อาหารที่เหลืออยู่ในบ่อ
เลี้ยงก็จะส่งผลให้ คุณภาพน้าเสียได้ง่าย นอกจากนี้สายพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยง
ยังคงเป็น กุ้งสายพันธุ์ดั้งเดิม ไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ โดยส่วนมากจะมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มี
รูปร่างลักษณะดีที่อยู่ในบ่อเลี้ยง ซึ่งเมื่อเลี้ยงผ่านมาหลายปีจะเห็นได้ชัดเจนว่ากุ้งก้ามกรามมีขนาดตัว
ที่เล็กลงและยังคงมีปัญหาเรื่องยาตกค้าง อันเกิดจากเกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารกุ้งให้กุ้งกิน
เพื่อป้องกันไม่ให้กุ้งป่วยก่อนการจับไปขาย
1.2 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา เป็นการเลี้ยงแบบมีบ่อพักน้า ซึ่ งจะช่วยปรับ
สภาพน้ าที่ สู บ เข้ า บ่ อ เลี้ ย งให้ ดี ขึ้ น และยั งช่ ว ยรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มสภาพของแม่ น้ าล าคลองให้ เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงน้ อยที่สุ ด ท าให้ ฟ าร์มมี มาตรฐานการผลิ ตเพื่ อการส่ งออกที่ผ่ านการรองรับจาก
กรมประมง และยั งมี ก ารติ ด ตั้ งเครื่อ งให้ อ ากาศ เนื่ อ งจากอาหารที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ที่ พื้ น บ่ อ ซึ่ งเป็ น
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ได้รับการย่อยสลายโดยแบคทีเรียซึ่งต้องใช้ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสาคัญใน
กระบวนการ โอกาสในการเน่าเสียของน้าในบ่อก็จะช้าลง การให้อาหารจะใช้อาหารสาเร็จรูปที่มีขาย
ทั่วไปตามท้องตลาดที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐานและได้รับการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนอัตราในการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลี้ยงจะปล่อย
ในปริมาณที่เหมาะสม คือ 50,000-60,000 ตัวต่อไร่ ในบ่อที่มีเครื่องให้อากาศ 1 เครื่อง แล้วอนุบาล
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ประมาณ 60-70 วัน จึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อใหม่ที่อัตราความหนาแน่น 10,000 ตัวต่อไร่ หลังจากนั้นอีก
2-2.5 เดือน จึงจับตัวเมียที่สมบูรณ์แยกออกไว้เป็นแม่พันธุ์และย้ายตัวผู้ที่แข็งแรงไปเลี้ยงในบ่อใหม่ใน
อัตราความหนาแน่น 6,000-8,000 ตัวต่อไร่ หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน จึงจับขายได้ ซึ่งการ
เลี้ยงกุ้งด้วยวิธีนี้จะทาให้ กุ้งมีโอกาสในการป่วยน้อยลง คุณ ภาพผลผลิตได้จะได้มาตรฐานเพื่อการ
บริโภคทั้งภายในและเพื่อการส่งออก
2. กำรพิจำรณำเลือกสถำนที่เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
การเลือกสถานที่เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพราะพื้นที่
บางแห่ งอาจจะไม่ ส ามารถเลี้ ย งสั ต ว์น้ าได้ ห รือ บางแห่ งสามารถเลี้ ยงแต่ ไม่ ส ะดวกต่ อการด าเนิ น
กิจ กรรมต่าง ๆ เป็ น ต้น ชูศักดิ์ แสงธรรม (2542) ได้ กล่ าวถึงการพิจารณาเลื อกสถานที่ ที่ดีต้องมี
องค์ประกอบคือ บริเวณพื้นที่ที่ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไม่ควรจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนเกินไป เพราะ
อาจจะเป็นสาเหตุของน้าไหลท่วมในช่วงฤดูฝนได้ ดินบริเวณที่ใช้ขุดบ่อเลี้ยงต้องเป็นดินเหนียวหรือดิน
ร่วนที่สามารถเก็บ กักน้ าได้ดี คัน ดินไม่พังทลายได้ง่าย และไม่เป็นดินเปรี้ยวเพราะจะมีผ ลต่อการ
เจริญเติบโตของกุ้ง บ่อเลี้ยงควรอยู่ในใกล้แหล่งน้าจืดที่มีคุณภาพดี เข้าถึงได้สะดวก ไม่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
โรงงานอุตสาหกรรมและมีน้าใช้สอยได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่สะดวก
โดยพื้น ที่ ในการเลี้ ยงควรจะอยู่ ใกล้ แหล่ งที่เป็นโรงเพาะพั นธุ์กุ้งก้ามกรามและตลาด เนื่องจากจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งกุ้งก้ามกรามและสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อขายกุ้ง
ออกสู่ตลาดหรือการซื้อปัจจัยในการผลิตอื่น ๆ
3. ขั้นตอนกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ และรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการ
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีขั้นตอนที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 การเตรียมบ่อ สูบน้าออกจากบ่อให้แห้งและกาจัดศัตรูกุ้ง เช่น เขียด ปลา กบ
ปู เป็นต้น หากไม่สามารถระบายน้าได้หมดให้ใช้โล่ติ๊นสดทุบให้ละเอียดแช่น้า 2 กิโลกรัม ต่อน้า 1 ปีบ
ทิ้งไว้ 1 คืน ขยาให้น้าสีขาวออกมาจนหมดแล้วนาไปสาดให้ทั่วบ่อทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน โดยใช้โล่ติ๊น
2-4 กิโลกรัม ต่อน้าในบ่อ 100 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นให้หว่านปูนขาวขณะที่ดินยังเปียก ในกรณีที่มี
เลนมากให้ปาดเลนออกก่อนหว่านปูนขาวและตากบ่อเพราะความร้อนจะช่วยให้แก๊สพิษบางตัวถูก
ทาลาย กาจัดเชื้อโรค รวมถึงศัตรูกุ้ง
สาหรับดินที่มีสภาพเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณพื้นที่ที่เคยเป็น
นาข้าวเก่าควรเพิ่มปริมาณการใส่ปูนขาว โดยปริมาณปูนขาวนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรดของ
ดิ น แต่ ถ้ า ส่ ว นใหญ่ บ่ อ ที่ ขุ ด ขึ้ น ใหม่ ค วามเป็ น กรดจะยั งมี ไม่ ม ากจะใส่ ปู น ขาวในอั ต รา 160-200
กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นบ่อที่เคยผ่านการเลี้ยงกุ้งมาก่อนมีความเป็นกรดไม่มากจะใส่ปูนขาวในอัตรา 80-
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100 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นจะตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ดินมีความเป็นกรดสูง
จาเป็นต้องใส่ปูนขาวถึง 800 กิโลกรัมต่อไร่
3.2 การเตรียมน้า หลังจากใส่ปูนขาวและตากบ่อจนครบ 2-4 สัปดาห์ จึงสูบน้าเข้า
บ่อ โดยใช้อวนไนล่อนกรองเพื่อป้องกันศัตรูกุ้งที่ปนมากับน้า หากน้าที่ใช้มีคุณภาพดีก็จะไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงแต่หากในบริเวณใกล้เคียงกับบ่อเลี้ยงกุ้งมีการใช้ยาฆ่าแมลงควร
งดการสู บ น้ าเข้ าบ่ อ ในช่ ว งนั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นของยาฆ่ า แมลงที่ จ ะส่ งผลท าให้ กุ้ งตา ย
หลังจากที่สูบน้าเข้าบ่อควรกักน้าไว้ 2-3 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้าให้มีความสมดุลจากนั้นให้ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้าแล้วสาดให้ทั่วบ่อ ปล่อยทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ เช่น แพลงก์ตอน โดยดูได้จากสีของน้า หากน้ามีสีเขียวอมเหลืองหรือสี
น้าตาลแสดงว่ามีอาหารธรรมชาติสมบูรณ์จึงปล่อยกุ้งลงเลี้ยง
3.3 การเลือกพัน ธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีต้องมีลั กษณะการว่ายน้าที่
ปราดเปรียว แข็งแรง ลาตัวใส เป็นลูกกุ้งที่คว่าแล้ว อายุประมาณ 25-30 วันขึ้นไป และต้องได้อยู่ใน
น้าจืดเพื่อทาการปรับสภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1-2 วัน
3.4 การลาเลียงพันธุ์กุ้งก้ามกราม การขนส่งนิยมใส่ถุงพลาสติกขนาด กว้าง 14 นิ้ว
ยาว 24 นิ้ว (35x60 เซนติเมตร) บรรจุน้า 2.5 ลิตร อัดออกซิเจน 3 ส่วนต่อปริมาตรน้า 1 ส่วน บรรจุ
ลูกกุ้งคว่าแล้วประมาณ 2,000 ตัวต่อถุง โดยการขนส่งจะนิยมขนส่งในช่วงเช้ามืดเนื่องจากมีอากาศที่
ไม่ร้อนจัด แต่หากขนส่งในตอนกลางวันถ้าต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งหลายชั่วโมงจาเป็นจะต้องใช้
รถขนส่งที่มีห้องเย็นและปรับอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส เพราะกุ้งอาจตายได้หากอยู่ในอุณหภูมิ
ที่ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน
3.5 การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม การปล่อยพันธุ์กุ้งลงเลี้ยงไม่ควรเกิน 7 วันหลังจาก
สูบน้าเข้าบ่อและทาสีน้าเรียบร้อยแล้ว จะนิยมปล่อยในช่วงเช้าหรือเย็นเนื่องจากสภาพอากาศไม่ร้อน
เกิ นไป โดยการน าถุ งพลาสติ กที่ บรรจุ พั นธุ์ กุ้ งมาแช่ ไว้ ในบ่ อเลี้ ยงประมาณ 20 นาที เพื่ อปรับสภาพ
อุณหภูมิน้าในถุงและน้าในบ่อให้เท่ากัน จากนั้นจึงเปิดปากถุงออกแล้วตักน้าจากบ่อมาผสมกับน้าใน
ถุงอย่างช้า ๆ ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งลงบ่อ ซึ่งจะช่วยให้กุ้งสามารถปรับสภาพได้ส่งผลให้มีอัตราการรอด
ตายที่มากขึ้น
3.6 อาหารและการให้อาหาร ในระยะแรกของการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงบ่อลูก
กุ้งสามารถกิน อาหารธรรมชาติที่เกิดจากการใส่ ปุ๋ยขณะเตรียมบ่ อได้ แต่ถ้าจานวนที่ป ล่ อยมีเป็ น
จานวนมากจนอาหารธรรมชาติไม่เพียงพอจึงจาเป็นต้องให้อาหารเพิ่มเติม โดยอาหารที่ให้จะต้องเป็น
อาหารชนิดเม็ดจมน้า มีโปรตีน 30-40 เปอร์เซ็นต์ สภาพความคงทนของอาหารจะต้องอยู่ในน้าได้ไม่
ต่ากว่า 4 ชั่วโมง เพราะถ้าอาหารละลายน้าได้ง่ายจะทาให้กุ้งไม่ได้รับอาหารอย่างเต็มที่และเกิดน้าเน่า
เสียในบ่อเลี้ยงได้
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อัตราการให้อาหารในช่วง 1-2 เดือนแรก ให้ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว
กุ้งต่อวัน หรือประมาณ 1 กิโลกรัมต่อไร่ในเดือนแรกและ 2 กิโลกรัมต่อไร่ในเดือนที่ 2 หลังจากนั้นจึงลด
เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักต่อกุ้งต่อวันในเดือนที่ 3 และลดปริมาณลงเรื่อย ๆ เหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ใน
เดือนต่อ ๆ มา โดยการให้อาหารจะให้วันละ 2 ครั้ง ให้ช่วงเช้าเป็นส่วนน้อยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
และช่ วงเย็ น ประมาณ 70 เปอร์ เซ็ นต์ เนื่ องจากกุ้ งจะสามารถกิ น อาหารได้ ดี ในเวลากลางคื น ใน
ขณะเดียวกันต้องมีการสุ่มชั่งน้าหนักกุ้งเพื่อหาน้าหนักเฉลี่ย เพื่อปรับปริมาณการให้อาหารกุ้งในทุก ๆ
2-3 สัปดาห์ และถ้ามีการจับกุ้งโตออกจากบ่อก็ต้องลดปริมาณอาหารลงด้วยเช่นกัน
การตรวจสอบความพอดีในการให้อาหารกุ้งเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากอาหารกุ้งคิดเป็น
ต้นทุนที่ให้ในการเลี้ยงกุ้งมากกว่าครึ่งหนึ่ง การให้อาหารกุ้งในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้น้าใสบ่อ
เลี้ยงเน่าเสียและเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงโดยเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าให้อาหารกุ้งในปริมาณที่น้อยเกินไปก็
จะทาให้ กุ้งมีการเจริญ เติบ โตที่ช้าลงได้ผ ลผลิ ตที่ไม่ดี ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบปริมาณ
อาหารหลังจากการให้อาหารกุ้งครั้งสุดท้ายไปแล้ว 3 ชั่วโมง โดยอาจจะใช้ยอติดไนล่อนมุ้งเขียวตรวจดู
หรือพายเรื อสั งเกตดู ในบ่ อ ถ้าปริ มาณอาหารเหลื อหรือหมดให้ ปรับปริมาณอาหารครั้งละไม่ เกิ น 10
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณอาหารที่ให้ แต่ถ้าปริมาณอาหารไม่พอควรเพิ่มปริมาณอาหารซึ่งสาเหตุของ
อาหารไม่พออาจจะเกิดจากการมีปลาที่เป็นศัตรูของกุ้งอาศัยอยู่ในบ่อเลี้ยงก็ได้
3.7 การถ่ า ยเทน้ าในบ่ อ เลี้ ย ง กุ้ งเป็ น สั ต ว์ น้ าที่ เจริ ญ เติ บ โตโดยการลอกคราบ
การเปลี่ยนถ่ายน้าจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเพราะจะช่วยกระตุ้นให้กุ้งเกิดการลอก
คราบ แต่ ส าหรั บ กุ้ งที่ มี อ ายุ ช่ ว ง 1-2 เดื อ นแรก ยั งอาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งถ่ ายเทน้ าเนื่ อ งจากน้ ายั งมี
คุณสมบัติที่ดีอยู่เพราะอาหารที่ให้กุ้งยังเป็นปริมาณน้อย แต่เมื่อกุ้งมีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป ควรมี
การถ่ายเทน้าเดือนละ 2-4 สัปดาห์ต่อครั้ง ประมาณครั้งละ 1 ใน 3 หรือครึ่งบ่อ ขึ้นอยู่กับสภาพน้าใน
บ่อเลี้ยง แต่ในกรณีที่ใช้อาหารสดในการเลี้ยงกุ้ง เช่น มีส่วนผสมของอาหารเป็นปลาสด ควรจะมีการ
ถ่ายเทน้าที่บ่อยขึ้นเพราะอาหารสดจะทาให้น้าเสียได้ง่าย
3.8 ระยะเวลาในการเลี้ยงและการจับกุ้งก้ามกราม เวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งที่ตลาดต้องการ โดยทั่วไปสามารถคัดขนาดและจับกุ้งขายได้หลังจากเลี้ยงได้
4-6 เดือน หลังจากนั้นจึงทยอยจับกุ้งเดือนละครั้งจะได้ระยะเวลาการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 8-12
เดือน การจั บ กุ้งจะนิ ย มจั บ ในช่ว งเช้าเพราะอากาศไม่ ร้อนจัดและการจับ กุ้งให้ ได้ผ ลดีนั้น ควรลด
ปริมาณน้าในบ่อเลี้ยงให้เหลือประมาณ 50 เซนติเมตร และใช้อวนช่องตาขนาด 4 เซนติเมตรในการ
จับเพื่อให้กุ้งตัวเล็กสามารถรอดออกได้
4. อัตรำควำมหนำแน่นในกำรปล่อยกุ้งก้ำมกรำม
การปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงบ่อควรทาในกระชังไนล่อนมุ้งเขียวก่อนประมาณ 7 วัน
เพื่อตรวจนับอัตราการรอดตายของลูกกุ้ง หากมีอัตราการรอดตายต่าต้องปล่อยลูกกุ้งเสริมเข้ามาใหม่
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โดยในแต่ละกระชังจะนาลูกกุ้งมาปล่อยกระชังละประมาณ 200 ตัว โดยวิธีนี้จะทาให้ไม่ต้องปล่อย
ลูกกุ้งเผื่อตายลงไปในบ่อเลี้ย ง อัน เป็นสาเหตุให้กุ้งมีอัตราความหนาแน่นมากเกินไป กรมประมง
กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และกรมประมง กองส่งเสริมการประมง (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงอัตราความ
หนาแน่นในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่
4.1 อัตราความหนาแน่นน้อย เป็นการปล่อยกุ้งก้ามกรามในอัตรา 20,000-24,000
ตัวต่อไร่ แล้วจึงคัดแยกกุ้งตัวเมียออกเมื่อเลี้ยงได้อายุประมาณ 3.5 เดือน หลังจากนั้นก็จะทยอยจับกุ้ง
ขายได้อีก 5 ครั้ง โดยเฉลี่ยกุ้งที่จับได้ทั้งหมด 510-540 กิโลกรัมต่อไร่
4.2 อัตราความหนาแน่นปานกลาง เป็นการปล่อยกุ้งก้ามกรามในอัตรา 75,00080,000 ตัวต่อไร่ แล้วจึงคัดแยกกุ้งตัวเมียออกเมื่อเลี้ยงได้อายุประมาณ 3.5 เดือน หลังจากนั้นก็จะ
ทยอยจับกุ้งขายได้อีก 10 ครั้ง โดยเฉลี่ยกุ้ งที่จับได้ทั้งหมด 848-910 กิโลกรับต่อไร่ การเลี้ยงกุ้งด้วย
อัตราความหนาแน่นนี้จะส่งผลกระทบต่อกุ้งมากหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศ
ร้อนอบอ้าว หรือมีฝนตกชุก เนื่องจากกุ้งจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทาให้เกิดปัญหากุ้งตายตามมา
4.3 อัตราความหนาแน่นมาก เป็ นอัตราความหนานแน่นที่ดีที่สุดในการเลี้ยง โดย
ปล่อยกุ้งก้ามกรามในอัตรา 150,000-200,000 ตัวต่อไร่ และใช้บ่อเลี้ยงตั้งแต่ 2 บ่อขึ้นไป โดยบ่อ
หนึ่งจะเป็นบ่อชาที่ปล่อยกุ้งในระดับที่หนาแน่น มีเครื่องตีน้า 4 ใบ ใช้เครื่องดีเซล 2.5 แรงม้า เมื่อกุ้ง
มีอ ายุ ได้ 2 เดื อน จึ งจั บ กุ้ งตั ว โตไปเลี้ ยงในบ่ อ เลี้ ย งที่ เตรีย มไว้ โดยใช้ อวนตาถี่ ข นาดช่อ งตา 1-2
เซนติเมตร ในกรณีที่เตรียมบ่อเลี้ยงไว้หลายบ่อให้แบ่งเลี้ยงกุ้งในแต่ละบ่ออย่างละเท่า ๆ กัน และเมื่อ
กุ้งที่นามาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงมีอายุได้ประมาณ 4 เดือน ก็จะสามารถจับไปขายได้ โดยจะจับ ขายในทุก ๆ
35 วัน ส่วนย้ายกุ้งจากบ่อชามาปล่อยในบ่อเลี้ยงก็จะทาทุก ๆ 35 วันเช่นเดียวกัน โดยอัตราในการ
ย้ายกุ้งจากบ่อชามาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงจะไม่เกิน 30,000 ตัวต่อไร่
5. กำรควบคุมรักษำคุณภำพน้ำในบ่อเลี้ยง
ศุภชัย นิลวานิช (2543, น. 18-19) ได้กล่าวว่า คุณภาพน้าถือเป็นปัจจัยสาคัญอีก
อย่างหนึ่งในการเลี้ยงกุ้งซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิต การเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและความต้านทาน
ต่อโรค โดยค่าความเป็นกรดเป็นด่างควรอยู่ในระดับ 7-9 แต่ระดับที่เหมาะสมที่สุดคือระดับ 7.5-8.5
ซึ่งจะทาให้กุ้งสามารถรับประทานอาหารได้ดี การที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงเกินไปจะทาให้แพลงก์
ตอนที่อยู่ในน้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเมื่อแพลงก์ตอนตายลงจะส่งผลให้น้าในบ่อเลี้ยงเน่าเสีย
ในขณะที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่าเกินไปแพลงก์ตอนก็จะเจริญเติบโตช้า การคายออกซิเจนก็จะ
น้ อ ยลงท าให้ ต้ อ งใส่ ปู น ขาวลงไปประมาณ 1-1.15 กิ โลกรัม ต่ อ ไร่ เป็ น เวลา 3-4 วั น ซึ่ งปริม าณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้าที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบหนาแน่นในสภาพน้าที่เขียวควร
อยู่ในระดับที่สูงกว่า 3 PPM (ส่วนในล้าน) และค่าออกซิเจนต่าสุดที่กุ้งทนได้คือ 0.35-0.9 PPM (ส่วน
ในล้ าน) โดยค่าออกซิเจนที่ละลายในน้าจะต่าที่สุ ดในช่วงเวลา 02.00-05.00 น. เนื่องจากกุ้งและ
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สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้าใช้ออกซิเจนในการหายใจ ซึ่งในเวลากลางคืนแพลงก์ตอนไม่มีการสังเคราะห์แสงจึง
ไม่มีการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า ดังนั้นจึงจาเป็นต้องควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนให้เหมาะสมหรือ
อาจใช้เครื่องตีน้าช่วยในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในช่วงเวลากลางคืนด้วย ในส่วนของอุณหภูมิของ
น้าหากอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้กุ้งอ่อนแอหรือตายได้ โดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ
25-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณ หภูมิของน้าสูงเกินไปแสดงว่าระดับน้าในบ่อเลี้ ยงต่าเกินไปควรเพิ่ ม
ปริมาณน้ า แต่ถ้าอุณหภูมิของน้ าต่าเกินไปควรลดระดับน้าเพื่อให้ แดดส่องแล้ วจึงเพิ่มระดับน้าขึ้น
ในช่วงบ่าย เพราะถ้าแสงแดดสามารถส่องลงไปในบ่อเลี้ยงได้ลึกเป็นเวลานานจะทาให้แพลงก์ตอน
เจริญเติบโตได้เร็วและตายกลายเป็นขี้แดดอยู่ที่ก้นบ่อ ซึ่งขี้แดดจะไปเกาะที่ตัวกุ้งก้ามกรามส่งผลให้กุ้ง
ไม่ลอกคราบ จึงควรทาให้น้าในบ่อมีสีที่ไม่ใสหรือเข้มจนเกินไป ซึ่งสีของน้าที่เหมาะสมควรเป็นสีเขียว
อมน้ าตาล ถ้าน้ ามี สี อ่ อ นเกิน ไปอั น เกิ ด จากการขาดธาตุ อ าหารจาเป็ น ต้ อ งใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15
ปริมาณ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ลงไปในบ่อเลี้ยง หากน้ามีสีเ ขียวเข้มเกินไปต้องระบายน้าเก่าออกแล้วสูบน้า
ใหม่เข้าแทนที่หรือใส่ปูนขาวในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้าสาดให้ทั่วบ่อ
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ภำคผนวก ค
บันทึกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
ในอำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
หมำยเลข 1 นำงสำวบุปผำ หมอยำดี อำยุ 35 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 5 ปี
 เป็นอาชีพที่เห็นพ่อแม่ทามาตั้งแต่เด็ก ก็เลยลองทาดูเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งจากหลัก ๆ ที่เรา
ทากับข้าว ทาปลาเผาขาย
 มีพื้นที่ 11 ไร่
 แรงงานก็ทากันเอง ไม่มีใครดูแลบ่อได้ดีกว่าเราดูเองอยู่แล้วใช่ไหม บางที่ก็ช่วยกันกับแฟนบ้างใคร
ว่างก็มาดู แต่อย่างตอนกลางวันที่วันไหนไปขายของที่ตลาดไม่ได้อยู่บ่อ บางทีก็จะให้น้องชายมา
คอยดูให้ ก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงเพราะเป็นพี่น้องกัน ก็ช่วย ๆ กันไป แต่ถ้าเป็นวันจับกุ้งขายจะจ้างคน
ที่เขาเลี้ยงกุ้งด้วยกันมาช่วยจับ ก็จะมีเลี้ยงข้าวตอบแทนเขาด้วย
 เงินกู้
 พวกข่าวสารก็เปิดจากกลุ่มในเฟสบุ๊คบ้าง ตามร้านขายลูกพันธุ์ขายอาหาร เวลามีอะไรเขาก็จะ
บอกเรา
 ลูกพันธุ์สั่งซื้อจากร้านที่เขาเพาะเลี้ยง แต่ไม่ได้ใช้ลูกพันธุ์ของ CP นะ เพราะลูกพันธุ์ CP เหมือน
มันเลี้ยงแล้วมันไม่รอดถ้าเราไม่เลี้ยงตามที่เขากาหนดมา และเวลาจะซื้อต้องโทรศัพท์บอกร้าน
ก่อนล่วงหน้า เพราะมันไม่ได้เลยทันทีต้องรอ บางทีก็รอนาน 2 เดือน 3 เดือน แล้วแต่ ส่วนพวก
อาหารก็ซื้อจากร้านนั้นแหละเขามีขายก็สั่งซื้อทีนึงเป็นตัน ๆ เลย
 กุ้งก้ามกรามเราก็เลี้ยงให้มันมีคุณภาพที่สุด ให้มาออกมาไซส์ดี เพื่อเวลาขายมันจะได้ราคา ตลาด
ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้กาหนดมาให้แต่เราก็เลี้ยงให้มันดีไว้ก่อนจะได้ไม่ถูกตัดราคามาก
 ขายกุ้งที่ไหน ก็ขายเองบ้างบางพ่อค้าบ้าง คือพอถึงเวลาจับกุ้งขายก็แบ่งกุ้งเอาไว้ขายเองส่วนหนึ่ง
ประมาณ 100 กิโลกรัม เพื่อเอาไปขายตามตลาด แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีงานเทศกาล งานฟุตบอล
ประเพณีจะแบ่งกุ้งเอาไว้ขายจานวนมากหน่อย เพราะเวลาเราขายเองเราก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นมาก็
คือได้กาไรเพิ่มขึ้นมามากกว่าขายให้พ่อค้า ก็จะมีทาน้าจิ้มซีฟู้ดเผากุ้งขาย แต่จะทาแบบนี้ไม่ค่อย
ได้บ่อยเพราะว่ากุ้งมัน จับทุก 45 - 60 วัน แล้วแต่ไซส์ ก็จะทาให้ ไม่มีกุ้งไปขายให้ลู กค้าทุกวัน
ส่วนพวกกุ้งที่เหลือที่จับมาก็จะขายพ่อค้าคนกลางหมดเลย
 ผลตอบแทนที่ได้แต่ละครั้งก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด ราคาที่พ่อค้าเขาให้ ที่สาคัญก็อยู่ที่กุ้งที่
เราเลี้ยงด้วย
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 ถ้าขายกุ้งเป็นที่เพิ่งจับมาจากบ่อราคาจะตามที่พ่อค้ามารับซื้อ ส่วนใหญ่ราคาเป็นราคาเหมือน
ตลาดเพราะว่าเปิดดูจากอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าเป็นกุ้งที่เอาไปขายตลาดก็จะขายเป็นกุ้งที่ลูกค้าสั่งทา
กุ้งเผา อันนี้ก็จะกาหนดราคาขายเอง
 ก็มีคนที่เขาปลูกข้าวแล้วไม่ดี ก็จะเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกันแต่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงไม่ศึกษาให้ดีบางคน
เขาก็เลี้ยงไม่รอด
 ปัญหามีทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องตลาดเคยหาตลาดที่จะขายกุ้งเองแต่พวกแม่ค้าเขา
ไม่รับของเราเพราะเราไม่สามารถส่งของให้เขาได้ทุกวันก็เลยทาอะไรไม่ได้ บางครั้งเลยเอามาขาย
เองบ้าง เพราะเราก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วเวลามีออกงานถ้าจับกุ้งพอดีก็แบ่งไปขายบ้าง
 เราต้องดูแลกุ้งอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผลมันออกมาดี คอยสังเกต ดูน้า ดูกุ้ง เพราะถ้าเลี้ยงรอดก็จะ
ขายได้และมันต้องมองถึงคุณภาพไปด้วย
หมำยเลข 2 นำยคมสรรค์ โพธิ์สุขำ อำยุ 50 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 28 ปี
 ก็ไม่งั้นจะทาอะไร เพราะทามาตั้งนานแล้ว
 มีพื้นที่ 10 ไร่
 ทาเอง นองเฝ้าบ่อเอง มีแฟนก็มาช่วยด้วย แต่ถ้าจ้างจะจ้างตอนจับกุ้ง จ้างบ้างเอาแรงกันบ้าง
แล้วแต่รอบ
 สมัยนั้นก็กู้เงินนอกระบบมาลงทุน
 ตามร้านขายพันธุ์ขายอาหาร หรือไม่ก็รอผู้ใหญ่บ้านมาแจ้ง
 พวกอุปกรณ์ก็ซื้อตามร้านขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ลูกพันธุ์ก็สั่งจากร้านที่เขาเพาะชา
พอได้แล้วเขาก็จะโทรศัพท์มาบอกให้ไปรับ
 เลี้ยงไปขนาดมาตรฐาน 10 ตัวโล หรือ 15 ตัวโล ประมาณนี้ เดี๋ยวพ่อค้าที่มารับจะถามเองว่า
ตอนนี้มีกุ้งไซส์ประมาณเท่าไหร่
 ขายพ่อค้าที่เขามารับซื้อ ก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้า เจ้าใหญ่ ๆ ก็เงินดีหน่อย
 ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับปริมาณกุ้งที่ขายได้ตอนนั้น ถ้ารอบหลัง ๆ กุ้งใหญ่หน่อยก็สองแสนได้
 พ่อค้าที่มารับซื้อจะเป็นคนกาหนดราคาเอง เขาบอกว่ารับซื้อราคาเท่าไหร่ก็ต้องขายเขาตามราคา
นั้น ต่อรองไม่ได้ ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอากุ้งไปขายที่ไหน เพราะเจ้าอื่นราคาก็พอ ๆ กันมีอยู่ไม่กี่เจ้า
 ก็มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานที่เข้ามาทาใหม่
 คุณ ภาพของน้าในบ่ อ มีทั้งเกิดจากน้าจากคลองที่สู บเข้าบ่อไม่ดีและน้าเน่าที่เกิดจากเศษซาก
อาหารกุ้งที่เหลือก้นบ่อทาให้คุณภาพน้าในบ่อลดลงส่งผลให้กุ้งเริ่มลอยตัวแล้วตายได้ ดังนั้นใน
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ทุกๆ วันจะต้องมีการตรวจเศษอาหารที่เหลือในบ่อ ถ้าเห็นว่ามีเศษอาหารเหลือก้นบ่อมากก็จะลด
ปริมาณอาหารลง ที่สาคัญจะต้องคอยตรวจวัดค่า pH ของน้าอยู่ตลอดด้วย
 สิ่งสาคัญน่าจะเป็นเรื่องต้นทุน ต้องคุมต้นทุนให้ดี จดเอาไว้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่จะได้ไม่ใช้เกิน และ
จะได้รู้ว่าทาครั้งนี้จ่ายค่าอะไรไปแล้วบ้าง
หมำยเลข 3 นำยกนก วัฒนพันธ์ อำยุ 47 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 20 ปี
 เลี้ยงมาตั้งนานแล้ว มันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้พอเลี้ยงชีพอยู่ได้ ตอนไหนที่ขายดีมันก็ได้เงินดีเลย
 มีพื้นที่ 10 ไร่
 อันนี้ทาเองทาคนเดียวเลย ดูแลทุกอย่าง เฉพาะวันจับกุ้งถึงจะจ้างให้เขามาช่วย โดยก่อนวันจับ
สักวันสองวันเราก็โทรศัพท์ไปบอก บอกให้เขาบอกต่อ ๆ กันไปสักประมาณ 10-15 คน
 เงินลงทุนครั้งแรกยืมญาติมาก่อน พอได้กาไรคืนทุนก็ค่อย ๆ ทยอยคืนเขาไป
 ข่าวสารต่ าง ๆ รั บ จากผู้ ใหญ่ บ้ าน กรมประมงจะส่ งข่ าวผ่ านมาทางผู้ ใหญ่ บ้ านให้ ม าบอกต่ อ
หรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งในเฟสบุ๊ค
 สั่งซื้อวัตถุดิบจากร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นร้านประจา พวกลูกพันธุ์ อาหารก็สั่ง
จากร้านที่เขาเพาะพันธุ์ขาย แต่บางคนก็มีสั่งซื้อจากตัวแทนจาหน่ายของ CP บ้าง แต่น้อยเพราะ
CP เขาจะบังคับให้ใช้อาหารของเขาตามจานวนเท่านี้ ๆ บางครั้งต้นทุนมันสูงเกินไป
 ส่ว นใหญ่ ที่พ่ อค้าอยากได้ก็จะต้องเป็ นกุ้งตัวใหญ่ ห น่ อย ต้องเป็น กุ้งตัวผู้ ตัว เมียไม่ค่อยเป็น ที่
ต้องการเท่าไหร่ เพราะมันไม่ค่อยอร่อย บางครั้งมีไข่เพราะบางคนเขาไม่ชอบกินกุ้งที่มีไข่
 ส่วนใหญ่ก็จะจับกุ้งขายพ่อค้าคนกลาง พอถึงเวลากาหนดจับกุ้งแต่ละครั้งก็จะโทรศัพท์นัดพ่อค้า
คนกลางมารับกุ้งจากบ่อไป แต่ในบางครั้งหากเป็นช่วงที่ตลาดต้องการกุ้งเป็นจานวนมากพ่อค้าคน
กลางก็จะตระเวนมาถามเพื่อขอซื้อกุ้งจากบ่อเองเลย ถ้าตัวกุ้งมีขนาดพอดีกับที่ตลาดต้องการเขา
ก็จะรับซื้อไป
 ผลตอบแทนบอกไม่ค่อยได้เพราะมันไม่เท่ากัน มันแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราขายกุ้งได้กี่กิโล แต่รายได้
ขายแต่ละครั้งก็เป็นหลักแสนอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนออก
 ผู้กาหนดราคาส่วนใหญ่ก็พ่อค้า แต่ตอนนี้เขาจะเปิดดูราคากลางจากตลาดเป็นหลัก
 ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ มีบ้าง ๆ แต่ก็ไม่เยอะมากส่วนใหญ่เป็นพวกญาติ ๆ กันมากกว่า มาช่วยกันทา
หน้าใหม่ ๆ ไม่ค่อยมาก
 ปัญหาก็คือบางครั้งกุ้งที่เราเลี้ยงมันขายไม่ได้ ก็เป็นช่วง ๆ ไม่ได้เป็นตลอด อย่างตอนนี้ก็ควรจะจับ
ได้แล้วแต่พ่อค้าเขาไม่รับ เหมือนกุ้งมันล้นตลาด ก็ต้องเลี้ยงรอ ๆ ไปก่อน
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 สิ่งสาคัญก็คือต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการเลี้ยงเลย ทั้งต้นทุนทั้งวัตถุดิบต้องควบคุมให้ดีมันก็
จะได้กาไรดี
หมำยเลข 4 นำยประวิทย์ ขวัญแพ อำยุ 61 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 30 ปี
 สมั ย ก่อนตอนหนุ่ ม ๆ ปลู กข้าว แต่มัน ขาดทุน บ้าง ได้กาไรไม่ดี และเห็ น เขาเลี้ ยงกุ้งกันก็เลย
เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งตอนแรก ๆ ที่ทาก็ทาไม่เป็นก็อาศัยประสบการณ์ ค่อย ๆ ปรับ
ค่อยๆ เปลี่ยน ถามคนที่เขาเคยทาบ้างก็อยู่ได้
 มีพื้นที่ 7 ไร่
 ช่วยกันสองคนกับแฟน แต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนไปนอนเฝ้าบ่อเองตอนกลางคืน
 กู้เงินมา สมัยนั้นเหมือนจะดอกร้อยละ 7 ร้อยละ 8 กว่าจะใช้ต้นใช้ดอกหมดร่วม 10 ปี 15 ปี
 ผู้ใหญ่บ้านเขาจะเป็นคนมาแจ้งข่าว เวลามีประกาศอะไร หรือไม่ก็ถามเอาจากพวกร้านขายพันธุ์
ขายอาหาร คุยกันบ้างกับกลุ่มคนที่เลี้ยงกุ้งด้วยกัน
 โทรศัพท์สั่งจากร้านขายประจา เป็นร้านที่เขาเพาะลูกพันธุ์ขายต้องโทรศัพท์ไปสั่งก่อนล่วงหน้า
และเราเป็นลูกค้าประจาบางครั้งเราขอเครดิตอาหารกุ้งจากเขามาก่อนก็ได้ ส่วนพวกอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ มันก็จะมีขายบ้างแล้วแต่ร้านที่ขายอุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะเลยก็มี
 ขึ้นอยู่กับพ่อค้าถ้าเขาบอกครั้งนี้ต้องการไซส์ใหญ่หน่อยนะ เราก็บอกว่าเรามีไซน์เท่านี้นะใช้ได้
ไหม ถ้าได้เขาก็จะมารับไป แต่ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงต่อสัก 45 วัน หรือ 50 วันก็ขายได้แล้ว
 ขายพ่ อค้าคนกลาง เพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเขาบริการเราถึงที่ แค่วันไหนจะจับกุ้ง
โทรศัพท์ไปบอก ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง ถ้าจะไปขายเองมันก็ไม่มีตลาด ไม่รู้จะเอาไปขายให้ใคร
 ครั้งนึงก็รายได้ประมาณแสนกว่า ๆ สองแสน แล้วแต่ ไม่เท่ากัน
 ราคาที่ขายก็เป็นราคาตลาดทั่วไป พ่ อค้าเขาอาจจะขอลดราคาลงบ้างถ้ากุ้งมันไม่ได้ขนาด หรือดู
เกรดแล้วมันไม่ค่อยดี
 ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าเดิม ๆ นะ นอกจากว่าพ่อแม่เขาจะเลิกทาแล้วให้ลูก ๆ มาทาแทน
 ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ซึ่งเกิดช่วงเวลาในการจับกุ้งขายของแต่ละบ่อเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เพราะ
บางช่วงตลาดก็ไม่ได้ต้องการผลผลิตจานวนมาก
 เรื่องน้าเป็นสิ่งสาคัญควรมีการถ่ายน้า เลี้ยงกุ้งก้ามกรามน้าในบ่อจะต้องสะอาดมีการถ่ายเทน้าอยู่
เสมอ ถ้าเป็นไปได้ต้องถ่ายน้าในบ่อทุกวัน และการถ่ายเทน้าจะช่วยกระตุ้นให้กุ้งกินอาหารเพราะ
หากไม่มีการถ่ายเทน้ากุ้งก็จะไม่กินอาหาร ทาให้กุ้งมันไม่โต
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หมำยเลข 5 นำยอรรถกำร มำตรวิจิตร อำยุ 32 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 5 ปี
 ที่ทาเพราะว่าเป็นอาชีพที่ญาติพี่น้องก็ทา มันก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้
 มีพื้นที่ 15 ไร่
 ไม่ได้จ้างแรงงาน ดูแลคนเดียว แต่ตอนวันจับกุ้งจะจ้างนะเพราะทาคนเดียวไม่ได้ จะจ้างประมาณ
10-15 คน แล้วแต่ว่าใครจะมาได้หรือมาไม่ได้
 เงินลงทุนกู้ยืมเขามาลงทุน
 ตอนนี้เช็คข่าวได้ตามเฟสบุ๊คมันจะมีมาอัพเดทตลอด หรือไม่ก็คุยกับพวกร้านขายพันธุ์ขายอาหาร
บ้าง ถ้าเป็นจากหน่วยงานราชการก็จะมีกรมประมงในจังหวัดแต่เขาจะบอกผ่านผู้ใหญ่บ้านให้มา
แจ้งเราอีกที
 ถ้าวัตถุดิบพวกลูกพันธุ์จะซื้อจากฟาร์มเพาะบ้าง แต่จะต้องรอหน่อยนะ บางครั้งเลยต้องซื้อจาก
เซลของ CP ซึ่ งลู ก พั น ธุ์ CP นี่ แ ข็ ง แรงติ ด ดี เลยแต่ มั น ติ ด ว่ าต้ อ งซื้ อ อาหารจาก CP ด้ ว ย ซึ่ ง
ค่าอาหารมันแพงและต้องใช้ตามจานวนที่เขากาหนดไว้ แต่ก็เคยลองเลี้ยงผสมกันกับพันธุ์ทั่วไป
มันก็ได้อยู่ ส่วนพวกอาหารเครื่องมือก็ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไป
 ตลาดต้องการส่วนใหญ่ก็ตัวผู้ ขนาดประมาณ 15 ตัวโลได้ อยู่ประมาณนี้ โดยช่วงที่จะขายออกดี
ๆ ก็ปีใหม่ สงกรานต์นี่ขายดี แย่ ๆ หน่อยก็ช่วงหน้าฝน ช่วงน้าท่วม
 หลัก ๆ ก็ขายพ่อค้า เพราะพ่อค้าเขาบริการมารับถึงที่เราไม่ต้องเอาไปส่ง แต่ก็เคยขายเองนะ
อย่างช่วงปีใหม่คนจะซื้อกันเยอะ ใครจะซื้อให้สั่งเอาไว้ก่อนตอนจับก็แอบแบ่งเอาไว้ไม่ให้พ่อค้า
เขารู้เพราะพ่อค้าเขาจะเอาหมดบ่ออยู่แล้ว พอจับเสร็จก็เอาส่วนที่แอบไว้มาให้คนที่สั่งก็บวกราคา
เพิ่มไปบ้างแต่ก็ไม่สูงเท่าที่แม่ค้าเขาขายกันตามข้างทาง
 จับครั้งนึงรายได้ก็ได้เป็นแสนนะยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย หักแล้วก็โอเคอยู่
 ขายพ่อค้าก็เป็นราคาตลาดกลาง แต่ก็โดนเขาโกงแหละ ปัดเศษกิโลบ้าง แต่ถ้าเราขายเองเราก็
บวกได้นิดหน่อยไม่บวกเยอะ
 ก็เห็นมีคนหนุ่ม ๆ เหมือนทาต่อจากพ่อแม่มากกว่าเพราะคนรุ่นเก่า ๆ ที่ทามาก็ 50-60 แล้วอายุ
 ลูกพันธุ์กุ้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซื้อลูกพันธุ์ฟาร์มเพาะแล้วจาเป็น
จะต้องซื้ออาหารจากฟาร์มเพาะด้วย เพื่อเป็นการจองคิวการซื้อลูกพันธุ์ในครั้งหน้า หากไม่ซื้อ
อาหารระยะเวลาในการอคิวลูกพันธุ์จะค่อนข้างนาน เพราะเจ้าของจะนาลูกพันธ์ให้กับเจ้าที่ซื้อ
อาหารจากฟาร์มเพาะก่อน
 สิ่งสาคัญก็สาคัญทุกอย่าง ก็เริ่มจากต้องเลี้ยงให้ดีเพื่อให้คุณภาพกุ้งออกมาดีเวลาขายมันก็ส่งผล
ต่อราคา คือเราจะไม่โดนพ่อค้าเขาหักราคา แต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้กาไรเพิ่มหน่อยก็ต้องเอามาขาย
เองบ้างแต่มันก็ยากไง
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หมำยเลข 6 นำยสินชัย เกิดสิน อำยุ 65 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 31 ปี
 เพราะเลี้ยงกุ้งมันได้ราคาดี เมื่อก่อนนี้ก็ปลูกข้าวแต่มันได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วมันมีช่วงหนึ่ง
ที่คนแถวนี้เขาเริ่มหันมาเลี้ยงกุ้งกันเราก็เลยลองเลี้ยงตามเขาบ้าง
 มีพื้นที่ 10 ไร่
 ไม่ได้จ้างแรงงานที่ไหนใช้แรงงานตัวเองกับแรงงานแฟนช่วยกันดูแล เพราะบ่อมันก็มีแค่ 10 ไร่ ไม่
จาเป็นต้องจ้าง ถ้าจ้างแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้เขาทา แต่ถ้าจะจ้างจริ ง ๆ จะจ้างช่วงวันที่จับกุ้ง
ประมาณ 10 คน 11 คน ซึ่งบางคนที่มาก็ไม่ได้จ้างนะเขาเรียกเอาแรง เพราะเดี๋ยวพอตอนบ่อเขา
จับกุ้งบ้างเราก็ไปช่วยเขาคืน
 กู้เขามาเมื่อก่อนกู้มาลงทุน ดอกแพงมากแต่ก็ต้องยอม
 พวกข้อมูลนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาจะประกาศเวลามีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ มา หรือบางทีก็จากพวกเลี้ยงกุ้ง
ด้วยกันก็บอก ๆ ต่อ ๆ กันมา
 ถ้าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ก็จะมีขายตามรายที่เขาเครื่องมือสาหรับเลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ อาหารกุ้ง
ด้วยอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นพันธุ์ก็ต้องไปสั่งจากฟาร์มเพาะลูกพันธุ์ก่อนล่วงหน้า ซื้อทันทีเลยไม่ได้
โดยซื้อกันประจามานานก็จะมีให้เครดิตเวลาจ่ายเงิน
 กุ้งที่ตลาดต้องการก็จะเป็นกุ้งตัวผู้ ตัวก็จะใหญ่หน่อย ส่วนใหญ่ตัวเมียขายได้จะราคาไม่ค่อยดี
ร้านอาหารเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แล้วที่ขายได้นี่ช่วงใกล้เทศกาลนี่พ่อค้ามาถามแล้วว่าเรามีกุ้ง
ไหม ไซส์ประมาณเท่าไหร่
 ขายพ่อค้าที่เขามารับซื้อคุ้มสุดแล้ว เพราะก็เคยเอากุ้งไปขายที่ตลาดมหาชัยเหมือนกัน เอาไปขาย
เพราะตอนนั้นพ่อค้าเขาไม่รับซื้อยังไงไม่รู้ เอาไปขายมันก็ต้องเสียค่าจ้างรถขนไปต้องเป็นรถที่มี
ห้องเย็นด้วยนะ เพราะถ้าไม่แช่เย็นเดี๋ยวกุ้งมันจะไม่สด แล้วเวลาที่แพกุ้งตีราคาก็จะคัดตามเกรด
ตามไซส์ราคาที่ได้มันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
 บางทีก็เป็นสิบหมื่น แล้วแต่รอบ ถ้าขายรอบแรก ๆ นี่ยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะรอบแรกตัวมัน
ยังเล็กอยู่ สักรอบสองรอบสามนี่เริ่มดีแล้ว
 พ่อค้าที่มารับซื้อเป็นคนกาหนดราคา เขาจะบอกมาเลยว่าตอนนี้ราคาขายในตลาดไซส์นี้ ๆ อยู่ที่
ราคาเท่าไหร่ ถ้าเราไม่เชื่อก็จะเปิดจากโทรศัพท์ให้เราดู แต่มันก็จะหักลดได้ตามเกรดกุ้งที่มันไม่ดี
ด้วย
 ส่ วนใหญ่ ก็เป็ น คนแถวนี้ แหละที่ เลี้ ยงบางคนเขาก็ทาสลั บ ไปสลั บมาก เช่น ถ้าราคาข้ าวขึ้น ก็
เปลี่ยนไปทานา ราคาข้าวตกก็กลับมาเลี้ยงกุ้งอีก แต่เราเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวขี้เกียจสลับไปสลับมา
เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่าง
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 ปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัวแรงงานจึงเป็นแรงงานของคนภายในครอบครัว
ช่ว ยกั น ดู แล จึ งไม่ส ามารถแบ่ งงานเป็น คนดูแ ลบ่ อ คนหาตลาดหาช่ องทางการจ าหน่ าย น า
ผลผลิตไปขายได้ จึงทาได้แค่จัดการด้านการเลี้ยงให้กุ้งมีคุณภาพ
 มันก็สาคัญทุกอย่างไม่มีอะไรไม่สาคัญ เพราะเราก็ต้องคอยดูคอยเฝ้ามันอยู่ตลอดมันถึงจะเลี้ยงได้
ดี
หมำยเลข 7 นำยวินัย ศรีหิรัญ อำยุ 52 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 30 ปี
 ทานาได้รายได้ไม่ค่อยดี เลยมีคนแนะนาให้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งแทน
 มีพื้นที่ 13 ไร่
 ไม่ได้จ้างแรงงานทากันในครอบครัว แฟนกับลูก ๆ ใครว่างก็ช่วยกันดูแล เพราะแฟนก็มีปลูกผัก
ขายด้วยอะไรด้วย
 เงินทุนก็ไปกู้เขามา กู้นอกระบบนะตอนนั้นไม่ได้กู้ธนาคาร
 พวกข่าวสารก็มีทั้งที่เขาบอกต่อ ๆ กันมา ละก็มีผู้ ใหญ่ บ้านบ้าง พ่อค้าที่มารับซื้อบ้าง แต่เห็ น
ตอนนี้เขาบอกมีกลุ่มในเฟสบุ๊คด้วย
 วัตถุดิบถ้าเป็นลูกพันธุ์ก็จะมีทั้งไปซื้อจากบ่อที่เขาเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม หรือบางครั้งก็สั่งซื้อจาก
ตัวแทนจาหน่ ายของ CP เพราะเห็นคนขายเขาบอกว่าพันธุ์เขาดีแต่จะต้องเลี้ยงหรือให้อาหาร
ตามที่เขาบอกเอาไว้ คือเขาจะรับ ประกันว่าลู กพันธุ์ที่ปล่ อยลงบ่อไปเนี่ยรอดตายแน่นอน ถ้า
สมมติกุ้งตามก็สามารถไปแจ้งเขาได้
 ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ 10 ตัวโล เป็นไซส์ที่พ่อค้าเขาจะรับเอาไปส่งตามร้านอาหารหรือร้านขายตาม
ข้างถนน ซึ่งถ้าไม่มีจริง ๆ ก็ให้เต็มที่ได้ไม่เกิน 15 ตัวโล
 วันจับกุ้งก็จะให้พ่อค้าคนกลางมารั บที่บ่อเลย เขาจะบริการไม่คิดค่าขนส่ง เพราะขายให้พ่อค้านี่
คุ้มที่สุดแล้วไม่ต้องเสียค่าขนส่งเอง คัดกุ้งเป็น 2 ราคา ตัวผู้กับตัวเมีย เพราะถ้าเราไปขายมหาชัย
เขาจะให้จะค่อนข้างกดราคาเรา และคัดกุ้งหลายเกรดหลายราคา ไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่ ส่วน CP
เขาจะแค่ขายลูกพันธุ์กับอาหารให้เราอย่างเดียว ไม่ได้รับซื้อ เหมือนเขาจะไม่ค่อยเล่นตลาดนี้หรือ
ป่าวไม่รู้
 ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดี อยู่ได้เลย ขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดกุ้งที่เราเลี้ยงด้วยว่าจะขายได้ราคา
ดีหรือไม่
 คนกาหนดราคาก็คือพ่อค้าคนกลาง เขาบอกว่าเป็นราคาตามเน็ตเลย นอกจากว่าตอนช่วงที่เขามา
ซื้อแล้วกุ้งก้ามกรามขาดตลาดพอดีเป็นช่วงที่บ่อเรามีกุ้งเราก็จะขอต่อรองราคาเขาขึ้นมาได้ กิโล
ละ 3 บาท 5 บาท แล้วแต่
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 คนที่เลี้ยงมันก็เป็นหน้าเก่าหน้าใหม่สลับกันไปเป็นช่วง ๆ เพราะบางคนทานาไม่ดีก็เปลี่ยนมาทา
กุ้ง ทากุ้งไม่ดีก็กลับไปทานา ปลูกบัว เป็นอย่างนี้สลับกันไป แต่เราเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงตลอดเลย
 เหมือนตอนนี้คนเปลี่ยนมาทากุ้งกันเยอะราคาเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะพ่อค้าที่มารับซื้อเขาก็มี
ทางเลือกเราก็จะต้องง้อเขาเพราะเราหาตลาดเองไม่ได้ ทุกอย่างต้องพึ่งดวงด้วยอยู่ที่ตลาดด้วยถ้า
เป็นช่วงที่เขาจะรับซื้อเยอะ ๆ ก็ได้เงินดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ก็ลาบาก
 น่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ และขนาดที่ต้องเลี้ยงให้ดี อีกอย่างต้องมีการจดรายได้รายจ่ายเพื่อจะได้รู้
ว่าครั้งที่ลงทุนไปเท่าไหร่ ได้กาไรเท่าไหร่ รู้ที่มาที่ไปของมัน
หมำยเลข 8 นำยบุญนำ คงสวัสดิ์ อำยุ 40 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 10 ปี
 เพราะรายได้มันโอเค ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยนะคืนทุนแล้วมีเงินเก็บแน่นอน แต่ช่วงแย่ ๆ ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี
 มีพื้นที่ 4 ไร่
 เป็นแรงงานตัวเองแต่จะใช้แรงงานจ้างตอนจับกุ้งขาย ช่วงนั้นต้องจ้าง 7-8 คนก็ว่ากันไป
 ขอยืมญาติพี่น้องมาก่อน
 ข้อมูลต่าง ๆ ตอนนี้รู้ได้จากอินเทอร์เน็ต เพราะตอนนี้มือถือมันเล่นเน็ตได้หมดแล้ว เขาก็จะมีเป็น
กลุ่มเอาไว้บอกข่าว ไลน์บ้าง เฟสบุ๊คบ้าง หรือบางครั้งก็มีผู้ใหญ่บ้านมาประกาศบ้าง
 พันธุ์กุ้งซื้อจากฟาร์มเพาะพันธุ์ ต้องเสี่ยงนะเรื่องคุณภาพเพราะบางทีซื้อมาไม่ติด (กุ้งตาย) ก็มี
เยอะ เราต้องเสียเงินสั่งซื้อพันธุ์มาลงเพิ่มก็เป็นการเพิ่มต้นทุนอีก ส่วนพวกอุปกรณ์ก็มีขายทั่วไป
ไม่ค่อยมีปัญหา อาหารราคาก็ขึ้นอยู่กับจานนโปรตีนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าโปรตีนสูงก็จะราคาสูง
 15 ตัวโล 20 ตัวโล แล้วแต่ แต่ต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นนะ ถ้าตัวเมียเขาจะไม่ ค่อยอยากได้เท่าไหร่
ขายได้ก็ราคาไม่ดี ถ้าตัวเมียมีไม่เยอะนี่ก็จับมากินเองเลย
 ขายพ่อค้าคนกลางแค่โทรศัพท์ไปแจ้งเขาก่อนล่วงหน้าว่าจะจับวันไหน พอวันจับก็จะขับรถมารับ
เลย แต่ถ้าวันไม่ได้เขาก็จะบอกเลื่อนเรานะ เพราะเขามารับทีก็จะรับเจ้าอื่น ๆ ด้วย
 ผลตอบแทนโอเค
 เป็นราคาจากอินเทอร์เน็ตราคาตลาด พ่อค้าที่มาซื้อเขาจะเปิดราคาให้ดูก่อนว่าวันนี้กุ้งราคาขาย
ได้เท่านี้ ๆ ส่วนถ้าคัดแยกกุ้งที่มันเกรดต่าก็จะตกลงกันว่าเป็นราคาเท่านี้ ๆ
 มีบ้างที่แต่ไม่ได้มีบ่อย ๆ ที่เป็นหน้าใหม่ ๆ มาเลี้ยง ส่วนมากเป็นพวกลูกหลานกันมากกว่า
 ก็มีปัญหากุ้งไม่ติด (กุ้งตาย) เหมือนพันธุ์มันยังไม่ดีพอ และก็อาจจะเป็นเรื่องราคาบ้างเวลาคัด
เกรดกุ้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร ยังรับได้อยู่
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 คุณภาพเป็นสิ่งสาคัญ พวกยาพวกสารเคมีนี้ห้ามฉีดเลย เพราะกุ้งที่อื่นบางที่ก่อนที่จะจับกุ้งเขาจะ
ฉีดยาเร่งกันมันก็อันตรายคนกินเข้าไปมันก็อันตราย
หมำยเลข 9 นำยอดุล ฤทธิยำ อำยุ 51 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 25 ปี
 เลี้ยงกุ้งมันเงินดีกว่าปลูกข้าว เพราะเมื่อก่อนเป็นชาวนาขายได้มันกาไรไม่ดี ขาดทุนบ้าง
 มีพื้นที่ 15 ไร่
 แรงงานก็ไม่ได้จ้างแรงงาน เลี้ยงเองดูแล
 เงินลงทุนกู้เขามา
 พวกข่าวเกี่ยวกับกุ้งตอนนี้ดูได้จากมือถือ เปิดอินเทอร์เน็ต เปิดเฟสบุ๊ค ส่วนผู้ใหญ่บ้านก็จะมีมา
แจ้งข่าวบ้าง แต่ในเฟสบุ๊คก็จะดูเป็นประจาพวกราคาขาย บางทีก็มีคุยไลน์กับคนที่เลี้ยงกุ้งบ้าง
 ถ้าเป็นพวกเครื่องมืออุปกรณ์มันจะมีร้านที่ขายของพวกนี้อยู่เฉพาะ ขายพวกอาหารกุ้งอาหารปลา
แต่ถ้าเป็นพวกลูกพันธุ์ก็ซื้อจากฟาร์มสั่งเขาไว้ก่อน เคยซื้อลูกพันธุ์ของ CP มาครั้งนึง แล้วก็ต้อง
เลิกเพราะมันแพงแถมยังบังคบให้ซื้ออาหารของ CP ด้วย ถ้าไม่ใช้อาหาร CP เขาก็ไม่การันตีไม่
รับรองในคุณภาพลูกพันธุ์เขา เวลามันไม่ติดเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบ
 ไม่เกิน 20 ตัวโล ส่วนใหญ่กุ้งที่ตลาดต้องการเป็นกุ้งตัวผู้คนซื้อจะชอบมาก เพราะตัวมันใหญ่เวลา
เราขายก็ ข ายได้ ร าคาดี ก ว่ า ตั ว เมี ย ด้ ว ย แล้ ว ก็ ช่ ว งที่ ข ายกุ้ งดี ๆ ก็ เป็ น ช่ ว งปลายปี ต้ น ปี ช่ ว ง
สงกรานต์
 พ่อค้าคนกลางเขาจะมารับซื้อไป มีอยู่ไม่กี่เจ้านะพ่อค้า ถ้าเจ้าใหญ่ ๆ เงินดี หมายความว่าเขาจะ
จ่ายเงินให้เราทันทีไม่ค่อยติดค้าง ราคาก็ดี
 แล้วแต่ขนาดจะบอกตรง ๆ ไม่ได้มันไม่แน่นอน สิบหมื่นยี่สิบหมื่นแล้วแต่ บางทีก็ได้มาก
 พ่อค้าเขาจะบอกราคาเราเองเป็นราคาตลาด แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็เปิดดูราคาเองได้ เพราะเดี๋ยวนี้
เปิดดูได้จากโทรศัพท์มือถือ แต่เวลาชั่งขายอาจจะเกินกิโลก็ต้องหยวน ๆ
 ถ้าแถวนี้ส่ วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยงกันประจาอยู่แล้ว บางคนก็เลี้ ยงบ้างเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นบ้าง
เหมือนประมาณว่าอะไรได้ราคาดีก็ไปทาอันนั้นมากกว่า แต่ตอนนี้คนก็ไปเลี้ยงกุ้งขาวกันเยอะนะ
กุ้งก้ามกรามลูกพันธุ์มันเลี้ยงไม่ค่อยติดดี
 ปัญหาก็พวกเรื่องโรคกุ้ง คุณภาพน้าต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีน้าท่วมกุ้งก็จะหลุดออกไปบ้าง ตรงนี้
ต้องระวังเพราะมันจะไม่คุ้มทุน และก็เรื่องชั่งกิโลเกินก็ต้องปัดเศษให้พ่อค้าเขาไปท้วงไม่ได้
 คุณภาพลูกพันธุ์สาคัญถ้ามันดีมันก็จะเลี้ยงติด นอกนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องน้า อาหาร ต้องดูแล
ให้ดีให้หมดทุกอย่าง เลี้ยงครั้งแรกอาจจะติดขัดหน่อยแต่ทาครั้งสองครั้งสามก็จะเรื่องได้แล้ว
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หมำยเลข 10 นำยชูศักดิ์ โพธิ์สุขำ อำยุ 48 ปี ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 30 ปี
 เริ่มจากพี่ชายเลี้ยงก่อนแล้วเห็นว่ามันโอเคก็เลยชวนให้ลองมาทาบ้าง ถ้าแม้ว่าราคามันจะมีขึ้น ๆ
ลง ๆ บ้างแต่มันก็อยู่ได้ เพราะตอนนี้ถ้าจะให้ไปทาอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะทาอะไรแล้ว
 มีพื้นที่ 15 ไร่
 ทาเองครับ ดูแลเองหมดเลยอาจจะมีภรรยาช่วยบ้ าง แต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนคอยดูคอยนอน
เฝ้าบ่อเป็นหลัก ส่วนถ้าเรื่องจ้างแรงงานมีเฉพาะวันที่จับขายพ่อค้าแค่นั้น
 เงินลงทุนกู้ยืมมาครับ นอกระบบ
 ข้อมูลต่าง ๆ รู้ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านถ้าเป็นข้อมูลพวกโครงการต่าง ๆ จากกรมประมง นอกนั้นพวก
ราคาพวกตลาดมันเปิดดูจากอินเทอร์เน็ตได้ หรือจะถามพวกคนขายพันธุ์ขายอาหารพวกนี้เขาก็
จะรู้
 วัตถุดิบถ้าหมายถึงพันธุ์กุ้งจะซื้อจากฟาร์มเพาะ เขาจะเพาะพันธุ์ขายเลย หรือบางคนเขาก็จะซื้อ
จากเซล CP นะ แต่ที่เห็น ๆ ส่วนใหญ่หลัง ๆ มานี้คนไม่ค่อยซื้อจาก CP กันเท่าไหร่ ก็ซื้อธรรมดา
ทั่วไปเพราะมัน ราคาถูกกว่ากันเยอะ บางคนก็เอามาผสมกันเลี้ ยง ส่ ว นพวกอาหารเครื่องมื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มันก็มีร้านขายของพวกนี้อยู่
 ก็ 10-15 ตัวโล ก็ตัวใหญ่อยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ประมาณนี้ และก็ต้องเป็นเพศผู้ด้วยที่เขานิยม
กินกัน
 ขายพ่อค้าคนกลาง เมื่อก่อนเคยเอาไปขายตลาดมหาชัยจ้างรถไปโดนกดราคาจนไม่คุ้มเลย ก็เลย
ขายพ่อค้าดีกว่าไม่ต้องเสียค่ารถด้วย เขาก็คิดราคาแค่ตัวผู้ตัวเมียไม่ได้แบ่งแยกราคาเป็นกุ้งตัวผู้
กุ้งจิ๊กโก๋ ไม่มีแบบนั้นราคาเลยจะคุ้มกว่าเยอะ
 เป็นแสนนะ แต่ว่าแต่ละครั้งรายได้ก็ไม่เท่ากันขึ้นจะอยู่กับจานวนที่เราจับขาย
 ราคาก็เปิดจากอินเทอร์เน็ ต แต่อาจจะโดนลดหน่อยถ้ากุ้งมันไม่ค่อยดี แต่บางครั้งที่พ่อค้าเขา
ต้องการกุ้งแล้วเขามาตระเวนถามถ้าที่บ่อเรามีก็อาจจะต่อรองราคาได้ 5 บาทประมาณ เพราะ
ตลาดเขาต้องการ
 เป็นพัก ๆ นะ ช่วงไหนที่ดี ๆ ก็จะมาเลี้ยงกุ้งกันหมดเลยบางครั้งขายไม่ได้ก็มีนะคนเลี้ยงมันเยอะ
ขึ้น แต่ถ้าช่วงราคาไม่ดีคนที่ไม่อดทนก็มีก็เลิกไป
 ก็คงจะมีปัญหาคุณภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้น้ามันไม่ค่อยสะอาดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ปัญหาขายกุ้งไม่ได้บ้างบางครั้งก็ต้องเลี้ยงปล่อยทิ้งไว้ในบ่อไป รอจนกว่าเขาจะรับซื้อ
 จุดแข็งเลยคือเรื่องคุณภาพ ถ้าเราเลี้ยงกุ้งให้คุณภาพดีพ่อค้าก็อยากได้กุ้งของเราเพราะเวลาเขา
เอาไปขายเขาก็จะพูดได้ว่าเออกุ้งล็อตนี้มันดีนะ

66

67

ภำคผนวก ง
บันทึกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมกุ้งก้ำมกรำม
ผู้เชี่ยวชำญหมำยเลข 1 นำยวณั ฐพล โพธิ์ทอง (เจ้ำของฟำร์มกุ้งก้ำมกรำมแบบครบวงจร จบ
กำรศึกษำจำกคณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)
 อุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามโครงสร้างต้นน้าถึงปลายน้าจะประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยมาก
นักเพราะว่ามันเป็นกุ้งที่กินในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยต้นน้าก็คือผู้ผลิต/เกษตรกร กลางน้าก็คือ
พ่อค้าคนกลาง/แพรับซื้อกุ้ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรรายย่อยจะส่งผลผลิตขายพ่อค้า คนกลาง
เป็นหลัก และส่วนปลายน้าก็คือร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกในตลาด/ร้านค้าปลีกริมทาง
 กรณีความได้เปรียบเสียเปรียบถ้าจากประสบการณ์ส่วนใหญ่แล้วผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรจะเป็นฝ่าย
ที่เสียเปรียบที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะไม่มีอานาจในการต่อรองใด ๆ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องราคา ถ้าพ่อค้าผู้รับซื้อบอกว่าจะซื้อราคาเท่าไหร่ก็จะต้องขาย เพราะพ่อค้าที่มีรับซื้อหลัก ๆ
จะมีอยู่เพียงไม่กี่ราย จึงจาเป็นต้องยอม แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่ทาให้เขา
ทุน มันเพียงแต่ให้ผลกาไรที่ไม่สูงเท่านั้นเอง
 สาหรับ อานาจการต่อรองถ้าดูจากต้ นน้า-กลางน้า แน่นอนเลยว่ากลางน้ามีอานาจการต่อรอง
มากกว่า เพราะว่าจานวนผู้ที่อยู่ในส่วนนี้มีไม่มาก และส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายที่ต้องมีเงินมาก เขาก็
จะมีอานาจในการซื้อ เกษตรกรจะไม่สามารถต่อรองมาก ๆ ได้เพราะว่ามันอาจจะส่งผลถึงการค้า
ขายในอนาคต ส่วนถ้าเป็นกลางน้า-ปลายน้า คือส่วนใหญ่แล้วกลางน้าจะนาไปขายต่อให้กับปลาย
น้าที่เป็นร้านอาหาร ซึ่งคนกาหนดราคาก็จะเป็นกลางน้าโดยจะบวกราคาจากราคาขายปากบ่อสัก
40-50 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกุ้ง แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจร้านอาหาร (ปลายน้า) ก็
ยังจาเป็นต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง (กลางน้า) ในการหาผลผลิตมาให้อยู่เรื่อย ๆ จึงจาเป็นต้อง
ยอมในราคาที่พ่อค้าคนกลางกาหนด
 ความเข้มข้นในการแข่งขันมีไม่มากสาหรับกลุ่มต้นน้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เลี้ยงรายเดิม มี
จานวนพื้นที่ในการเลี้ยงเท่าเดิม ซึ่งผู้เลี้ยงบางรายก็ไม่ใช่ผู้ที่เลี้ยงที่ตั้งใจเลี้ ยงแต่กุ้งก้ามกรามเพียง
ประเภทเดียวบางรายก็เลี้ยงกุ้งชนิดอื่น หรือสัตว์น้าชนิดอื่นผสมอยู่ด้วย แต่ถ้าเป็นกลุ่มกลางน้า
เหล่าพ่อค้าคนกลางจะต้องรวบรวมผลผลิตให้สามารถนาไปตอบสนองต่อคาสั่งซื้อทั้งหมดจาก
ร้านอาหาร เพื่อการรักษาลูกค้าเอาไว้จึงต้องพยายามรวบรวมผลผลผลิ ตให้ ได้มากที่สุดตามที่
ต้องการ และต้องมีคุณภาพที่ดีพอด้วย ซึ่งในส่วนของปลายน้าก็จะแข่งขันกันไม่สูงมากนัก เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการนาไปประกอบอาหารก็จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้าของตน
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 เป็นส่วนน้อยมากที่ผลผลิตจะล้นตลาดเพราะว่ากุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่เป็นที่นิยมของผู้บ ริโภคทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสาหรับผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจะมีช่วงที่ผลผลิตจาหน่ายไม่ค่อยได้จะเป็น
ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการบริโภคของลูกค้า ยอดคาสั่งซื้อจะลดลง ส่งผลต่อการขาย
กุ้งของเกษตรกรเหมือนกัน ดังนั้นเกษตรกรผู้ เลี้ยงจึงต้องมีการวางแผนจัดการที่ ดีเพื่อไม่ให้ มี
ต้นทุนที่เพิ่มสูงเกินไป
 กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ซึ่งไม่เหมือนกุ้งชนิดอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของรสชาติ โครงร่าง
ขนาด และรูป แบบในการน าไปประกอบอาหาร ดังนั้ น กุ้ งที่ ส ามารถมาแทนกุ้ งก้ ามกรามได้
ทั้งหมดจึงไม่มี แต่อาจจะนากุ้งชนิดอื่น ๆ มาประกอบอาหารแทนได้ แต่ผู้บริโภคก็อาจจะยังรู้สึก
ว่าอาหารชนิดนี้ควรจะต้องเป็นกุ้งก้ามกราม
 ภาครัฐสนับสนุนให้มีการเลี้ยงแบบอินทรีย์ ในอินทรีย์ในการบาบัด ลดและเลิกใช้สารเคมีในการ
เลี้ ย งทั้ งหมด ซึ่งถ้ าเกษตรกรหรือผู้ เลี้ ยงทุ ก ฟาร์ม ท าได้ ก็ส ามารถไปยื่ นเจตจ านงในการของ
มาตรฐานฟาร์ม GAP ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมาตรวจสอบและให้เอกสารรับรอง
 ตอนนี้ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างผู้ค้าขายจะกระจายข่าวสารกันในกลุ่มเฟสบุ๊ค หรือไลน์ และเกษตรกร
ผู้เลี้ยงบางรายที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลี้ยงรุ่นใหม่จะมีการประกาศ
ขาย ไม่ว่าจะเป็นลูกพันธุ์ หรือผลผลิตกุ้งก้ามกรามผ่านที่สื่อ (Social Media) ต่าง ๆ แต่สาหรับ
ข้อมูลข่าวสารที่มาจากทางรัฐบาลก็สามารถติดต่อสอบถามได้จากกรมประมงโดยตรง หรือหาก
ทางกรมประมงต้องการประกาศข่าวสารก็จะเรียกผู้ใหญ่บ้านประชุมเพื่อนาข่าวสารมาประกาศต่อ
ให้กับลูกบ้านอีกทีหนึ่ง
 สาหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม การขายผลผลิตให้กับร้านอาหารโดยตรงสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้ ซึ่งในวิธีเช่นนี้จาเป็นจะต้องแบ่งสัดส่วนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามออกตามจานวนผลผลิต
ที่ต้องการจาหน่ายในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้สามารถเกษตรกรสามารถส่งกุ้ง (เป็น)ไปจาหน่ายให้กับ
ร้านอาหารได้ในทุก ๆ สัปดาห์ โดยเกษตรกรเองก็จะได้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลาง แต่เกษตรกรจาเป็นจะต้องติดต่อประสานงานกับร้านอาหารเอง และจะต้องมีแรงงาน
และการจัดการที่ดีพอที่จะสามารถทาให้เป็นที่ไว้ใจจากร้านอาหารว่าจะสามารถส่งผลผลิตให้ได้
ไม่ขาด
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ผู้เชี่ยวชำญหมำยเลข 2 นำยกฤษณะ จันทะนรำรักษ์ (นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร กองวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง)
 โครงสร้างของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามมันเป็นกุ้งน้าจืด ก็เริ่มแรกก็จะประกอบไปด้วยคนเลี้ยงซึ่ง
ก็คือเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงกันในภาคกลางเป็นจานวนมาก พวกสุพรรณบุรี นครปฐม
โดยเกษตรกรเมื่อเลี้ยงจนสามารถขายได้แล้วเขาจะส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
พ่อค้าคนกลางก็จะส่งต่อยังร้านอาหาร หรือถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางที่เป็นเจ้าใหญ่จริง ๆ ก็จะเอาไป
ส่ งที่แพกุ้ง เพื่ อให้ แพกุ้งที่ทาหน้ าที่ เป็น ซับพลายเออร์ให้ กับร้านอาหารใหญ่ ๆ อีกทีส่ งต่ อยัง
ร้านอาหาร เช่น พวกร้านแหลมเจริญฯ หรือบางครั้งแพกุ้งก็อาจจะไปซื้อจากเกษตรกรเองแล้วแต่
กรณี แต่ทีนี้ ก็จะมีฟาร์มกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน GAP ด้วย พวกนี้จะเป็นกุ้งที่ได้รับมาตรฐานการ
ส่งออก แพกุ้งที่เป็นซับพลายเออร์ให้กับโรงงานแปรรูปก็จะรับกุ้งจากฟาร์มที่มีมาตรฐาน GAP
เพื่อส่งขายต่อให้กับโรงงานแปรรูป โดยงานแปรรูปจะนากุ้งไปแช่แข็งซึ่งการแช่แข็งนี้จะต้องไม่ทา
ให้กุ้งเสียรูป ร่าง ต้องให้สวย และมีสภาพเหมือนเดิมที่สุดเพื่อส่งออกไปขาย โดย 30% ส่งไปที่
อเมริกา และก็มีประเทศจีน ส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไปทาอาหารไทยเป็นหลัก
 ความได้เปรียบเสียเปรียบกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราคาซื้อขาย เพราะมันแน่นอนว่าเกษตรกรคือ
คนที่แบกรับภาระทั้งหมด เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์น้อยที่สุดแต่ว่าไม่สามารถทาอะไรได้เลย
ส่วนคนกลางกับ ร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะมีการซื้อขายกันมายาวนาน จะไม่ค่อยมีปัญหากัน
เท่าไหร่ นอกจากรายใหม่ที่พึ่งเข้ามาเล่นเท่านั้น
 ทั้งหมดในอุตสาหกรรมคนกลางเป็นคนที่มีอานาจมากที่สุด คนกลางนี่ก็คือ พ่อค้าคนกลางหรือแพ
รับซื้อกุ้ง เพราะว่ารายใหญ่จริง ๆ มันก็มีอยู่เพียงไม่กี่เจ้า ถ้าเกษตรกรไปต่อรองราคาเขามากเขาก็
มีสิทธิ์ไม่รับซื้อแล้วทีนี้จะไปขายใคร ส่วนร้านอาหารเขาก็จะดูกันที่คุณภาพสาหรับร้านที่รับกับแพ
รับซื้อนะ เช่น แหลมเจริญฯ แต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปก็ซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งคนกลางก็จะเป็นคนที่
กาหนดราคาซื้อขายเอง ดังนั้น กลุ่มกลางน้าจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรม
 ความเข้มข้นถ้าโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นแยกเป็นต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า ต้นน้า
จะแข่งขันกันไม่รุนแรง เกษตรกรเลิกเลี้ยงกุ้งก้า มกรามไปหลายราย เพราะว่ากุ้งก้ามกรามเป็นกุ้ง
ที่รัฐบาลไม่ค่อยสนั บสนุ นเท่าไหร่ ส่ วนใหญ่จะไปสนับสนุนกุ้งขาว กุ้งทะเลมากกว่า เพราะกุ้ง
ก้ามกรามหลัก ๆ จะใช้บริโภคภายในประเทศไม่ค่อยส่งออก มีสัดส่วนการส่งออกเพียงแค่ 10%
เท่านั้น และพันธุ์ก็ยังไม่ค่อยดี ไม่มีการส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ โดยพันธุ์ของกรมประมง
จะสู้สายพันธุ์จาก CPF ไม่ได้ แต่มันติดที่ถ้าซื้อสายพันธุ์ CPF เกษตรกรจะต้องจ่ายแพงกว่า และ
ยังต้องซื้ออาหารของ CPF มาใช้ด้วย และที่สาคัญคือเขาไม่รับซื้อผลผลิตนะ เพราะ CPF ก็ไม่ได้
เล่นกุ้งก้ามกรามเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งขาว เขาจะทาให้พันธุ์กับอาหารเป็นหลัก ส่วนกลาง
น้าถือว่ามีการแข่งขันสูงมากเพราะจะต้องแข่งกันว่ากุ้งของใครสดใหม่กว่ากัน คุณภาพดีกว่ากัน
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หาได้ครบตามออร์เดอร์หรือไม่ ซึ่งบางครั้งธุรกิจกลางน้าสามารถส่งผลผลิตให้ตามร้านอาหารได้
ภายใน 1 วัน ซึ่งแต่ละเจ้าเขาก็จะมีเทคนิควิธีที่แตกต่างกันไป ส่วนปลายน้าก็แล้วแต่ธุรกิจว่าเขา
จะเล่นตลาดไหนเพราะมันก็ขายแบ่งแยกกันไปตามขนาดตามคุณภาพของกุ้ง แต่ถ้าเป็นร้านใหญ่
เขาก็จะมีสั่งจองเอาไว้เป็นประจาอยู่แล้ว
กรณีผลผลิตล้นตลาดถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เนื่องจากว่าผู้เลี้ยงก็น้อยลงแต่ว่ากุ้งก้ามกรามกลับมี
ผู้ บ ริ โภคต้ อ งการสู งมากขึ้ น ทั้ งคนในประเทศและต่ างประเทศ ถ้ า ต่ างประเทศจะเป็ น พวก
ร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตอนนี้กุ้งก้ามกรามที่บริโภคก็มีการนาเข้าจากแถบประเทศเพื่อนบ้าน
บ้าง เช่น พม่า เวียดนาม แต่ว่าเป็นสัดส่ วนที่ไม่มากนัก เพราะว่าเรากาลังพยายามควบคุมให้การ
ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอสาหรับผู้บริโภคภายในประเทศ
สาหรับสินค้าทดแทนถือว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจากว่ากุ้งกามกรามมันเป็นกุ้งน้าจืดที่มีลักษณะตัว
ใหญ่ไม่เหมือนกุ้งอื่น ทั้งขนาดทั้งเนื้อมันจะเอากุ้งทะเลมาทดแทนมันก็ ไม่ใช่ เวลาเอามาประกอบ
อาหารพวกปิ้ง-ย่าง รสชาติ ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริโภคมันก็จะไม่ได้ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
(เพาะเลี้ ย ง) กรมประมงพั ฒ นาสายพั น ธุ์ขึ้ น มาเพื่ อ ทดแทนกุ้ งแม่ น้ า เพราะกุ้ งแม่ น้ าก็ คื อ กุ้ ง
ก้ามกรามสายพันธุ์หนึ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติโดยทุกวันที่ มันลดน้อยลงไปมาก กรมประมงจึงต้อง
เพาะเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
นโยบายภาครัฐที่สนั บสนุน ผู้เลี้ยง ณ ปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่จริงจัง เนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะไป
สนั บ สนุ น กุ้ ง ขาวมากกว่ า เพราะกุ้ ง ขาวสามารถขายได้ ในปริ ม าณที่ ม ากกว่ า กุ้ ง ก้ า มกราม
หลายเท่าตัว แต่นโยบายที่สนับสนุนมาเรื่อย ๆ ก็คือเรื่องมาตรฐาน GAP สิ่งนี้มันดีตรงที่เป็นการ
สร้างคุณภาพในมาตรฐานการเลี้ยง กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐาน GAP จะมีราคาซื้อ
ขายที่สูงกว่าในฟาร์มธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเป็นกุ้งก้ามกรามในเกรดที่สามารถส่งออกจาหน่าย
ต่างประเทศได้ ซื้อการตรวจรับมาตรฐานนี้ก็ดาเนินการไม่ยาก เพียงแค่เกษตรกรไปดาเนินการที่
กรมประมงประจาจังหวัดยื่นเจตจานงการขอมาตรฐาน GAP ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ฟาร์ม
เพื่อดูว่ามีอะไรตรงจุดไหนบกพร่องและต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ
มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าของฟาร์มก็จะต้องคงความเป็นมาตรฐานเอาไว้เช่นกัน
ปัจจุบันการส่งข้อมูลจากกรมประมงให้กับเกษตรกรต้องยอมรับว่ายังมีการสื่อสารที่ไม่ดีพอ แต่
บางครั้งสาหรับท้องถิ่นต่าง ๆ มันก็เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาการสื่อสารต่าง ๆ จึงยังคงใช้วิธีการ
เรีย กประชุมผู้ใหญ่ บ้ านที่กรมประมงประจาจังหวัดอยู่แล้วให้ ผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้กระจายข่าวให้
เกษตรกรอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็รู้ว่าบางครั้งผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในทุกเรื่องทุกหัวข้อ
อาจจะมีการกระจายข่าวที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่ สุดที่จะเข้าถึงเกษตรกรใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้
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 สาหรับแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรการได้มาตรฐาน GAP คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุด ณ ตอนนี้ เนื่องจากว่าถ้าเกษตรกรรายใหญ่ หรือเป็นเกษตรกรที่หาตลาดในการส่งจาหน่าย
ให้กับโรงงานแปรรูปเองก็จะสามารถขายได้ในราคาดีขึ้น ซึ่งมันอาจจะดีกว่าการรวมตัวกันเป็น
สหกรณ์เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเหลือเพียงไม่กี่สหกรณ์เท่านั้นที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่มันจะมีการไม่ซื้อสัตย์เกิดขึ้น และเกิดการเรียกร้องเรียน
จากเกษตรกรทาให้สหกรณ์ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งถ้าจะมีการรวมตัวเพื่อการแชร์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้โดยง่ายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะว่า
ตอนนี้เกษตรกรเขาก็คิดว่าการทาคนเดียวไม่ต้องไปรวมกลุ่มแล้วก็ขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางก็
ถือว่าคุ้มที่สุดแล้ว
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ภำคผนวก จ
คำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง
ประเด็นคำถำมสำหรับกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมในอำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัด
สุพรรณบุรี
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ ระยะเวลาของประสบการณ์ เป็นต้น
2. เหตุผลที่เลือกลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคืออะไร
3. ฟาร์มที่ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีขนาดเท่าไหร่
4. แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นแรงงานประเภทไหน ใช้จานวนเท่าไร
5. แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนมาจากที่ใด
6. การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกุ้งก้ามกรามมาจากแหล่งใด
7. การนาเข้าวัตถุดิบต่าง ๆ มาจากที่ใด อย่างไร
8. ขนาดของกุ้งก้ามกรามที่ตลาดต้องการมีขนาดเท่าไหร่
9. เมื่อจับกุ้งก้ามกรามแล้วนาไปจาหน่ายที่ใด
10. การจับกุ้งก้ามกรามเพื่อจาหน่ายในแต่ละครั้งได้ผลตอบแทนเท่าไร (ราคาต่อตันหรือต่อกิโลกรัม)
11. ใครเป็นผู้กาหนดราคาในการซื้อขายกุ้งก้ามกราม
12. ในบริเวณใกล้เคียงมีคนหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันมากขึ้นหรือไม่
13. ปัญหาที่พบในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีอะไรบ้าง
14. สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญที่สุดหรือจุดแข็งในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและนามาซึ่งความสาเร็จคืออะไร
ประเด็นคำถำมสำหรับผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมกุ้งก้ำมกรำม
1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. ความได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจในอุตสาหกรรมคืออะไร (ต้นน้า-ปลายน้า)
3. ผู้มีอานาจในการต่อรองการซื้อ/ขายในอุตสาหกรรมคือใคร (ต้นน้า-ปลายน้า)
4. ความเข้มข้นทางการแข่งขันของธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้าง (ต้นน้า-ปลายน้า)
5. สถานการณ์ผลผลิตกุ้งก้ามรามขาด/ล้นตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
6. กุ้งก้ามกรามมีสินค้าทดแทนได้หรือไม่
7. ภาครัฐมีนโยบายอะไรที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้างหรือไม่ อย่างไร
8. การส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันในอุตสาหกรรมเป็นไปในรูปแบบใด
9. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามควรเป็นอย่างไร
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