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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของรองศาสตราจารย ดร.ดารณี
ถวิลพิพัฒนกลุ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งคอยใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ดีตลอดมา และ
กรุณาตรวจแกวิทยานิพนธ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท และคุณ
ลดาวัลย คําภา ทีก่ รุณาชวยตรวจแกวทิ ยานิพนธใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบคุณคุณพอ คุณแม พี่สาว และทุกๆคนในครอบครัว รวมถึง ที่คอยหวงใย
สรางเสริมแรงกาย แรงใจ และสติปญญา ในการศึกษาเสมอมา ขอขอบคุณคณาจารย ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู ซึ่ง
เปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ อันเปนรากฐานในการนําไปประยุกตใชในการทํางานใน
อนาคต
ขอขอบคุณ คุณปยวรรณ ทีใ่ หความชวยเหลือในทุก พีด่ านผกาสวรรค คุณยุทธนา สําหรับ
แผนที่ในงานวิจัยฉบับนี้ คุณอดิศร คุณจตุพร รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ และนองผังเมือง 26 ทุกๆคน ที่ให
ความชวยเหลือในทุกๆ ดานในการศึกษาครั้งนี้
อดิศักดิ์ กันบุญ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
จากอดี ตที่ ผา นมา สั ง คมไทยเป น สัง คมที่ มีรากฐานมาจากสัง คมเกษตรกรรม ทั้ ง การ
เพาะปลูก พืชไร และการปศุสัตว ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีความหลากหลายของการประกอบอาชีพ
ทางด านการเกษตรกรรมแตกตางกันออกไปตามลั กษณะของภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศเอื้ออํานวยทั้งทางดานการเพาะปลูกพืช
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในปจจุบันแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่
หนึ่ง ฝงตะวันออกคือพื้นที่อําเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานครกิจกรรมทางดาน
การเกษตรสวนนี้ถูกแทนที่ดวยพื้นที่ทางอุตสาหกรรมเปนสวนใหญซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลความ
เติบโตของกรุงเทพมหานคร สวนที่สองคืออําเภอบานแพวและกระทุมแบนบางสวน ฝงตะวันตกเปน
พื้นที่ซึ่งปจจุบันยังมีกิจกรรมทางดานการเกษตรคอนขางหนาแนน โดยพื้นที่ทั้งสองสวนของจังหวัด
สมุทรสาครถูกคั่นกลางดวยแมน้ําทาจีนที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครปฐมแลวไหลลงทะเลปากอาว
ไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร ดวยเหตุที่พื้นที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกทั้งนาขาว และไมผล รูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญของประชากรในจังหวัดสมุทรสาครฝงตะวันตกตั้งแตอดีตจึงอยูในรูป
ของกิจกรรมทางการเกษตรในรูปของการปลูกพืชสวนเสียเปนสวนใหญ นอกจากการเพาะปลูกพืช
สวน และทํานาแลว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการประมงรวมทั้งการแปรรูปสินคาประมง จัดวาเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากการที่จังหวัด
สมุทรสาครตั้งอยูติดทะเลดานใตของอาวไทย มีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการทําประมง
จังหวัดสมุทรสาครจึงเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเดนดานการทําประมง การแปรรูปสินคาประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จากปจจัยดังกลาวขางตนอีกทั้งยังมีพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรมประมง
รองรับ ทําใหเกษตรกรในจังหวัดบางสวนมีการเลี้ยงกุงกุลาดํามาเปนเวลานานตั้งแตชวงป 2519
นับตั้งแตรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงกุงในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2515 – 2519 )
พื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดําไดเริ่มตนขึ้นในพื้นที่บริเวณอาวไทยตอนบน คือบริเวณจังหวัด
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม ชลบุ รี และฉะเชิ ง เทรา และมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ถึ ง แม ว า ในระยะเริ่ ม แรกนั้ น การเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า นั้ น ยั ง คงเป น แบบดั้ ง เดิ ม หรื อ แบบธรรมชาติ มี
เกษตรกรเลี้ยงจํานวนไมมากนัก โดยในป 2531 มีจํานวนผูเลี้ยงกุงกุลาดําทั้งหมดในประเทศไทย
ประมาณ 10,246 ราย คิดเปนเนื้อที่ทั้งหมด 342,364 ไร มีผลผลิตประมาณ 55,632.840 ตัน และมี
มูลคาการสงออกประมาณ 7,900.550 ลานบาท
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ตอมาในชวงป 2529-2539 จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงกุง กุลาดําในประเทศไทยเพิ่มขึน้ เปน
จํานวนมาก และมีอัตราการเพิ่มจํานวนขึน้ ทุกป จากป 2529 ที่มีจํานวนผูเลีย้ ง 5,534 ราย เพิม่ ขึ้น
เปน 2,2193 ราย ในป 2539 คิดเปนอัตราการเพิม่ ขึ้นถึง 76 % ภายในระยะเวลา 10 ป โดยในป
2539 มีเนื้อทีใ่ นการเลีย้ งกุง กุลาดําคิดเปนเนื้อที่ประมาณ 434,148 ไร มีผลผลิต 224,836.080 ตัน
และมีมูลคาสินคา 37,758.343 ลานบาท โดยในพืน้ ที่อาวไทยตอนบนจัดวาเปนพืน้ ทีซ่ ึ่งมีจาํ นวนผู
เลี้ยงกุง กุลาดําในป 2539 คิดเปนรอยละ 27.20 และมีเนื้อที่ในการเลี้ยงคิดเปนรอยละ 36 ของพืน้ ที่
ในการเลีย้ งกุง กุลาดําทั้งประเทศ พืน้ ที่บริเวณอาวไทยตอนบนจึงเปนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการเลีย้ ง
กุงกุลาดําคอนขางสูงพืน้ ทีห่ นึง่
ตอมาในชวงป 2540 ภาวะความตองการบริโภคสัตวน้ําในตลาดโลกไดเพิ่มสูงขึน้ เปนอยาง
มาก สืบเนื่องจากประเทศผูน ําเขาอาหารรายใหญของโลก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศ
สหภาพยุโรป มีความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกุง ทําใหมีการขยายตัวของตลาดในการ
ซื้อขายมากขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีม่ ีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุงเปนอยางมาก โดยในป
2540 มีปริมาณผลผลิตถึง 227,560 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 49,104.5 ลานบาท คิดเปนเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 457,000 ไร 1 โดยพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนบน บริเวณ จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี รวมทั้งฉะเชิงเทราประมาณ 100,000 ไร 2 โดยตั้งแตชวงป 2537 เปนตนมา
ผลผลิตกุงของไทยจัดวาเปนสินคาสงออกทางดานสัตวน้ําที่มีความสําคัญมาก และปริมาณรวมทั้ง
มูลคาการสงออกมากเปนอันดับหนึ่ง
โดยประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทยคือ
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮองกง เปนตน
จากความตองการของตลาดเปนจํานวนมากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําจึงเริ่มมีการขยายตัว
มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแตชวงกลางป 2543 อีกทั้งในชวงกลางป 2544 รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํามากขึ้น จังหวัดสมุทรสาครเปน
จังหวัดหนึ่งที่มีการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัด ถึงแมวาเมื่อเทียบกับพื้นที่ในบริเวณอาวไทย
ตอนบนดวยกันเองแลวจํานวนผูเลี้ยงกุงกุลาดํา และพื้นที่ในการเลี้ยงมีจํานวนนอยกวา แตจากการ
ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ค วามได เ ปรี ย บทางด า นที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร คื อ มี เ ขตติ ด ต อ กั บ ทั้ ง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตกคือ สมุทรสงคราม และราชบุรี เปนเสนทางที่ใช
ผานลงไปสูภาคใต มีเสนทางคมนาคมสายหลักผาน คือถนนสายธนบุรี – ปากทอ ถนนเอกชัย และ
ถนนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางสวนติดกับอาวไทย ถึงแมวาจังหวัดสมุทรสาครจะมีพื้นที่
รวมทั้งจํานวนผูเลี้ยง และปริมาณในการเลี้ยง กุงกุลาดํานอยกวาพื้นที่จังหวัดในบริเวณอาวไทย
ตอนบนดวยกัน แตจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ซึ่งมีบทบาททางดานธุรกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจาก
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การเลี้ยงกุงกุลาดําที่กอใหเกิดการจางงานและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําตางๆ
มากมายทั้งการผลิตอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชในการเลี้ยงกุง รวมทั้งกอใหเกิดรายไดแกจังหวัดจาก
การแปรรูปและสงออกกุงกุลาดําของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ทางการเกษตรทั้งพื้นที่ฝง
ตะวันออก และฝงตะวันตก โดยในการศึกษามุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงการรูปแบบการใชที่ดิน
ทางดานการเกษตรซึ่งเกิดจากการเลี้ยงกุงกุลาดําซึ่งสงผลใหพื้นที่สวนผลไมและนาขาวลดลง และ
ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่เปนองคประกอบอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการใชกุงกุลาดํา
เปนวัตถุดิบในการการแปรรูป (Forward Linkage) ทั้งอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
แปรรู ป และส ง ออกสั ต ว น้ํ า ห อ งเย็ น ซึ่ ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต า งๆ เหล า นี้ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด เชน เกิดการรวมตัวของผูประกอบกิจการ
หองเย็นกอตั้งตลาดกุงสมุทรสาคร ที่เปนศูนยกลางการรับซื้อกุงที่สําคัญของจังหวัดและแหลงผลิตใน
พื้น ที่รอบนอก เชนราชบุรี สุพ รรณบุ รี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดการจางงาน การ
ไหลเวี ย นของสิ น คา จากแหล ง ผลิ ต รอบนอก รวมทั้ ง รายได แ ก พื้น ที่ รวมทั้ ง ศึ ก ษากิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทําใหไดมาซึ่งปจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุงกุลาดํา (Backward Linkage) ทั้งวัตถุดิบ
ประเภท อาหาร อุปกรณในการเลี้ยง การขุดบอและปรับพื้นที่เพื่อเลี้ยงกุง น้ําเค็มที่ใชในการเลี้ยง
แรงงานในการเลี้ยงกุง รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว ฯลฯ โดยจะมุงเนนไปที่แหลงผลิตใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและรอบนอก รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและกายภาพจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ตอพื้นที่ เชนจํานวนแรงงานและการจางงานในภาคเกษตรทีเ่ ปลีย่ นจาก
การทําสวนและนาขาวมาสูการทํานากุง เปนตน
1.2 วัตถุประสงค
1.ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งผลิตปจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ที่สงผลตอการใช
ที่ดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
2.ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ที่สงผลตอการใชที่ดินและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
3.เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ใหเปนศูนยกลางของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการพัฒนาและแกไข
ปญหาที่เกิดจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
2.ทราบถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
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3.สามารถเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
เพื่อเพิ่มบทบาททางดานธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําของพื้นที่
1.4 ขั้นตอนการศึกษา
สําหรับขั้นตอนในการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้สามารถแบงออกไดเปน
1. ศึกษาถึงที่มาของปญหา วัตถุประสงคในการศึกษา รวมทั้งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
และนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้
2. ศึกษาและทบทวนถึงหลักการ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
กําหนดกรอบในการศึกษา
3. กําหนดกรอบและวิธีการศึกษา รวมทั้งเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพื้นที่ในการศึกษา
4. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา ที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ทั้ง
ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชแบบสอบถามในการสัมภาษณ การพูดคุยและการสังเกต ขอมูลทุติย
ภูมิที่ไดจากเอกสารงานวิจัย รวมทั้งจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
5. ศึกษาลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา คือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage ) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เชื่อมโยงไปขางหลัง ( Backward Linkage ) โดยการศึกษาแบงออกเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
- แบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเปนประเภท ใหอยูในหมวดหมูและประเภทเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกในการสํารวจขอมูลและวิเคราะห
- ศึ ก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ผ ลิ ต ป จ จั ย ในการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า และกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต ที่ไดรับการจัดประเภทเปนหมวดหมูแลว โดยเนน
ทางดานที่ตั้ง จํานวน
- สํารวจขอมูลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ศึกษา โดยใชแบบสอบถามและขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจจัดเปนหมวดหมู และวิเคราะหขอมูลที่ไดจาการใช
แบบสอบถามเพื่อทราบผลของการศึกษาทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
6. นําผลการศึกษาที่ได มาใชในการประกอบการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากเลี้ยงกุงกุลาดํา รวมทั้งสรุปปญหาและ
อุปสรรค ในการศึกษาครั้งนี้
1.5 นิยามศัพท
- ความเชื่อมโยงของการผลิตไปขางหนา ( Forward linkage ) เกี่ยวของกับการผลิตสินคา
จนถึงขั้นสําเร็จรูป หรือการขยายกระบวนการผลิตที่เปนอยู เพื่อที่วาจะสามารถผลิตสินคาไดหลาย
ชนิดจากวัตถุดิบที่ใช
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- ความเชื่อมโยงของการผลิตไปขางหลัง ( Backward linkage ) เกี่ยวของกับปจจัยเขา
หรือวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต รวมถึงปจจัยเขาโดยออม ( Indirect Inputs )
- การเลี้ยงกุงกุลาดํา การนําตัวออนกุงกุลาดํามาเลี้ยงตามแบบวิธีพัฒนา ใหไดตามขนาดที่
ตลาดตองการ
- พื้นที่บริเวณอาวไทยตอนบน พื้นที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดอาวไทยที่มีการเลี้ยงกุงกุลาดํา ใน
ที่นี้ ครอบคลุม พื้นที่จังหวัด สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และสมุทรสาคร
- พื้นที่รอบนอก จังหวัดที่มีพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําที่มีเขตติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร และมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธกันในการศึกษาครั้งนี้ คือจังหวัดนครปฐม และราชบุรี
- ตลาดกลางกุ ง สมุ ท รสาคร สถานที่ ศู น ย ก ลางการซื้ อ ขายทั้ ง ปลี ก และส ง ของสิ น ค า
ประเภทกุงกุลาดํา กุงแชบวยและกุงกามกราม
- แพกุง ผูประกอบการที่รับซื้อผลิตกุงกุลาดําจากเกษตรกรเพื่อจําหนายตอในตลาดกลาง
กุงสมุทรสาคร และโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และผูคาสงคาปลีกรายยอยตางๆ
- โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําทุกชนิดทั้งกุง ปลา ปู หอยและสัตว
ทะเลทุกชนิดใหอยูในรูปแบบตางๆตามที่ตลาดตองการ เชน อาหารกระปอง อาหารสําเร็จรูป สัตว
ทะเลอบ นึ่ง เปนตน
- ห อ งเย็ น ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมรั บ ฝากสิ น ค า อาหารทะเลแปรรู ป จากโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อรอการจําหนายรวมทั้งรับฝากวัตถุดิบเพื่อสํารองใชในการผลิตของโรงงาน
แปรรูปสัตวน้ํา
- โรงงานผลิตอาหารกุง อุตสาหกรรมผลิตอาหารเม็ดเพื่อใชในการเลี้ยงกุงกุลาดํา บาง
แหงอาจผลิตเวชภัณฑ,อาหารเสริมที่ใชในการเลี้ยงกุง รวมทั้งอาหารสัตวประเภทอื่นเชน อาหาร
ปลา สุกร ไก ควบคูกันไปดวย
- โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดํา อุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณที่ใชในการเลี้ยง
กุงกุลาดําแบบพัฒนา เชนทุน ใบพัด กระปองบรรจุอาหาร ทอน้ํา เปนตน ในที่นี้รวมถึงโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต อุ ป กรณ ใ นการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า เพี ย งอย า งเดี ย วและผลิ ต สิ น ค า อื่ น ๆเช น
ผลิตภัณฑพลาสติกควบคูไปดวย
- ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มจากนาเกลือเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกร
ที่เลี้ยงกุงกุลาดเพื่อใชผสมกับน้ําในบอเลี้ยงใหมีสภาพที่ใกลเคียงกับน้ําทะเล
- ฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดํา เกษตรกรที่เพาะพันธุลูกกุงกุลาดําทั้งเพาะจากพอพันธุ แม
พันธุเองและรับอนุบาลตัวออนจากฟารมขนาดใหญเพื่อจําหนายใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงใหไดขนาด
เพื่อจําหนายตอไป
- ตู ร ถห อ งเย็ น หน ว ยที่ แ พกุ ง ใช นั บ ในการใช ร ถบรรทุ ก ห อ งเย็ น บรรทุ ก สิ น ค า เพื่ อ มา
จําหนายยังตลาดกลางกุงสมุทรสาคร โดยหนึ่งตูรถหองเย็นบรรทุกสินคาไดประมาณ 3 - 4 ตัน
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บทที่ 2
หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาธุรกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร จะเนนไปในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปน
กิจกรรมเชื่อมโยงมาจากกิจกรรมการเลี้ยงกุงกุลาดํา
โดยมีหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
2.1 ทฤษฏีทเี่ กี่ยวของกับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ความเชื่ อมโยงของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จจะชวยใหเ กิด การขยายตัวของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับตางๆ ตามมา จากนโยบายการพัฒนาจาก
ภาครัฐในอดีตที่ผานมาจะเห็นไดวารัฐบาลของประเทศไทยเนนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
เปนสวนใหญเพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่รวมทั้งสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่
รอบนอก สงผลใหเกิดการอพยพเขามาของแรงงานเปนจํานวนมาก ในเมืองหลักตางๆ ที่มีการ
กระจุกตัว ( Agglomeration ) ซึ่งการกระจุกตัวของกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ
ลวนกอใหเกิดการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยว
เนื่องกันตามมาแทบทั้งสิ้น Perroux 2 กลาววา กลุมอุตสาหกรรม ( Cluster of Industries )
เปนตัวเรงผลผลิตทางเศรษฐกิจ ที่กอใหเกิดการขยายตัวและเติบโตของกลไกทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันกลุมอุตสาหกรรมจะเปนตัวจักรที่กอใหเกิดปญหาการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
ตามมาเชนกัน เนื่องจากเกิดการกําหนดราคาและปจจัยการผลิตอื่นๆ ได สืบเนื่องมาจากการ
รวมกลุมและมีผูผลิตนอยราย ( Oligopolistic ) ของกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญซึ่งการรวมตัว
กันจะสงผลตอราคา ปจจัยการผลิต และผลผลิตที่จะสงผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคตอไป นอกจากนี้ Perroux ยังกลาวอีกวาในพื้นที่ภาค ที่มีการกระจุกตัวของประชากร
หนาแนน การรวมกลุมทางอุตสาหกรรมที่มีความหนาแนนที่เพื่อผลิตสินคาเพื่อตอบสนองการ
บริโภคของประชาชนในเมือง จะสงผลใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซอนมากกวาเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ในชนบทที่เปนพื้นที่ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรเปนหลัก นอกจากนี้ความตองการ
ปจจัยตางๆในชีวิตของประชาชนในเมืองจะเปนแรงผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่มี
ความหลากหลาย ส ง ผลให เ กิ ด ผลผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ ตามมาและก อ ให เ กิ ด ความมี ใ จเป น
ผูประกอบการ หรือที่ Perroux เรียกวา Entrepreneurs

2

David L. McKee , Robert D. Dean and William H. Leahy , Regional Economics Theory and Practice ,( 1970 ) , pp.
99-102.
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Edgar M. Hoover 3 ไดกลาวถึงกระบวนการเจริญเติบโตจากการพัฒนาของภาคออกเปน
5 ขั้นตอน
1. ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาภูมิภาคนั้น ระบบเศรษฐกิจของภาคจะอยูในรูปของการ
พึ่งพาตนเอง ( Self - Sufficient ) มีการคาและการลงทุนเพียงเล็กนอย ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมรวมทั้ ง มี ก ารกระจายตั ว ของกิ จ กรรมและประชากรตามแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
2. ขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสง และการคามากขึ้น เริ่มมีการแบง
ประชากรในสังคมออกเปน 2 กลุมคือกลุมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยชนชั้นเกษตรจะ
กอใหเกิดวัตถุดิบ , ตลาด และแรงงาน สวนชนชั้นอุตสาหกรรมจะเปน ชนชั้นรากฐาน ( Basic
Stratum )
3. เมื่อการคาในภาคเริ่มมีมากขึ้น เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตร เชน การปลูกพืชที่เปนอาหารสัตวไปเปนการปลูกธัญพืช หรือการปรับเปลี่ยนไปสูการปลูก
ไมผล และรูปแบบการทําฟารม หรือการทําสวนผักและผลไม เพื่อการคามากขึ้น
4. เมื่อจํานวนประชากรมีอัตราที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางดานการเกษตรเริ่มลดลงและปจจัย
ดึงดูดอื่นๆ ซึ่งจะนําภาคไปสูความเปนอุตสาหกรรม ( Force to Industrailize ) หรือภาคการผลิต
ทุติยภูมิ ซึ่งประกอบไปดวยการเหมืองแร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกอนที่จะกอใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแบบทุติยภูมินั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะอยูบนพื้นฐานของการเกษตรกรรม , ปาไม
และการผลิตอาหาร
5. ขั้นตอนสุดทาย ในการเจริญเติบโตจากการพัฒนาของภาค เมื่อภาคมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาการผลิตที่สามารถสงออกไปยังที่ตางๆ แลว ก็จะนํามาซึ่งการลงทุน , แรงงานฝมอื และบริการ
ตางๆ ในพื้นที่ภาคนั้นๆ
โดยทั่ ว ไปแล ว วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาภาคนั้ น จะเป น รู ป แบบเดี ย วกั น ที่ เ น น การขยายความ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจกอนเพื่อกระจายการพัฒนาใหเทาเทียมกันในทุกพื้นที่ John
Friedmann 4 ไดแบงพื้นที่ในการพัฒนาภาคออกเปน
1. Metropolitan Regions หรือในบางครั้งเรียกวา Core Region หรือ Growth Pole ซึ่งเปน
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ,การเงินการธนาคาร ,การบริหารจัดการ รวมทั้งเปนพื้นที่ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคได
2. Development axes เปนพื้นที่ Metropolitan Regions ซึ่งเชื่อมตอกันดวยโครงขาย
คมนาคมขนสง โดยการพัฒนาของภูมิภาคจะขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่และความหางไกลของพื้นที่

3

Douglass C. North , John Friedmann and William Alonso , Reginal Development and Planning , ( 1964 ) , pp .
241-242.
4
John Friedmann and William Alonso , Regional Development and Planning , ( 1964 ) , pp. 3-5.
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3. Frontier Region เปนพื้นที่ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีใหมๆ , ความกดดันทางดานประชากร
หรื อ นโยบายการพั ฒ นาของประเทศที่ สง ผลให เ กิ ดการพัฒ นาในพื้ น ที่ ซึ่ ง ดอ ยพั ฒ นา Frontier
Region จะมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาคที่ไดรับการพัฒนาแลวหรือไดรับอิทธิพลจากการขยายตัว
จากภาคนั้นๆ โดยสวนใหญจะอยูในรูปของการขยายตัวจากการตั้งถิ่นฐาน สวน Frontier Region
ที่ไมมีการติดตอเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาคที่ไดรับการพัฒนาแลวจะเปนพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรที่สามารถ
นํา มาพั ฒ นาได อ ยา งเพีย บพรอ ม และมี ลัก ษณะเป น ภาคที่ โ ดดเดี่ ย วและมี ค วามหา งไกลจาก
อิทธิพลของ Metropolitan Regions
4. Depressed Region หรือภาคที่ลาหลัง เปนภาคที่มีสภาวะการทางเศรษฐกิจที่คอนขาง
ดอยกวาพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ รวมทั้งมีสาขาการผลิตหลัก และการลงทุนไมมากนัก
จากนิยามของการพัฒนาภาคและขั้นตอนในการพัฒนา ลักษณะและกระบวนการในการ
พัฒนาภาคในประเทศไทยจะอยูในรูปลักษณะของ Metropolitan Regions และ Depressed
Region
ซึ่งมีความแตกตางกันทางดานรายได , อัตราคาครองชีพ รวมทั้งความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนในดานตางๆ จะกระจุกตัวอยูใน
บริเวณ Metropolitan Regions เชน ภาคมหานคร เมืองหลักที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค เชน
ขอนแกน นครราชสีมา เชียงใหม สงขลา เปนตน โดยทางรัฐบาลไดมีการนํานโยบายการพัฒนาภาค
มาใช โดยหลักในการพัฒนาภูมิภาคที่ลาหลังของรัฐบาลในอดีตนั้น จะใชหลักการที่สําคัญ 2
ประเภท คือ5
1. Polarize Growth Model ซึ่งจะเนนความเปนศูนยกลางทางดานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สามารถกระจายความเจริญไปยังพื้นที่รอบนอกและภาคที่ลาหลังได ซึ่งการเติบโตของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสงผลใหเกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมตางๆ และการลงทุนจากภายนอก
ภาค
2. The Industrial Structure Model เปนการเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาค
โดยเนนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ว และอุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได
แตจากการพัฒนาที่ผา นมาจะพบวาเกิดการดึงทรัพยากรจากภาคและพื้นที่ซึ่งลาหลังไปยัง
ภาคที่พัฒนา กอใหเกิดความเจริญเติบโตแบบเดี่ยว ( Metropolitan Regions ) และความเหลื่อม
ล้ําทางการพัฒนาตามมาทั้งนี้ John Friedmann 6 ไดใชคําวา Peripheral แทนพื้นที่ซึ่งลาหลัง ซึ่ง
เปนผลมาจากการเกิด Metropolitan Regions ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาโดยใช
Polarize Growth Model โดย John Friedmann กลาววาผลกระทบของ Metropolitan
Regions ที่มีตอ Peripheral Regions นั้นแบงไดออกเปน 6 ประเภทคือ
1. Dominance Effect

5
6

Pisit Pakkasem , Regional planning within a national framework : The case of Thailand Northeast , ( 1975 ) , p 1.
Niles M. Hansen , Growth Center in Regional Economic Development , ( 1972 ) , pp. 93-96.
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โดย Friedmann กลาววา ระบบเศรษฐกิจของ Peripheral Regions จะตกอยูภายใต
อิทธิพลของ Metropolitan Regions ทั้งในดานของทรัพยากรธรรมชาติ การลงทุน และประชากร
2. Information Effect
เปนการเพิ่มขึ้นของการติดตอสัมพันธกันของ Metropolitan Regions กอใหเกิดการเติบโต
ของประชากร , ผลผลิต และรายได โดยผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นจากการกระจายตัวของเทคโนโลยี
สมัยใหม ( Innovation )
3. Phycological Effect
เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม ( Innovation ) กอใหเกิด
การเลียนแบบรวมทั้งความคาดหวังตางๆ ในสังคมในพื้นที่ลาหลัง
4. Modernization Effect
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม , พฤติกรรม รวมทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนผล
มาจากการกระจายตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม ( Innovation )
5. Linkage Effect
เมื่อมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการกระจายตัว
ของเทคโนโลยีสมัยใหม ( Innovation ) สงผลใหพื้นที่ Metropolitan Regions มีบทบาททางดาน
การรองรับบริการจากพื้นที่รอบนอก ซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อมโยงทางดานโครงขายคมนาคม
ขนสง
6. Production Effect
การพัฒนาและกระจายทางดานนวัตกรรม ( Innovation ) สงผลใหเกิดการเพิ่มของผลผลิต
ที่กอใหเกิดผลโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค
จากคํากลาวของ John
Friedmann สาเหตุที่สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภูมิภาคและใกลเคียง คือการพัฒนาทางดานนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนํามาใชใน
ระบบเศรษฐกิจและการคาของพื้นที่ โดยนวัตกรรมในที่นี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีทางดานการผลิต
สมัยใหม ทั้งสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีทางดานขอมูล
ขาวสารที่สงผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยนวัตกรรมเหลานี้จะกระจุก
ตัวอยูในพื้นที่ Core Region เปนสวนใหญ ซึ่งจะสงผลใหความเจริญเติบโตในภูมิภาคจะกระจุกตัว
อยูในพื้นที่เฉพาะพื้นที่หนึ่งมากกวาที่จะกระจายตัวไปในทุกๆ บริเวณบริเวณที่เจริญกวาจะสงผาน
ความเจริญ ไปยังพื้นที่สวนอื่นๆ ของภาค โดยบริเวณที่เจริญกวาจะเรียกวา Growth Pole โดย
หลักการของทฤษฏี Growth Pole หรือขั้วความเจริญ นั้นเนนไปที่กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่
จะใหผลเชื่อมโยงทางปจจัยการผลิตแกอุตสาหกรรมที่เปนตัวนํา ซึ่งอุตสาหกรรมจะขยายตัวอยาง
รวดเร็วกวาอุตสาหกรรมอื่นที่อยูนอกบริเวณ โดย Boudeville ไดนําความคิดนี้มาพัฒนากับพื้นที่
โดยใหความสําคัญกับที่ตั้งที่เปนอุตสาหกรรม ซึ่งจะกระตุนใหเกิดความเจริญขึ้นในภาคดังกลาว
ทั้งนี้จะกอใหเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในบริเวณนั้นดวย
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จากการที่การพัฒนาภาคเนนหนักไปทางดานอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อ
อุตสาหกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ก็จะ
สงผลใหเกิดการเจริญเติบโตตอธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในภูมิภาคตามมาดวย เรียกวาเปน
ความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ ( Economic Linkage ) โดยความสัมพันธของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตางๆ นั้นแบงออกเปน
1. ความสัมพันธภายในภาค ( Relation of Activities within a Region )
2. ความสัมพันธภายนอกภาค ( Regional external Linkage )
2.1.1 ความสัมพันธภายในภาค ( Relation of Activities within a Region )
Edgar M. Hoover 7 ไดแบงความสัมพันธของกิจกรรมภายในภาคออกเปน 2 ชนิด คือ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่อื้ออํานวยตอกัน ( Mutual Attraction ) และ ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยตอกัน ( Mutual Repulsion ) นอกจากนี้ Hoover ยังไดจําแนกประเภท
ของความสัมพันธออกเปน
1.1 ความสัมพันธ ในทางตั้ง ( Vertical Relationship )
เปนลักษณะของความสัมพันธที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหนึ่งเปนปจจัยการผลิต
ใหกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเดียวกัน โดย Vertical
Relationship จัดวาเปน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่อื้ออํานวยตอกัน ( Mutual Attraction ) โดยลักษณะของกิจกรรม
แบบ Vertical Relationship นี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหนึ่งจะดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีก
โดยแรงดึงดูดของ
อันหนึ่งใหเลือกที่ตั้งในพื้นที่ซึ่งใกลเคียงกัน เพื่อลดคาใชจายในการขนสง
กิจกรรมหนึ่งจะมีมากกวาอีกกิจกรรมหนึ่งเสมอ นอกจากนี้ Vertical Relationship ยังแยกยอย
ออกเปน 2 ประเภทคือ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง ( Backward Linkage )
คือ แรงดึงดูดรวมกันไปสูทางที่มีความสําคัญตอ Supplying Activity หรือ กิจกรรมหนึ่งที่
มีแนวโนมไปสูตลาดที่ไดรับการดึงดูดจากการมีวัตถุดิบคืนมาทําการผลิตและสามารถขายไดใน
ตลาด นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไดรับผลสะทอนกลับไปสูการแปลงรูป
ของทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานสําหรับเปนผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคในขั้นสุดทาย ตัวสําคัญที่
กอใหเกิด Backward Linkage คือ demand ของ Region Market ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล8 ให
คําจํากัดความของ Backward Linkage ไววา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยเขาหรือวัตถุดิบที่
จะนํามาใชในการผลิต รวมถึงปจจัยเขาโดยออม ( Indirect Input )
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage )

7

Edgar M. Hoover , An Introduction to Regional Economics , (1971 ) , pp. 157-162.

8

ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล , เอกสารคําสอน 2503624 เศรษฐศาสตรสําหรับนักวางแผนภาค , หนา 82.

11
คื อ ผลสื บ เนื่ อ งมาจากอุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู แ ล ว ก อ ให เ กิ ด อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ตามมา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหมอันเนื่องมาจาก Forward Linkage จะมีความไหวตัวในแหลง
ที่ตั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในดานราคา และ Supply ของ Input ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล ใหคํา
จํากัดความของ Forward Linkage ไววา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาจนถึงขั้นสําเร็จรูป
หรือการขยายกระบวนการผลิตที่มีอยู เพื่อที่วาจะสามารถผลิตสินคาไดหลายชนิดจากวัตถุดิบที่ใช
อยู
ดั ง นั้ น อาจจะกล า วได อ ย า งง า ยว า กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ แบบเชื่ อ มโยงไปข า งหลั ง
( Backward Linkage ) คือการมองไปที่วัตถุดิบหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตวัตถุที่ใชในการ
ผลิตสินคาชิ้นหนึ่ง โดยยึดกิจกรรมหนึ่งเปนตัวกลางในการมอง สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ
เชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage ) คือการนําสินคาชิ้นนั้นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคาหรือบริการอีกประเภทหนึ่ง ดังตัวอยางจากไดอะแกรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยง
ไปขางหลัง ( Backward Linkage ) คือ การถลุงแร เพื่อผลิตกระปอง สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage ) คือการนํากระปองที่ผลิตไดไปใชในอุตสาหกรรม
อาหารกระปอง
แผนภูมิที่ 2.1 ตัวอยางของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ แบบ Backward Linkage และ Forward
Linkage ดัดแปลงจาก Types of Spatial Linkage ของ Edgar M. Hoover ,1971 ( p. 161 )
Backward Linkage
Copper
mine

Activity
Producer of
canner

Forward Linkage
Food
canner

1.2 ความสัมพันธทางราบ ( Horizontal Relationships )
เปนความสัมพันธของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แขงขันตอกันไมวาจะเปนเรื่องของตลาดหรือ
ปจจัยการผลิต เมื่อพิจารณาในเรื่องของแหลงที่ตั้งแลว Horizontal Relationships จะอยูในรูปของ
ความสัมพันธแบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยตอกัน ( Mutual Repulsion ) ใน
ดานของการพัฒนาภูมิภาคแลว Horizontal Relationships เปนเรื่องความสัมพันธที่ขัดแยงตอกัน
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดของภูมิภาค โดยการลงทุนใน
หนวยการผลิตที่ใชทรัพยากรของทองถิ่นนั้นจะมีคาผลผลิตที่สูงและอาจจะยังผลตอการผลิตหนวย
อื่นๆ มีขอบเขตในการผลิตที่นอยลง
1.3 ความสัมพันธในทางควบคู ( Complementary Relationships )
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เปนความสัมพันธที่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมหนึ่งกอใหเกิด
ความเจริญเติ บโตตอกิ จกรรมทางเศรษฐกิจอีกกิจกรรมหนึ่งควบคูกันไป ทําใหแหลงที่ตั้งของ
กิ จ กรรมทั้ ง คู มี แ รงดึ ง ดู ด ร ว มกั น Hoover ได แ บ ง ความสั ม พั น ธ แ บบ
Complementary
Relationships ออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1.3.1 Mutual Attraction Among Suppliers of Complementary คือการที่ผูผลิต
เพิ่มขึ้นในภูมิภาคหนึ่งไดชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น เปนแหลงชุมนุมของผลิตภัณฑ
นานาชนิดของผูบริโภค โดยประเภทสินคาดังกลาว Hoover เรียกวา “ Fashion Goods “ และ “
Shopping Goods “ Industries นอกจากนี้ Hoover ยังไดแบงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (
Linkage ) ออกเปน
1. Backward Linkage เมื่อมีผูซื้อสินคามากขึ้น ก็จะมีผูผลิตมากขึ้น
2. Forward Linkage ซึ่งมีมีผูผลิตมากขึ้น ก็จะมีผูซื้อสินคามากขึ้น
1.3.2 Mutual Attraction Among Users of Jointly Supplied ลักษณะนี้เปนการ
นําเอา By Product ของหนวยการผลิต A มาเปน ของหนวยการผลิต B เพื่อผลิตสินคา C และ
Hoover ยังไดแบงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ( Linkage ) ออกเปน
1. ถาอุตสาหกรรมที่ใช By Product ของอีกอุตสาหกรรมหนึ่งมี Demand ของ Input
( By Product ) เพิ่มขึ้น มีผลทําใหอุตสาหกรรมที่ผลิต By Product มี Output เพิ่มขึ้น ถือวาเปน
Backward Linkage
2. ถ า หากอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง มี ผ ลผลิ ต เพิ่ม ขึ้ น และทํ า ให อี ก อุต สาหกรรมหนึ่ง ใช By
Product จากอุตสาหกรรมดังกลาวเกิดขึ้นตอไปตามมา ถือวาเปน Forward Linkage
2. 1.2 ความสัมพันธภายนอกภาค ( Regional external Linkage )
สาเหตุที่พื้นที่ภายนอกสงผลตางๆ ตอภูมิภาคทั้งนี้ Peter Nijkamp 9 ไดกลาวถึงสาเหตุ
เอาไววา
1. ขนาดของพื้ น ที่ ต ลาดมี ข นาดที่ ใ หญ ก ว า ตลาดภายในภู มิ ภ าค ส ง ผลให เ กิ ด การ
ไหลเวียน ( Flow ) ของสินคา , เงินทุน และผลผลิต รวมทั้งการอพยพของประชากร
2. ผลกระทบจากกิจกรรมหรือปจจัยจากภายนอก เชนการจัดเก็บภาษีจากรัฐบาล หรือ
ภาวะการทางดานรายจายของภาครัฐ
3. การไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สงผลใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ( Innovation ) ในพื้นที่ภาค
4. ปญหามลภาวะและผลกระทบจากการผลิตตางๆ ภายในพื้นที่

9

Peter Nijkamp , Handbook of Regional and Urban Economics volume 1 Regional Economics , ( 1986) . pp. 277285.
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5. ระบบตางๆ จากภายนอกที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับภูมิภาค เชนการจัดเก็บภาษี
เปนตน
2.2 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
จากที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวาการพัฒนาภาคโดยอาศัยความเชื่อมโยงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ จะเป น หลั ก สํ า คั ญ ของการพั ฒ นา โดยเฉพาะประเทศที่ มี ร ากฐานการผลิ ต แบบ
เกษตรกรรมเชนประเทศไทยเปนตน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงตองอาศัยการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการผลิตทางดานการเกษตร
อุตสาหกรรมเปนสาขาการผลิตที่มีความสําคัญและจําเปนตอระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมกอใหเกิดการสะสมทุน การออม และการลงทุนอยางตอเนื่องกันไป ทําใหประชาชน
มีงานทําเพิ่มขึ้น สงเสริมใหมีการพัฒนาชางฝมือและเทคนิควิธีการในการผลิตของประเทศใหสงู ขึน้
อีกทั้งเปนการสรางรายไดใหกับประเทศ ชวยแกปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงินของ
ประเทศอีกดวย
ในการศึ ก ษาธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผลสื บ เนื่อ งจากการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ที่ ส ง ผลต อ โครงสร า งทาง
เศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
นั้นโดยมากจะเปนสาขาอุตสาหกรรม โดยเปนความเชื่อมโยงในรูปแบบของความสัมพันธของ
กิจกรรมทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมไดดังแผนภูมิที่ 2.3 10
จึงอาจที่จะกลาวไดวาความเชื่อมโยงทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนหลักสําคัญ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรากฐานทางดานการเกษตร
สามารถที่จะใชรากฐานทางดานเกษตรกรรมที่มีอยูเปนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งเปนการกระจาย
รายไดและเพิ่มราคาของผลผลิตทางดานการเกษตรอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งการศึกษาธุรกิจที่เปนผล
สื บ เนื่ อ งจากการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ที่ ส ง ผลต อ โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ และกายภาพของจั ง หวั ด
สมุทรสาครจะเปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแตผูผลิตขั้นกลาง และขั้นสุดทาย
โดยการศึกษาความเชื่อมโยงจะเปนการบงบอกถึงความเคลื่อนไหวที่สามารถจะเปนไปได
( Potential Flows ) เพื่อแสดงถึงฐานะและบทบาทของภาคที่เปนอยูหรือสามารถเปนไปได
ภายใตความเชื่อมโยงระหวางภาคที่เกิดขึ้นจะสามารถเปนฐานสําหรับการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียน
ของสินคาและบริการตางๆ ทั้งระหวางภาคและภายในภาคไดอยางไร เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ระบบเศรษฐกิจของภาค การศึกษาความเชื่อมโยงจําเปนที่จะตองตรวจตราความเชื่อมโยงในหลาย
รูปแบบเชน
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ดัดแปลงจากกระทรวงอุตสาหกรรม , คณะทํางานปรับโครงสรางอุตสาหกรรม , 2542 อางใน กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ,” พัฒนาการ
ตามแนวแกนระหวางเมืองในภาคมหานคร : กรณีศึกษา แนวแกนดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ,” ( วิทยานิพนธปริญญาดุษฏี
บัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2543 ) หนา 14.
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1. ความเชื่อมโยงของการผลิตไปขางหนา (Forward Production Linkage ) คือ กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาจนถึงขั้นสําเร็จรูป หรือการขยายกระบวนการผลิตที่มีอยู เพื่อที่วาจะ
สามารถผลิตสินคาไดหลายชนิดจากวัตถุดิบที่ใชอยู
แผนภูมิที่ 2.2 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมและการเลี้ยงกุง กุลาดํา
อุตสาหกรรม
ขั้นปลาย

อุตสาหกรรมสงออก
และที่เกี่ยวของ

ผูผลิตขั้นกลาง

การแปรรูปเบื้องตน
กุงแชแข็ง ฯลฯ

ผูผลิตขั้นกลาง

หองเย็น แพกุง ตลาด
กลาง

ผูผลิตขั้นตน

ผลผลิตจากการเลี้ยงกุง
กุลาดํา

เครื่องมือ , เครื่องจักร
ตัวออน

อุตสาหกรรมและบริการ
สนับสนุน

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง ( Backward Production Linkage )
คือ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยเขาหรือวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต รวมถึงปจจัยเขาโดย
ออม ( Indirect Input )
3. ความเชื่อมโยงของการกระจายสินคาและบริการ ( Distribution Linkage ) เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนจากที่ตั้งของภาคในเรื่องโครงขายคมนาคมขนสงระหวางภาค
4. ความเชื่อมโยงของการคาและบริการ ( Commercial and Service Linkage )
เกี่ยวของกับการขายปลีกที่เปนไปไดของภาค และเกี่ยวพันกับพื้นที่ใหบริการทางการคา
5. ความเชื่อมโยงอื่นๆ เชน ความเชื่อมโยงของสาธารณูปการ และสถาบันตางๆ
2.3 การศึกษาความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่
ในการศึ ก ษาธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ที่ ส ง ผลต อ โครงสร า งทาง
เศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครนั้น นอกจากจะเปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตผูผลิตขั้นกลาง และขั้นสุดทาย แลวยังเปนการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ของวัตถุดิบ
และแหลงผลิต และในสวนของเครื่องมือ อุปกรณ อีกดวย
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โดยส ว นใหญ ก ารศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงจะมุ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะการพึ่ ง พาต อ กั น ระหว า ง
องคประกอบตางๆ ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และการศึกษาถึงความสัมพันธในบทบาทหนาที่
ที่มีตอกันระหวางองคประกอบของพื้นที่ ซึ่งขอบเขตการศึกษาอาจมีดังตอไปนี้ 11
1. การศึกษาพึ่งพาตอกันระหวางสาขา ( Sector ) และองคประกอบของโครงสรางในแต
ละพื้นที่ยอย
2. ศึกษาความสัมพันธที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ขางเคียงหรือพื้นที่หางไกลออกไป แตมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ศึกษา
3. ศึกษาความสัมพันธในรูปแบบพื้นที่ ที่คลายคลึงกันหรือพื้นที่สวนขยาย รวมไปถึงพื้นที่
ตอเนื่องขางเคียง
4. ศึกษาปฏิสัมพันธ การแลกเปลี่ยน อิทธิพล และผลกระทบที่ตามมา
ขอบขายของการศึกษาความเชื่อมโยง ( Scope of Linkage Analysis ) ในแงมุมตางๆ
อาจจะจําแนกไดเปน 7 รูปแบบ คือ ความเชื่อมโยงทางกายภาพ , ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ,
ความเชื่อมโยงจากการเคลื่อนยายประชากร , ความเชื่อมโยงทางดานเทคนิค , ความเชื่อมโยงทาง
สังคม , ความเชื่อมโยงดานบริการ และ ความเชื่อมโยงดานการเมือง การปกครองและการจัด
องคกร ในการศึกษาธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางจะเปนการศึกษาความ
เชื่อมโยง 2 ประเภท คือ
1. ความเชื่อมโยงทางกายภาพ เสนทางติดตอระหวางชุมชนตางๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หรือมนุษยสรางขึ้นก็ตาม เชน ถนน ทางรถไฟ แมน้ํา นับวาเปนความสําคัญขั้นพื้นฐานตอการ
พัฒนาภูมิภาค ในการเดินทาง ขนถายสินคา มีโครงขายตลาดที่กวางไกล
2. ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางพื้นที่ กอใหเกิดความ
เชื่อมโยงในโครงขายตลาด การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การไหลเวียนของสินคา วัตถุดิบ
เงินทุน รายได ระหวางชุมชนตางๆ เกิดการขยายตัวของกิจกรรม เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การ
ขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน จากความสัมพันธทางเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหเกิดการขยายตัวของ
โครงขายคมนาคมขนสงภายในภูมิภาค และที่จะเชื่อมโยงออกไปนอกภาค
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผานมานั้น ในการศึกษาโดยทั่วไป
ลักษณะของการศึกษาจะเนนไปที่การใชตารางปจจัยการผลิต ผลผลิต ( Input – Output Table )
มาใช ประกอบการศึ กษา โดยตารางปจจัยการผลิต ผลผลิตนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่ใชจัดรวบรวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศใหเปนระบบ โดยการแบงกลุมของกิจกรรมเหลานั้นใหเปน
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O . Boustedt , 1975 อางในพิชญา ชามพุนท, “ ผลกระทบของการผลิตขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกและกิจกรรรมที่เกี่ยวเนื่องตอ
เศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย, “ ( วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาค
และเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2543 ) หนา 21 .
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หมวดหมูตามประเภทสาขาการผลิต เชนสาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม เหมืองแร อุตสาหกรรม
ขนสง กอสราง บริการ เปนตน 12 และเมื่อมีการตั้งขอสมมุติฐานเพิ่มเติมวาแตละสาขาการผลิตนั้น
จะผลิตสินคาประเภทเดียวกัน และมีกระบวนการผลิตอยางเดียวแลว แนวความคิดนี้สามารถที่จะ
นํามาใชในการจัดสรางตารางแสดงความสัมพันธของการผลิต และการแจกแจงผลผลิตสินคาและ
บริการในระบบเศรษฐกิจของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่งไดอยางเปนระบบ กลาวคือในระบบ
เศรษฐกิจนั้นสาขาการผลิตแตละสาขาการผลิตจําเปนที่จะตองใชปจจัยการผลิต ( Input ) อะไรบาง
เพื่อ นํา มาใช ใ นการผลิ ต สิ น คา ตา งๆ ซึ่ ง จํ า แนกไดอ อกเป น 2 กลุ ม คื อ ป จจั ย การผลิ ตขั้ น กลาง
( Intermeduate Input ) และปจจัยการผลิตเบื้องตน ( Primary Input ) ไดแก แรงงาน ทุน และ
สวนเกินของการประกอบกิจการ ในขณะเดียวกันมื่อแตละสาขาการผลิตผลิตสินคานั้นขึ้นมาแลวก็
จะขายสินคาที่ผลิตได ( Output ) ใหกับสาขาการผลิตอื่นๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาอื่นๆ
ตอไป นอกจากนี้แลวยังจําหนายใหกับครัวเรือน รัฐบาล ธุรกิจเอกชน ตางประเทศ และเก็บเอาไว
เปนสินคาคงเหลือที่เรียกวาการใชจายเพื่อการบริโภคขั้นสุดทาย ( Final Demand )
จริ นดา จิน ตนาวั น 13 ได ทดลองนํา แบบจํา ลองปจจัยการผลิต ผลผลิต มาสรางตาราง
แลกเปลี่ ยนป จจั ย – ผลผลิตระดั บภาค ตลอดจนหาความเชื่อมโยงทางพื้น ที่ของกิจกรรมต า งๆ
เหลานี้ โดยไดมีการจํากัดสาขาการผลิตที่สองสาขาคือ สาขาเกษตรและ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
การศึกษาการแลกเปลี่ยนกันระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเภท เนนทางดานการไหลเวียน
และผลกระทบไปขางหนา และขางหลัง
เสกพงศ จิรมนัสนาคร14 ไดนําตารางปจจัยการผลิต ผลผลิตของประเทศไทย ป 2533 มา
สรางตารางปจจัยการผลิต ผลผลิต ในระดับภาค โดยไมมีการสํารวจ โดยแบงพื้นที่ภาค ออกเปน 3
ภูมิภาคคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆของประเทศไทย
โดยเปนการศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยใชตัวคูณทวีกําลังแบบไปขางหนาและขางหลัง
เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดทายของอุปสงคของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งจะ
ชี้ใหเห็นถึงสาขาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในแตละภาค
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ตารางปจจัยการผลิต และผลผลิต ประเทศไทย ป 2538 ,หนา 8-
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จรินดา จินตนาวัน , “การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝง
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หนา (เรื่องเดียวกัน,หนา34).
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ศุภางค พันธุมณี 15 ไดศึกษาถึงเรื่องบทบาทของสะพานปลาตอการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
โดยอาศัยหลักการความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมภายในเมืองมาใชในการศึกษาถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสะพานปลาของจังหวัดสมุทรสาครและสงผลตอเศรษฐกิจและ
กายภาพ รวมทั้งการขยายตัวของเมืองสมุทรสาคร
ปราโมทย สุกใส 16 ไดอาศัยหลักการในเรื่องความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบกิจกรรมแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage ) และกิจกรรมแบบเชื่อมโยง
ไปขางหลัง( Backward Linkage ) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งศึกษาลักษณะของกิจกรรม การกระจายตัวของกิจกรรม รวมทั้งทุน แรงงาน
และวัตถุดิบรวมทั้งรายไดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เหลานี้
2.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย ( Conceptual Framework )
สําหรับแนวความคิดในการศึกษาความเชื่อมโยงของธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปน
ผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น เปนการนําหลักความคิดความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบกิจกรรมแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage )
และกิจกรรมแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง( Backward Linkage ) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา โดย
การศึกษาจะเนนศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับของผูผลิตขั้นกลาง และอุตสาหกรรมขั้นปลาย
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักร และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยในการศึกษาครั้งนี้แบงเนื้อหาสําคัญใน
การศึกษาวิจัยออกเปน 2 สวนคือ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward Linkage )
เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชผลผลิตกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต โดย
จากทฤษฏีความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ดังแผนภูมิที่ 2.3 จะจํากัดขอบเขต
การศึกษาเปน 2 ระดับคือระดับของผูผลิตขั้นกลาง และอุตสาหกรรมขั้นปลาย โดยเนนไปที่ทุน
แรงงาน การเกิดการจางงานรวมทั้งรายไดแกพื้นที่ของกิจกรรมเหลานี้ ในการศึกษาอาศัยหลักการ
ของการสํารวจความเชื่อมโยง( Linkage Survey ) ซึ่งจะศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษาดวย โดยเนนไปที่อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องในสวนนี้จะแบงออกไดดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมหองเย็น
โดยอุตสาหกรรมหองเย็นรับฝากสินคาจัดวาเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง โดยการ
ดําเนินกิจการแชแข็งอาหารทะเลทั้งในรูปแบบของสัตวน้ําตามธรรมชาติ และสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง
15

ศุภางค พันธุมณี , “ บทบาทและความเชื่อมโยงของสะพานปลาที่มีตอการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร ,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาค
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ปราโมทย สุกใส , “ การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวบริเวณที่ราบตอนกลางจังหวัดเชียงใหม,”
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โดยเปนการแชแข็งอาหารเหลานี้เพื่อรอการจําหนายในประเทศและตางประเทศตอไป ในการศึกษา
ครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงปริมาณของสินคาที่เก็บรักษาในอุตสาหกรรมเหลานี้ รวมทั้งแหลงที่มาและ
ตลาดในการจําหนายของสินคาเหลานี้
2. ตลาดกลางกุง สมุทรสาคร
ตลาดกลางจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับซื้อและจําหนายผลผลิตกุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและ
ใกลเ คี ย ง รวมทั้ ง เป น ศู น ย ก ลางในการกํา หนดราคาในแตล ะวั นของผลผลิ ต กุ ง ทั้ ง ประเทศ ใน
การศึกษาครั้งนี้จะเนนไปในสวนของปริมาณสินคาและมูลคาที่เขามาในตลาดกุงแหงนี้ รวมทัง้ แหลง
กระจายสิ น ค า และแหล ง ผลิ ต รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ ข องตลาดกุ ง กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช น ห อ งเย็ น
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตกุง และแพกุง เปนตน
3. อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
ในที่ นี้ ร วมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า แช แ ข็ ง และแปรรู ป ผลผลิ ต จากกุ ง กุ ล าดํ า ซึ่ ง เป น
อุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตกุงกุลาดําไปใชในการแปรรูปโดยตรง ในการศึกษาจะเนนไปที่ปริมาณ
สินคาที่ใชเปนวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแหลงที่มาและตลาดในการจําหนายสินคาอีกดวย
4. แพกุง
จัดเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้แพกุงจะอยูใน
รูปของตัวกลางที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรเพื่อนําไปจําหนายใหแกอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หอง
เย็น หรือตลาดกุงโดยตรง การศึกษาจึงเนนไปที่รูปแบบของการดําเนินธุรกิจแพกุง และการกระจาย
สินคาที่รับซื้อมา
นอกจากนี้ ใ นส ว นของการศึ ก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ แบบเชื่ อ มโยงไปข า งหน า
( Forward Linkage ) ยังจะมุงเนนไปที่ความเชื่อมโยงของวัตถุดิบทั้งจากแหลงผลิตในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเอง และจากพื้นที่รอบนอกบริเวณอาวไทยตอนบน โดยจากขอบเขตการศึกษาความ
เชื่อมโยง ( Scope of Linkage Analysis ) จะเปนการศึกษาเนนในเรื่องของกายภาพ คือโครงขาย
คมนาคมขนส ง ที่ ใ ช ใ นการขนส ง วั ต ถุ ดิ บ จากแหล ง ผลิต ที่ ก อ ให เ กิ ด โครงข า ยตลาดในด า นการ
แลกเปลี่ยนสินคา รวมทั้งศึกษาในเรื่องของบทบาทความเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมที่ใชกุง
กุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิตของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตามหลักของความเชื่อมโยงในดานการ
บริการ รวมทั้งศึกษาถึงบทบาทตอเศรษฐกิจโดยรวมของตัวจังหวัดสมุทรสาคร
2. กิจกรรมแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง( Backward Linkage )
ส ว นการศึก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิจที่เ ปน ผลสืบเนื่อ งมาจากการเลี้ย งกุ ง กุล าดํ า แบบ
เชื่อมโยงไปขางหลัง( Backward Linkage ) จะเปนการศึกษาไปในเรื่องของปจจัยที่ใชในการเลี้ยง
กุงกุลาดําทั้งในเรื่องของอุปกรณการเลี้ยง อาหาร เวชภัณฑที่ใช รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ใชในกิจกรรมการ
เลี้ยงกุงกุลํา โดยในการวิจัยนั้นจะเนนไปในเรื่องของทุน แรงงานที่ใช แหลงผลิต รวมทั้งการกระจาย
สินคาไปยังพื้นที่ตางๆ โดยอาศัยหลักการในเรื่องของการศึกษาการไหลเวียน ( Flow Study ) เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดํา กับแหลงผลิตสินคาที่ใชในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
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โดยอาศัยการสํารวจความเชื่อมโยง( Linkage Survey ) เพื่อใหทราบถึงปจจัยเขา ( Inputs ) และ
ปจจัยออกจากกระบวนการผลิต ( Outputs ) จํานวน วิธีการ และสถานที่สงสินคา สินคาถูก
นําไปใชทําอะไร และบงชี้ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับราคาปจจัยเขาเปนปริมาณสินคา และคาเงิน สง
ถึงผูรับไดอยางไร เอาไปใชทําอะไร กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนนี้สงผลตอเศรษฐกิจของพื้นที่
อยางไรบาง
ดังนั้นในการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบ
เชื่อมโยงไปขางหลัง( Backward Linkage ) จะแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปเปน 4 ประเภท
คือ
1. อุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา
ในการเลี้ยงกุงกุลาดําในปจจุบันนั้น สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบพัฒนาใหอาหารวันละ
อยางนอย 2 มื้อ ดังนั้นในการเลี้ยงกุงกุลาดําในแตละรุนจึงตองใชอาหารปริมาณคอนขางมาก
อุตสาหกรรมอาหารสํ า หรั บกุ ง จึง มีความสํา คัญตอ การเลี้ ยงกุง กุ ล าดํ า เปน อยา งมาก ดัง นั้น ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ น อกจากจะศึ ก ษาถึ ง ปริ ม าณผลผลิ ต ทุ น แรงงานและการกระจายสิ น ค า แล ว
การศึกษาธุรกิจอาหารสัตวนี้ยังรวมถึงการศึกษาระบบตัวแทนจําหนายและการบริการอีกดวย
2. กิจการฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน
ในการเลียงกุงกุลาดําแบบพัฒนานั้น เกษตรกรแตละรายจะใชพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2-3 ไร
ใชปริมาณลูกกุงเฉลี่ยไรละ 200,000 – 250,000 ตอไร ดังนั้นในการเลี้ยงกุงกุลาดําแตละรุนจะตอง
ใชตัวออนของกุงกุลาดําเปนจํานวนมาก ดังนั้นกิจการเพาะเลี้ยงตัวออนจึงนับวาเปนธุรกิจสําคัญที่
สรางรายไดเปนจํานวนมากแกผูประกอบการ ในการศึกษาครั้งนี้จะเนนไปในเรื่องแหลงกระจาย
สินคาและปริมาณสินคาที่จําหนายออกไป ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงแนวโนมในการเลี้ยงของเกษตรกรวา
เพิ่มขึ้น หรือลดลง
3. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
ในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นๆ นั้น จําเปนที่
จะตองใชน้ําเกลือที่มีความเค็มจัดในการเจือจางลงในน้ําจืดที่ใชเลี้ยงกุงกุลาดํา กอใหเกิดธุรกิจขนสง
น้ําเค็มตามมา ที่สรางรายไดแกผูประกอบการเปนอยางมาก การศึกษาครั้งนี้จะเนนไปที่ แหลง
จําหนายน้ําเค็มและมูลคาของน้ําเค็มที่ใชเฉลี่ยในแตละครั้งของการเลี้ยง
4 . ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยง
การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนานั้นสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงในปริมาณที่มากแตพื้นที่บอ
นอย ดังนั้นจึงตองใชเครื่องมือที่ชวยในการเลี้ยงหลายอยาง ทั้งใบพัดในการตีน้ํา เครื่องยนต และ
เครื่องมือที่ใชในระหวางการเพาะเลี้ยง เชนตาขายกั้นสัตวรบกวน หรือเฝอกไมที่ใชในระหวางการจับ
กุง เปนตน ในการเลี้ยงแตละครั้งจําเปนที่จะตองจัดหาอุปกรณเหลานี้ ดังนั้นการศึกษาจะเนนไปที่
ชนิดและจํานวนของอุปกรณเหลานี้เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึง แนวโนมในการเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกร
ตอไป
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ดังนั้นกรอบในการดําเนินงานศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุง
กุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครนั้น อาจจะสามารถ
สรุปแนวทางในการศึกษาเพื่องายตอการทําความเขาใจไดดังแผนภูมิที่ 2.4
แผนภูมิที่ 2.3 แนวทางในการศึกษา
( Backward Linkage )

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง

-

Activity

การเลี้ยงกุงกุลาดํา

( Forward Linkage )
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง

- ตนทุน , แรงงาน
ตนทุน , แรงงาน
- ตนทุน พืน้ ทีใ่ นการเลีย้ ง
ปริมาณผลผลิต
- ภาพรวมของการเลีย้ ง
- ปริมาณการผลิต
การกระจุกตัว
- ผลกระทบดานการใชที่ดนิ ทางการเกษตร- การกระจุกตัว
แหลงตลาดและวัตถุดิบ
- แหลงตลาดและวัตถุดิบ
การกระจายสินคา
- บทบาทความเปน
การใชที่ดนิ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆที่เกี่ยวของ
ศูนยกลางทางธุรกิจที่ใช
กุง กุลาดําเปนวัตถุดิบ
- การใช ที่ ดิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ

21
บทที่ 3
พื้นที่ศกึ ษาและวิธีดําเนินการศึกษา
3.1 สภาพทัว่ ไปของพื้นทีศ่ ึกษา
3.1.1 ภูมิประเทศ
ก. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตอนลางของภาคตะวันตก
ของประเทศไทย
มีแมน้ําทาจีนซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของประเทศที่ไหลผานพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครลงสูอาวไทย พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งหางจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร ประมาณเสนรุง
ที่ 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 0.5 ลิปดา ถึง 100
องศา 25 ลิปดาตะวันออก หางจากกรุงเทพฯ วัดตามระยะทางรถไฟสายแมกลอง 30.1 กิโลเมตร
และตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากทอ) หรือถนนพระราม2 ประมาณ 30
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดกับทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี
ข. ขนาด
จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งสิ้น 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 492.040 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 292,949 ไร อําเภอกระทุมแบนมีเนื้อที่ 135.276 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 83,700
ไร อําเภอบานแพว มีเนื้อที่ 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 155,351 ไร
ค. สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลกั ษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาพื้นที่เปนที่ราบลุมและ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เปนที่ราบลุมชายฝงทะเล น้ําทะเลขึ้นถึง มีดอนเล็กนอยมีแมน้ําทาจีนไหลผานตลอดกลางของพื้นที่
เขตจังหวัดยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 325 กิโลเมตร สวนพื้นที่สวนลางสุดของจังหวัดจดอาวไทยสวนใหญเปนปาชายเลน ทํา
ใหบริเวณนี้ไมเหมาะแกการเพาะปลูก เดิมทีจังหวัดสมุท รสาครมีผลิตผลทางการเกษตรมาก
จังหวัดหนึ่ง แตปจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรนอยลงเนื่องจากองคประกอบหลายอยางดวยกัน เขต
จังหวัดถูกแบงออกเปน 2 สวน คือสวนพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งกั้นระหวาง
ทะเลกับแผนดินเปนปาชายเลนที่คอนขางสมบูรณ ยาว 41.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 16,208 ไร ภูมิ

22

23
ประเทศเหมาะแกการทํานา ทําสวน สวนพื้นที่ตอนลางอยูใกลทะเลเหมาะแกการทํานาเกลือ และ
การทําประมง
ในปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนนับวันลดนอยลง เนื่องจากจากการบุกรุกของประชาชนแถบ
ชายฝงทะเลเพื่อทําอาชีพทางการประมง รวมทั้งธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนใหตื้น
เขินและน้ํากัดเซาะพื้นที่โดยรอบทําใหปหนึ่ง ๆ พื้นที่ปาชายเลนนับวันจะลดลงอยางตอเนื่อง
ถึงแมในชวงหลายปที่ผานจะมีการรณรงคปลูกปาชายเลนเพิ่มเติมและลดการบุกรุกการทําลายปา
ชายเลน สวนพื้นที่ซึ่งอยูถัดจากพื้นที่ปาชายเลน บริเวณชายฝงคลองธรรมชาติและคลองที่ไดทํา
การขุดขึ้นเพื่อนําน้ําจืดมาใชในการเพาะปลูกพืชเปนจํานวนมาก ซึ่งจะมีโครงการเครือขายคลอง
หลายสายเชื่อมโยงระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลองและแมน้ําเจาพระยา คลองเหลานี้
นอกจากจะชวยในการระบายน้ําแลวยังใชในการชลประทานและการคมนาคมดวย คลองสําคัญใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเชื่อมระหวางแมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง และแมน้ําเจาพระยา มีอยู
ดวยกันหลายคลองไดแก คลองภาษีเจริญมีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร คลองมหาชัย ยาว
ประมาณ 12.85 กิโลเมตร และคลองพิทยาลงกรณมีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร และยังมี
คลองที่เชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง ไดแกคลองดําเนินสะดวกความยาวประมาณ 35
กิโลเมตร คลองสุนขั หอน ความยาวประมาณ 20 กม.เปนตน และ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดจะเปน
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม เนื่องจากมีน้ําพัดพามาและเปนบริเวณที่มีน้ําทวมถึง
ง. ขอมูลดานการคมนาคมขนสง
จังหวัดสมุทรสาครอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกทั้งทาง
บกและทางน้ําจึงทําใหการขนสงสินคาตางๆระหวางจังหวัดกับกรุงเทพมหานครเปนไปอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีถนนและทางหลวงแผนดินหลายสาย ที่สามารถชวยใหการเดินทางสูจังหวัดตาง ๆ
ทําไดสะดวกทั้งทางภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก สําหรับเสนทางคมนาคมขนสงทางบก
ของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถแบงได ดังนี้
1. ทางรถยนต
1.ทางรถยนต มีถนนในตําบล หมูบาน จํานวน 297 เสน ทางหลวงแผนดินที่สําคัญมีดังนี้
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (พระรามที่ 2)ตั้งตนจากถนนสุขสวัสดิ์ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร แยกเขาจังหวัดสมุทรสาคร กิโลเมตรที่ 28 ระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินสายที่4 สายเพชรเกษม
ตั้งตนจากแยกออมนอยผานตําบลออมนอย
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แยกเขาทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091(เศรษฐกิจ 1) ที่
กิโลเมตร 25ผานอําเภอกระทุมแบนและสุดปลายทางที่ตัวจังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3424 (ถนนเอกชัย) ตั้งตนจากถนนเทอดไทย เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ผานวัดโพธิ์แจ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) สุดปลายทางที่จังหวัด
สมุทรสาครระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตั้งตนจากทางแยกพระประโทนแยกเขาทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 3097 (ถนนบานแพว-พระประโทน) ผานอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
แยกเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่2) สุดปลายทางที่ตัวจังหวัด ระยะทาง45
กิโลเมตร
2.ทางรถไฟ
(1.) ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ-มหาชัย ตั้งตนจากสถานีวงเวียนใหญกรุงเทพมหานคร
ผานเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีมหาชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองฯ ระยะทางยาว
ประมาณ 31.1 กิโลเมตร
(2.) ทางรถไฟสายมหาชัย-แมกลอง เปนเสนทางชวงที่ 2 ตอจากสายวงเวียนใหญ-มหาชัย
ตั้งตนจากสถานีบานแหลม ตําบลทาฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามระยะทางยาว
ประมาณ33.7 กิโลเมตรระหวางสถานีมหาชัยขามแมน้ําทาจีน ไปฝงทาฉลอมสถานีบานแหลมจะมี
เรือรับสงผูโดยสารเปนประจํา
3.1.2 ขอบเขตการปกครอง
จังหวัดสมุทรสาครมีหนวยงานที่เปนการบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกไดดังนี้
1. องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ
- องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
2. เทศบาล จํานวน 7 แหง คือ
- เทศบาลเมืองสมุทรสาคร มีพนื้ ที่ 10.33 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบลในเขต
อําเภอเมืองฯ ตําบลมหาชัย ตําบลทาฉลอม ตําบลโกรกกราก
- เทศบาลเมืองกระทุม แบน มีพื้นที่ 2.175 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตาํ บลกระทุม
แบน
- เทศบาลตําบลออมนอย มีพื้นที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตําบลออมนอย
- เทศบาลตําบลบานแพว อําเภอบานแพว มีพนื้ ที่ 0.76 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นทีห่ มู 1
หมู 6 ตําบลบานแพว และหมูที่ 1 หมูท ี่ 2 ตําบลหลักสาม
- เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว มีพนื้ ที่ 45.12 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นทีต่ ําบล
ยกกระบัตร ตําบลโรงเข ตําบลหนองสองหอง และตําบลหนองบัว
- เทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมืองฯ มีพื้นที่ 5.62 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่
หมูที่ 4 ตําบลบานเกาะ
- เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา ในอําเภอบานแพว
3. องคการบริหารสวนตําบลมี 31 แหง อยูในเขตอําเภอเมือง จํานวน 15 แหง อําเภอกระทุมแบน
จํานวน 8 แหง อําเภอบานแพว จํานวน 8 แหง
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3.1.3 ประชากรและการจางงาน
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากร ครัวเรือน ป 2533 – 2543
พ.ศ. 2533
จังหวัด
เทศบาล อําเภอ

รวม

จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
อําเภอกระทุมแบน
อําเภอบานแพว
เทศบาลตําบลออมนอย
เทศบาลเมืองกระทุมแบน
เทศบาลนครสมุทรสาคร

พ.ศ. 2543

พื้นที่ ตร.
กม.
ชาย

หญิง

บาน

รวม

ชาย

หญิง

บาน

872.347

358,155

178,452

179,703

81,750

428,814

210,494

218,320

161,658

481.740

124,064

61,891

62,173

27,594

147,656

72,276

75,380

58,510

103.066

78,458

39,466

38,992

25,336

69,417

34,753

34,664

30,166

245.031

85,612

42,377

43,235

14,168

92,160

45,107

47,053

18,901

-

-

-

39,079

18,858

20,221

32,915

30.040

-

2.170

14,395

7,089

7,306

2,795

18,011

8,832

9,179

4,830

10.300

55,626

27,629

27,997

11,857

62,491

30,668

31,823

16,336

อัตรากา ร
เปลี่ยนแปล
งประชากร
ป25332543

19.73
19.02
(11.52)
7.65
*
25.12
12.34

ที่มา : รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร * ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาลตําบลออมนอยเมื่อป
2537

จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรตามทะเบียนราษฎรในจังหวัดสมุทรสาคร
(ณ เดือน
ธันวาคม 2543) จํานวน 428,814 คน มีอัตราเพิ่มขึ้นจากป2533 – 2543 ที่ผานมารอย ละ 19.73
แบงเปน เพศชาย 210,494 คนและเพศหญิง 218,320 คน อําเภอที่มีประชากรหนาแนนที่สุดคือ
อําเภอเมือง อําเภอกระทุมแบน และบานแพว ตามลําดับ (ไมรวมประชากรแฝงหลายหมื่นคน) มี
จํานวนรอยละ 49.0 , 29.5 และ 21.5 ตามลําดับ อัตราการเพิ่มของประชากรแตละอําเภอใน
อําเภอเมืองมีอัตราการเพิ่มสูงที่สุด ในขณะที่อําเภอบานแพวมีอัตราการเพิ่มต่ําที่สุด ความ
หนาแนนของประชากรในจังหวัดประมาณ 524 คนตอตารางกิโลเมตร
จากตารางที่ 3.2 ในป 2543 ผูที่มีอายุระหวาง 13 ปขึ้นไปเปนผูที่อยูในวัยแรงงานมีจํานวน
352,992 คน เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 2.6 หรือคิดเปนรอยละ 80.6 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด (ไมรวมประชากรแฝง) ที่อยูในวัยทํางาน ประชากรที่อยูในวัยแรงงาน ยัง
สามารถแยกออกเปนผูท่มี ีงานทํา ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อยูในวัยแรงงาน สุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรงและพรอมที่จะทํางานมีจํานวน 262,339 คน โดยแยกเปนผูมีงานทําและไดรับคาจาง มี
จํานวน 256,577 คน คิดเปนรอยละ 72.7 ของผูที่อยูในวัยแรงงาน และผูไมมีงานทําจํานวน 5,762
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คน สวนผูที่อยูนอกกําลังแรงงานหมายถึงผูที่อยูในวัยแรงงานแตเปนพระภิกษุ นักเรียน นักศึกษา
แมบาน และรวมถึงผูที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง มีจํานวน 90,653 คนคิดเปนรอยละ 25.7 ของผูที่
อยูในวัยทํางาน ประชากรที่อายุต่ํากวา 13 ป จํานวน 84,798 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด
ตารางที่ 3.2 ประชากรวัยแรงงาน และภาวะการจางงานในจังหวัดสมุทรสาครป 2541 - 2543
การจางงาน
อายุ 13 ป ขึ้นไป
อายุต่ํากวา 13 ป
กําลังแรงงานรวม
ผูมีงานทํา
ผูไมมีงานทํา
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
ทํางานบาน
เรียนหนังสือ
อื่น ๆ

ป 2541
335,091
83,198
252,059
244,204
5,855
85,032
23,581
35,805
25,646

กําลังแรงงาน
ป 2542
343,891
84,098
252,252
247,570
4,682
91,639
30,056
31,433
30,150

ป 2543
352,992
84,798
262,339
256,577
5,762
90,653
22,123
34,314
34,216

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

3.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
โครงสรางเศรษฐกิจรวมของจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสวน
ใหญอยูในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 60 % กระจายอยูทั่วไปในเขตอําเภอเมืองฯและอําเภอ
กระทุมแบนสวนที่เหลือกระจายตัวอยูในภาคเกษตรกรรมการคาและการบริการ รวมทั้งภาคการ
ประมงซึ่งสามารถทํารายไดเขาสูจังหวัดปละหลายหมื่นลานบาท
จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร จัดอยูในเขตปริมณฑลจึงมี
ลักษณะความเจริญผสมผสานระหวางอุตสาหกรรม การประมง การเกษตรกรรมซึ่งแตเดิมจัดไดวา
เปนแหลงที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรคอนขางมาก
แตนับวันพื้นที่ทางการเกษตรลดนอยลง
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิเชน การขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมเพราะการ
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา เปนไปคอนขางสะดวกอีกทั้งที่ดินมีราคาสูงขึ้นสงผลใหผูถือครอง
ที่ดินขายที่ดินออกไป ทําใหพื้นที่ทางการเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งราคาสินคา
ทางการเกษตรมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยูตลอดทําใหเกษตรกรเกิดความไมมั่นใจในราคาสินคาจึงได
ขายที่ดินทํากินแลวหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน โดยเฉพาะเขาสูภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเฉพาะใน
เขตอําเภอเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปดวยอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการประมง ธุรกิจหองเย็น ผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง และการแปรรูปสัตวน้ํา
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ธุรกิจทางการคา และการบริการ ซึ่งเปนการขยายตัวควบคูกันไปกับพื้นที่ในเขตกระทุมแบนซึ่งมี
การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง แตมีพื้นที่บางสวนในอําเภอกระทุมแบนที่มีเขต
ติดตอกับกรุงเทพานครและจังหวัดนครปฐมยังคงทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกกลวยไมถือได
วาเปนอําเภอหนึ่งที่มีการปลูกกลวยไมเปนที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร สวนในเขตอําเภอบาน
แพวและพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอเมืองยังคงยึดอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการทําสวนผัก
ผลไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน
จากตารางที่3.3 ในป 2532
จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ
26,131.50 ลานบาท โดยสาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุดสามอันดับแรกไดแกสาขาเกษตรกรรม
สาขาแปรูปเกษตรอยางงาย และสาขาประมงที่มีผลิตภัณฑรายสาขาเทากับ 13,619.20 , 2,775.20
และ 2,483.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.12 , 10.62 และ 9.51 ตามลําดับ ตอมาในป 2537
จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นเปน 58,304 ลานบาท โดยสาขาการผลิตที่มี
สัดสวนสูงสุดสามอันดับแรกคือสาขาอุตสาหกรรม แปรรูปเกษตรอยางงาย และสาขาไฟฟา –
ประปามีมูลคา 37,483 , 5,560 และ 3,037 ลานบาท ตามลําดับคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ
64.29 , 9.54 และ 5.21 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด สําหรับสาขาประมงนั้น
ตกไปอยูในลําดับที่หา มีมูลคา 2,026 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.51 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้ง
จังหวัด สวนในป 2542 จังหวัดสมุทรสาครมีผลิตภัณฑมวลรวม เพิ่มขึ้นจากป2537 เปน 62,042
ลานบาท โดยสาขาการผลิตสามอันดับแรก เหมือนกับป 2537 คือ สาขาอุตสาหกรรม แปรรูป
เกษตรอยางงาย และสาขาไฟฟา – ประปามีมูลคา 41,341 , 4,747 และ 3,885 ลานบาท
ตามลําดับคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 66.63 , 7.65 และ 6.26 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สมุทรสาครทั้งหมด
จากตารางที่3.4 อัตราการขยายตัวในชวงป 2532 – 2537 พบวาอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการขยายตัวอยูที่ รอยละ 17.79 ตอป โดยสาขาที่มีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดคือ สาขาการกอสราง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 35.39
ทั้งนี้ชวงป 2532 -2539 ภาวะเศรษฐกิจของไทยอยูในชวงเฟองฟูมากที่สุด มีการกวานซื้อที่ดินใน
พื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชนสมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม เปน
ตน เพื่อกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและบานจัดสรร สงผลใหอุตสาหกรรมการกอสรางในพื้นที่
ดังกลาวรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สวนสาขาที่มีการขยายตัว
รองลงมาในชวงป 2532 – 2537 ของจังหวัดสมุทรสาครคือ สาขาอุตสาหกรรมและสาขา
โทรคมนาคมและการสื่อสารมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 23.14 และ 19.37 ตอป ตอมา
ในชวงป 2537 – 2542 จังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาอยูที่รอยละ 1.39
ตอป อันเปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 3.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2532 ,2537 ,2542
มูลคา :ลานบาท
ป 2532

สาขาการผลิต

ป2537

ป2542

GPP

รอยละ

GPP

รอยละ

GPP

รอยละ

สาขาการผลิตขั้นปฐมภูมิ

5,822.20

22.28

8,427.00

14.45

7,171.00

11.56

กสิกรรม

465.50

1.78

803.00

1.38

386.00

0.62

ปศุสัตว

88.30

0.34

32.00

0.05

28.00

0.05

ประมง

2,483.80

9.51

2,026.00

3.47

2,005.00

3.23

ปาไม

-

-

-

-

-

-

บริการทางการเกษตร

9.40

0.04

6.00

0.01

5.00

0.01

แปรรูปเกษตรอยางงาย

2,775.20

10.62

5,560.00

9.54

4,747.00

7.65

สาขาการผลิตขั้นทุติยภูมิ

14,097.00

53.95

38,979.00

66.85

42,951.00

69.23

เหมืองแร
อุตสาหกรรม
กอสราง

220.30
13,619.20
257.50

0.84
52.12
0.99

388.00
37,483.00
1,108.00

0.67
64.29
1.90

736.00
41,341.00
874.00

1.19
66.63
1.41

สาขาการผลิตขั้นตติยภูมิ

6,212.30

23.77

10,898.00

18.69

11,920.00

19.21

ไฟฟา - ประปา

1,519.90

5.82

3,037.00

5.21

3,885.00

6.26

คมนาคม - สื่อสาร

616.10

2.36

1,440.00

2.47

1,602.00

2.58

คาปลีก - คาสง

2,007.70

7.68

2,630.00

4.51

2,437.00

3.93

การธนาคาร

636.20

2.43

1,360.00

2.33

610.00

0.98

ที่อยูอาศัย

437.00

1.67

694.00

1.19

1,024.00

1.65

การบริหารปกครอง

211.60

0.81

256.00

0.44

463.00

0.75

การบริการ

783.80

3.00

1,481.00

2.54

1,899.00

3.06

26,131.50

100.00

58,304.00

100.00

62,042.00

100.00

รวม
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตารางที่ 3.4 อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2532 - 2542
สาขาการผลิต

อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2537 - 2542
อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตราการเจริญเติบโตทาง

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตาการเติบโต

อัตราการเจริญเติบโตทาง

ป 2532 - 2533

ป2533 - 2534

ป2534-2535

ป2535 -2536

ป2536 - 2537

เศรษฐกิจเฉลี่ยตอป

ป 2537 - 2538

ป2538 - 2539

ป2539-2540

ป2540 -2541

ป2541 - 2542

เศรษฐกิจเฉลี่ยตอป

สาขาการผลิตขัน้ ปฐฒภูมิ

-9.58

0.83

31.79

8.12

11.41

8.51

-8.08

-4.74

-3.48

-2.54

3.31

-3.11

กสิกรรม

-14.5

6.16

46.04

-5.35

37.5

13.97

-39.85

1.24

-21.88

-17.8

22.93

-11.07

ปศุสัตว

-12.34

-54.26

1.69

-27.78

23.08

-13.92

6.25

-11.76

-13.33

-7.59

16.67

-1.97

ประมง

-32.5

-40.84

85.5

19.67

-7.99

4.77

-6.32

-9.38

18.49

2.21

-3.74

0.25

ปาไม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บริการทางการเกษตร

-4.26

-13.33

15.38

-22.22

-14.29

-7.74

-16.67

-20

50

-16.67

0

-0.67

แปรรูปเกษตรอยางงาย

11.83

24.08

16.7

5.59

17.18

15.07

-4.21

-3.57

-9.07

-3.32

5.14

-3.01

สาขาการผลิตขัน้ ทุติยภูมิ

10-ม.ค.

25.29

38.52

7.38

34.77

23.21

7.48

3.94

-1.4

-8.79

9.68

2.18

เหมืองแร

-16.57

14.74

62.64

20.12

-5.83

15.02

108.76

-16.3

36.58

-9.94

-11.75

21.47

อุตสาหกรรม

9.49

26.01

38.13

6.71

35.35

23.14

5.78

5.33

-1.46

-7.92

9.08

2.17

กอสราง

65.51

4.62

43.42

27.6

35.78

35.39

29.33

-23.03

-22.67

-49.59

103.26

7.46

สาขาการผลิตขัน้ ตติยภูมิ

9.19

14.91

9.02

16.29

10.28

11.94

11.5

7.61

1.61

-6.74

-3.81

2.04

ไฟฟา - ประปา

12.41

18.1

17.76

18.51

7.85

14.93

9.02

14.13

2.75

-2.73

2.86

5.21

คมนาคม - สื่อสาร

10.73

-1.86

40.78

22.12

25.11

19.37

25.49

-9.08

29.64

-23.57

-1.6

4.18

คาปลีก - คาสง

1.62

6.4

3.41

6.64

9.86

5.59

9.01

1.71

-5.21

-13.97

2.48

-1.2

การธนาคาร

18.22

48.74

-17.05

40.63

4.21

18.95

12.21

13.5

-16.34

-1.52

-57.25

-9.88

ที่อยูอ าศัย

12.36

9.78

9.28

7.64

9.46

9.7

10.52

10.95

8.11

5.11

5.89

8.12

การบริหารปกครอง

7.51

7.47

2.25

4

-1.54

3.94

33.98

20.41

4.12

2.09

5.47

13.21

การบริการ

12.46

17.33

12.83

13.28

12.03

13.59

3.31

13.86

-1.78

3.8

6.93

5.22

5.5

18.06

30.35

9.28

25.7

17.79

5.98

3.57

-1.03

-7.66

6.06

1.39

รวม
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3.2.1 การวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช Shift – Share Analysis
Shift – Share Analysis เปนเครื่องมือที่ใชในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ภาค โดยแบงออกเปน 3 องคประกอบคือ
1. Share คือจํานวนมูลคาที่เพิ่มขึ้นในภาค หากการผลิตของภาคมีอัตราการขยายตัว
เชนเดียวกับประเทศ
2. Proportionality Shift ( P – Shift ) คือ จํานวนมูลคาการผลิตในจังหวัดหรือภาคที่
แตกตางไปจากการเพิ่มของมูลคาการผลิตในประเทศ ซึ่งเปนผลมาจาการกระจุกตัวของสาขาการ
ผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่งในจังหวัดหรือภาค ที่อาจจะเปนประเภทที่มีการขยายตัวชาหรือขยายตัว
เร็วก็ได
3. Differential Shift ( D – Shift ) คือการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอันเนื่องมาจากมี
สาขากรผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่งที่เติบโตเร็ว ( หรืออาจเติบโตชาก็ได ) ในภาคนั้น มากกวาภาค
อื่นๆ ที่มีโครงสรางการผลิตแบบเดียวกัน
จากผลการวิเคราะห Shift – Share Analysis ดังตารางที่ 3.5 แบงออกเปน 2 ชวงเวลาคือ
ป 2532 – 2537 และชวงป 2537 – 2542 โดยชวงแรกเปนชวงที่ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขยายตัวอยางตอเนื่องทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม กอสราง และการธนาคาร ซึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาครคา P – Shift และ D – Shift เปนบวกทั้งคูซึ่งหมายถึงเปนสาขาการผลิตทีม่ กี ารระ
จุกตัวในพนที่จังหวัดสมุทรสาครและมีการเติบโตเร็ว รวมทั้งเติบโตเร็วกวาพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มี
โครงสรางแบบเดียวกันคือ สาขาอุตสาหกรรมที่มีคา P – Shift : D – Shift เทากับ 2,482 : 13,663
ลานบาท นับเปนสาขาการผลิตที่มีคา P – Shift : D – Shift มากที่สุดของ จังหวัดสมุทรสาครเมื่อ
เทียบกับฐานประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดแกสาขา ไฟฟา – ประปา ( 137.40 :558.53 ) การ
คมนาคมสื่อสาร ( 71.57 : 419.47 ) สาขากอสราง ( 66.98 : 644.40 ) และสาขาเหมืองแร ( 2.84 :
45.84 ) และเมื่อพิจารณาแยกสวนคา P – Shift ของจังหวัดสมุทรสาคร พบวามีคาเปนบวกสาม
สาขาแสดงวามีสาขาการผลิตที่เติบโตเร็วกระจุกตัวเร็วกระจุกตัวอยู คือ สาขาอุตสาหกรรม สาขา
การธนาคารและสาขาประมง โดยมีมูลคาเทากับ 2842.55 , 685.25 และ 602.35 ลานบาท
ตามลําดับ สวนคา P – Shift ที่มีคาเปนลบซึ่งหมายถึงสาขากาผลิตที่การเติบโตชากระจุกตัวอยูคือ
สาขาแปรรูปเกษตรอยางงาย สาขากสิกรรม และสาขาการบริการ โดยมีมูลคาเทากับ – 382.90, 249.72 และ -232.92 ลานบาท นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคา D – Shift พบวาสาขาการผลิตที่มี
ความไดเปรียบเชิงที่ตั้งสูงสุดสามอันดับแรกคือ สาขาอุตสาหกรรม แปรรูปเกษตรอยางงาย และ
สาขาการกอสราง เมื่อพิจารณาชวงป2532 – 2537 สาขาการผลิตที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดใน
จังหวัดสมุทรสาครคือสาขาอุตสาหกรรม
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ตอมาในชวงป 2537 - 2542 ซึ่งเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวทุกสาขา สําหรับจังหวัดสมุทรสาครสาขาการผลิตที่มีคา P
– Shift : D – Shift เปนบวกทั้งคูคือสาขาการบริการ มีมูลคา คา P – Shift : D – Shift เทากับ
249.30 : 71.93 ลานบาท รองลงมาคือสาขาที่อยูอาศัย ( 172.49 : 112.17 ) สาขาเหมืองแร
( 125.26 : 197.93 ) และสาขาบริหาร – ปกครอง ( 70.87:119.41 ) และเมื่อพิจารณาแยกสวนคา
P – Shift พบวาคาสาขาการผลิตที่มีการเติบโตเร็วในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือ สาขาอุตสาหกรรม
ไฟฟา – ประปา และสาขาการคมนาคม – สื่อสาร มีมูลคา 5745.62 , 678.59 และ 288.38 ลาน
บาท และเมื่อพิจารณาคา P – Shift ที่เปนลบซึ่งหมายถึงสาขาการผลิตที่มีการเติบโตชากระจุกตัว
อยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือ สาขาการธนาคาร สาขากอสราง และสาขาแปรรูปเกษตรอยาง
งาย โดยมีมูลคาเทากับ – 828.83 , -638.77 และ -474.09 ลานบาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
คา D – Shift ซึ่งหมายถึงสาขาการผลิตที่ไดเปรียบเชิงที่ตั้งจะประกอบไปดวยสาขา การกอสราง
เหมืองแร การบริหารปกครอง และ สาขาที่อยูอาศัย ซึ่งมีมูลคาเทากับ 332.38 , 197.39 ,119.41
และ 112.17 ลานบาท ตามลําดับ
3.2.2 การวิเคราะหฐานเศรษฐกิจโดยใช Location Quotient
จากแนวความคิดทางเศรษฐกิจ ทีว่ า ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดหรือภาค ถูก
กําหนดโดยการเปนผูสงสินคาไปขายนอกภาค ทัง้ ในรูปสินคาและบริการ ซึง่ LQ จะบอกใหทราบ
ถึงสาขาการผลิตที่เปนสาขาการผลิตสินคาออก (Basic Sector ) โดย Location Quotient จะ
สามารถทําใหทราบถึงวาภาค หรือจังหวัดที่เรากําลังศึกษาอยูมีความชํานาญเปนพิเศษในสาขาการ
ผลิตใด ซึ่งเมื่อมีความชํานาญเปนพิเศษก็เปนที่คาดวาจะสงสินคาที่ผลิตไดในสาขาการผลิตนัน้
เปนสินคาออก
จึงสามารถกลาวไดวาสาขาการผลิตของภาคหรือจังหวัดที่มคี วามชํานาญเปน
พิเศษจากการคํานวณ Location Quotient จะถูกพิจารณาเปน Basic Sector
ผลการวิเคราะห Location Quotient จากตารางที่3.6 ของจังหวัดสมุทรสาครพบวาในป
2532 สาขาการผลิตที่เปนฐานเศรษฐกิจ ( Basic Sector ) เรียงตามลําดับไดแก สาขาแปรรูป
เกษตรอยางงาย สาขาประมง สาขาไฟฟา – ประมง และสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีคา Location
Quotient 6.954 , 5.954 ,2.409 และ 1.950 ตามลําดับ ตอมาในป 2537 พบวาสาขาการผลิตที่
เปนฐานเศรษฐกิจยังคงเปนสาขาเดิมคือแตมีการเปลี่ยนแปลงอันดับคือ สาขาแปรรูปเกษตรอยาง
งาย อุตสาหกรรม ไฟฟา - ประปา และสาขาประมง โดยมีคา Location Quotient เทากับ 6.858 ,
2.119 ,2.037 และ 1.881 ตามลําดับ และชวงป 2542 สาขาการผลิตที่เปนฐานเศรษฐกิจของ
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครคื อ สาขาแปรรู ป เกษตรอย า งง า ย ไฟฟ า – ประปา ประมง และสาขา
อุตสาหกรรม ซึ่งมีคา Location Quotient เทากับ 5.982 ,2.025 ,1.941 และ 1.920 ตามลําดับ
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จากการวิเคราะห Shift – Share Analysis และ Location Quotient จะพบวาสาขาการ
ผลิตที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีอยู 4 สาขาคือ สาขาอุตสาหกรรม
ประมง แปรรูปเกษตรอยางงาย และสาขากอสราง
3.2.3 สาขาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
ในจังหวัดสมุทรสาครมีอุตสาหกรรมตั้งขึ้นมากมายหลายประเภท กระจายตัวจะอยูในเขต
อําเภอเมืองและอําเภอกระทุมแบน อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมประเภทแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารทะเล ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการทําประมง อุตสาหกรรมหองเย็น,สิ่ง
ทอ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญมีการจางงานเกิน 100 คน อยูจํานวนหลายโรงงาน
และมีโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทอุตสาหกรรมในครอบครัวเชน โรงงานผลิตลูกชิ้น
โรงงานน้ําปลา อยูเปนจํานวนมาก
ตารางที3่ .7 จํานวนการขอจดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เงินทุน คนงาน แยกเปนรายอําเภอป 2543
อําเภอ

จํานวน

เมือง
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

1,554
1,438
55
3,047

เงินทุน (ลาน
บาท)
71,824.88
42,253.58
684.54
114,762.99

ชาย

หญิง

รวม

แรงมา

50,543
42,727
903
139,542

78,602
60,589
351
233,715

129,145
103,316
1,254
233,715

1,797,366.51
1,357,963.92
86,167.46
3,241,497.89

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ 3.8 โรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ 5 ป (2539-2543)
อําเภอ
เมืองฯ
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

ป 2539
1,506
1,241
45
2,792

ป 2540
1,425
1,331
51
2,807

ป 2541
1,394
1,320
50
2,764

ป 2542
1,482
1,393
51
2,926

ป 2543
1,554
1,438
55
3,047

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่ศักยภาพเอื้อตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงเปน
พื้นที่รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร มีผูประกอบดานธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวนมาก จาก
ขอมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีนักลงทุนมาขอตั้งโรงงานในป 2543
(ม.ค.43-ธ.ค.43)จํานวน 160 แหง โดยเฉลี่ยประมาณ 10-13 โรงงาน ตอเดือน ลดลงจากป 2542
จํานวน 2 โรงงาน หรือรอยละ 1.2 โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดมีจํานวน 3,047
โรงงาน สวนใหญตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองฯ และอําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
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ผลิตอาหารทะเลแชแข็งผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ํา , อาหารกระปอง ประมาณรอยละ 40 รองลงมา
รอยละ 30 ไดแกอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑโลหะเครื่องจักร และอุปกรณ สวนอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย ประมาณรอยละ 25 นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูล
ฐาน
3.2.4 การประมง
จังหวัดสมุทรสาครมีความยาวของชายฝงทะเลประมาณ 42 กิโลเมตร เปนจังหวัดหนึ่งที่มี
ศักยภาพทางการทําประมงสูง พื้นที่ทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาครเปนบริเวณที่เรียกวา "อาว
ไทยรูปตัวก." เปนพื้นที่กนอาวไทยที่ไดรับอิทธิพลจากแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําแม
กลองไหลผานและเปนที่รวบรวมตะกอนและธาตุอาหาร จึงทําใหมีความอุดมสมบูรณสูงเหมาะ
สําหรับทําการประมงแตก็มีขอเสียตรงที่เปนแหลงสะสมของมลพิษดวย ประชากรในจังหวัดสวน
หนึ่งจึงมีอาชีพทําการประมง โดยจะนําเรือออกสูทะเลทางปากอาวไทยทางแมน้ําทาจีน ชาว
สมุทรสาครสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่อําเภอเมืองจึงคุนเคยกับการใชชีวิตริมฝงแมน้ํา
และริมฝงทะเล
การประกอบอาชีพทําการประมงมีทั้งประมงน้ําจืดและประมงทะเล ผลผลิตของประมง
ทะเลสวนใหญไดรับมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแกบริเวณอาวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย ออสเตรเลีย รวมทั้งฝงทะเลดานประเทศเวียดนาม จังหวัดสมุทรสาครจึงเปนแหลงธุรกิจ
ทางการประมงที่สําคัญของประเทศ ทั้งในดานการจับสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา การคาสัตวน้ํา
และการแปรรูป เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีที่ตั้งเหมาะสมมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพฯ เปนศูนย
รวมธุรกิจหลายประเภท นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของธุรกิจเกี่ยวกับสงออกสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตว
น้ํา รวมทั้งเปนศูนยกลางของการซื้อขายสัตวน้ํา มีสะพานปลาสําหรับเทียบเรือจํานวน 2 แหง มี
ปริมาณสัตวน้ําเขา-ออก นับรอยตันตอวัน มีตลาดกลางกุงกุลาดําแหงเดียวในประเทศที่มีปริมาณ
กุง เขา-ออก นับรอยตันตอวัน และเปนสินคาออกที่สําคัญระดับประเทศ นอกจากนี้ยังประกอบไป
ดวยหองเย็น และสถานที่เก็บอาหารทะเลแชแข็ง เพื่อรองรับผลผลิตทางการประมงเหลานี้อีกนับ
สิบแหง
จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพทั้งดานวัตถุดิบ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การประมงและเปนจังหวัดที่ใกลกรุงเทพฯ
ทําใหมีความไดเปรียบในดานตางๆ ทั้งดานการ
คมนาคมที่สะดวกเปนแหลงทําประมงขนาดใหญ มีการตอเรือประมงขนาดใหญ ถือเปนศูนยกลาง
ของการประมงทะเล มีเรือประมงจํานวนมากจากจังหวัดสมุทรสาครไดกระจายออกไปในที่ตาง ๆ
ทั่วอาวไทย และฝงทะเลอันดามัน เจาของเรือทั้งจากสมุทรสาครเองและจังหวัดอื่น ๆ ไดนําสินคา
สัตวน้ําเขามาจําหนายที่สะพานปลาสมุทรสาคร ที่เปนแหลงรวมสินคาสัตวน้ําของภาคตะวันตก
การประมงในจังหวัดสมุทรสาครจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ
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3.2.4.1 ประมงทะเล
การประมงทะเลสามารถแบงออกไดเปน 2ประเภทคือ การทําประมงทะเลพื้นบาน ซึ่งเปนการทํา
ประมงของชาวประมงบริเวณชายฝงดวยเรือที่มีกําลังเครื่องยนตต่ํา ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก
เชน อวนลอยขนาดเล็ก อวนชอนเคย 2. การทําประมงพาณิชย เปนการทําประมงโดยเรือขนาด
ใหญ กําลังเครื่องยนตสูง เชนอวนลากแผนตะเข อวนลากคูขนาดใหญ อวนรุน อวนลอมจับเปน
ตน โดยจะออกทําการประมงในนานน้ําไทย ในบางฤดูกาลจะทําการประมงทางฝงทะเลอันดามัน
และนอกนานน้ําไทย เชน บริเวณนานน้ําของประเทศเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เปนตน การประมงประเภทนี้จัดวาเปนประมงธุรกิจ มีการจางแรงแรงงาน เจาของเรือสวนใหญ
ไมไดควบคุมเรือประมงออกทะเลเอง โดยเรือประมงนิยมเทียบทามหาชัยเพื่อจําหนายสัตวน้ําที่จับ
ได ทําใหจังหวัดสมุทรสาครกลายเปนศูนยกลางการประมงทะเลในประเทศ เนื่องจากเปนสถานที่
ซึ่งมีสัตวน้ํามาขึ้นที่สะพานปลาเปนจํานวนมากในแตละวัน
ตารางที่ 3.9 ชนิด ปริมาณและมูลคาสัตวทะเลที่จับได ป 2543
ชนิดสัตวน้ํา

ปริมาณ ( ก.ก. )

มูลคา ( ลานบาท )

ปลาทู

4,080,590

100.56

ปลาเลย

18,817,110

273.04

กุง

1,048,235

97.99

กั้ง

469,970

37.37

2,673,300

123.82

ปูมา

282,930

10.9

ปลาเปด

108,000

0.21

หอยลาย

630,000

15.75

เคย

300,000

0.9

หอยพิม

220,000

4.84

หอยกระพง

470,000

0.52

29,100,135

665.9

ปลาหมึก

รวม
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ ท างด า นการประมงของจั ง หวัด สมุท รสาครในป จจุบั น จากขอมู ลป 2543
จังหวัดสมุทรสาครมีเรือที่จดทะเบียนเครื่องมือที่ทําการประมงโดยถูกตอง 1,043 ลํา และเรือที่ไมได
จดทะเบียนประมาณ 159 ลํา เปนเรือประมงขนาดใหญที่ออกไปทําการประมงในนานน้ําสากลและ
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ทําการประมงรวมกับตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 40 ในสวนของครัวเรือนที่ทําการประมงมี
ประมาณ 906 ครัวเรือน มีผูประกอบอาชีพทําการประมงประมาณ 8,000 ราย โดยที่สามารถจับ
สัตวน้ําและนํามาขึ้นที่สะพานปลาสมุทรสาครทั้งทางรถยนตและทางเรือประมาณ 17,3871.16 ตัน
คิดเปนมูลคา618.50 ลานบาท กอนที่จะเขาสูอุตสาหกรรมตอเนื่องทางการประมงตางๆ
3.2.4.2 ประมงน้ํากรอย
ตารางที่ 3.10 พืน้ ที่ ผลผลิต และมูลคา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ป 2543
ชนิดสัตวน้ํา
กุงกุลาดํา
กุงแชบวย
ปลากะพงขาว
ปูทะเล
ปลาหมอเทศ
หอยแมลงภู
หอยแครง
รวม

จํานวน (ราย)
489
575
55
5
3
43
41
1,211

พื้นที่ (ไร)
8,208
23,930
656
96
153
113
2,233
35,389

ผลผลิตสัตวน้ํา (ตัน)
3,500
246
94.2
2.5
11.6
170.6
270.6
4,313.7

มูลคา(ลานบาท)
910.00
71.32
8.95
0.23
0.24
1.54
5.68
997.96

หมายเหตุ : 1. ปลากระพงขาว ปูทะเล บางสวนไดจากนากุงธรรมชาติ
2. หอยแมลงภู ไดจากการเลี้ยงในทะเลและนากุง
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการเลี้ยงกุงทะเลยุคบุกเบิก ตอมาเปนการเลี้ยงแบบ
พัฒนาสงผลใหปจจุบันสภาพทางนิเวศนวิทยาเสื่อมโทรมลงการเลี้ยงกุงไมไดผลชาวประมงหันมา
เลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติและบางรายเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอื่น เชนการเลี้ยงหอยแครง ปลากะพงขาว
ปูทะเล เปนตน
ชวงป 2540- 2541 มีการขยายบอเลี้ยงกุงกุลาดําเพิ่มขึ้นจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใน
เขตอําเภอบานแพว ในตําบลที่เดิมทําสวนมะพราว สวนผลไม ไดแก ตําบลโรงเข ตําบล
ยกกระบัตร ตําบลหลักสาม ตําบลบานแพว ตําบลหลักสอง ตําบลอําแพง และบางพืน้ ทีท่ ที่ าํ นาปลา
สลิดในทองที่ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง และบางพื้นที่ที่ทํานาขาวในตําบลทาเสา และตําบลแค
รายอําเภอกระทุมแบน เนื่องจากมีองคประกอบหลายอยางสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไปเลี้ยงกุง
เพราะมีราคาสูงและใหผลผลิตมาก
3.2.4.3 ประมงน้ําจืด
ในป 2543 พื้นที่ทําการประมงน้ําจืดมีประมาณ 57,617 ไร เพิ่มจากปที่ผานมารอยละ
42.7มีเกษตรกรจํานวน 3,747 ราย ปริมาณพื้นที่ทําการประมงน้ําจืดไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
เพาะเลี้ยงปลาสลิดมีการทํานาปลาสลิดมากในเขตพื้นที่อําเภอบานแพว และเขตตําบลชัยมงคล
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อําเภอเมืองฯผลผลิตจากการเลี้ยงสวนใหญนําไปแปรรูปที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกนั้นยังมีการ
เพิ่มพื้นที่เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน อีกนับพันไร
สภาวะการทําประมงน้ําจืดจะพบในทุกอําเภอของจังหวัด และพบมากที่อําเภอบานแพว
สวนใหญเปนการทํานาปลา หรือเปนการเลี้ยงปลาในนาขาวไดแกปลาสลิดปลาตะเพียน ปลานิล
ปริมาณสัตวนํา้ จืดที่จับไดจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงป 2543 ประมาณ 6,722.6 ตัน
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.1 คิดเปนรายไดลดลงประมาณ 25 ลานบาท หรือรอยละ10.3 และมี
การขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําอีกหลายหมื่นไร สวนพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองฯ โดยเฉพาะพื้นที่
แถบชายฝงจะมีการเลี้ยงกุงธรรมชาติ ไดแกกุงแชบวยเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนการเลี้ยงกุง
แบบดั้งเดิม
ตารางที่ 3.11 พืน้ ที่ ผลผลิต และมูลคา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ป 2543
ชนิดสัตวน้ํา
กบ
กุงกุลาดํา ปลา
ชอน
ปลาดุก ตะพาบ
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลายี่สก ปลา
แรด
ปลาสลิด
ปลาสวาย ปลา
หมอไทย อื่น ๆ

รวม

จํานวนราย
17
28
22
144
9
648
1,301
31
108
1,401
6
3
29
3,747

พื้นที่ (ไร)
42
516
96
830
31
4,167
16,131
393
199
34,800
96
153
163
57,617

ผลผลิต (ตัน)
30
1
200
250
2.5
300
1,300
28
5
4,400
10
60
52
6,638.5

ราคาเฉลี่ย (บาท)
60
250
50
22
170
16
15
16
50
38
18
50
19

มูลคา (ลานบาท)
1.8
0.25
10
5.5
0.43
4.8
19.5
0.45
0.25
167.2
0.18
3
0.99
214.34

หมายเหตุ : จํานวนผูเลี้ยง และพื้นที่เลี้ยงกุงกามกรามเปนรายชื่อตามทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ยังคงคลาดเคลื่อนกับความเปนจริง
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร มีสะพานปลาเปนแหลงรวมผลิตผลจากการประมงที่สามารถนําไป
จําหนายสูผูบริโภคโดยตรงและนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง สะพาน
ปลาจึ งเป นศูน ยกลางในการขนถ ายและจําหนายสิน คาสั ตวน้ําโดยจะมีเรือประมงจากภายใน
จังหวัด และนอกจังหวัด ตลอดจนเรือประมงจากตางประเทศ มาจอดเทียบทาเพื่อขนถายสินคา
สัตวน้ํา และจะมีพอคาเขามารับซื้อสินคาสัตวน้ําบรรทุกรถตูขนาดใหญสงออกสูตลาดและโรงงาน
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ตอเนื่องจากการประมง เชน โรงงานแปรรูป และหองเย็น เปนตน
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ตามที่กลาวมาแลวในตอนตนวา จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพทางดานการทําประมงมาก
ที่สุดในแถบภาคตะวันตก โดยเฉพาะการทําอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมง มีหองเย็น ตลาดกลาง
กุง แพกุง และโรงงานแชแข็งอีกนับสิบแหง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศและที่ตั้งที่
เหมาะสมอยูใกลอาวไทย และการคมนาคมคอนขางสะดวก มีสินคาทางดานประมงขึ้นที่สะพานปลา
จังหวัดนับแสนตัน และปริมาณกุงกุลาดําที่เขาตลาดกลางกุงในแตละวันนับรอยคัน หรือประมาณ
375 ตัน ตอวัน มีการหมุนเวียนทางดานการเงินนับรอยลานบาทตอวัน สมุทรสาครมีอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการทําประมงเปนจํานวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา แพปลา แพกุง หองเย็น
ตางๆ รวมทั้งทาเทียบเรือ และอุตสาหกรรมตอเรือ ซึ่งอุตสาหกรรมตางๆ เหลานี้ลวนสรางงานและ
รายได ใ ห แ ก จั ง หวั ด สมุ ท รสาครในแต ล ะป ไ ด เ ป น จํ า นวนมาก ส ง ผลให จั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป น
ศูนยกลางทางดานอุตสาหกรรมและกิจการทางดานประมงที่สําคัญในภาคตะวันตก และของประเทศ
ไทย
ในส ว นของกรอบแนวความคิด ที่ เ ป น ขั้ น ตอนในการจั ด ทํ า รายงานวิ จั ย ฉบั บนี้ รวมทั้ ง
ขั้นตอนและวิธีในการดําเนินการศึกษา รวมทั้งขอบเขตของพื้นที่และขอมูลที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้
ดวยกลุมประชากรตัวอยาง การจําแนกกลุมตัวอยางและการคัดเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่
ขึ้นมาเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้
3.3 ขอบเขตในการศึกษา
ในการกําหนดพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาจะแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนคือ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ( Forward Linkage ) ใน
การศึกษาจะเนนไปที่พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครที่มีกิจกรรมเหลานี้หนาแนนคือพื้นที่อําเภอเมืองที่
มีการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้คอนขางหนาแนน และเขตอําเภอกระทุมแบน
บางสวน
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ( Backward Linkage ) จะ
เนนการศึกษาและสํารวจไปในพื้นที่อําเภอบานแพว อําเภอกระทุมแบนบางสวน และอําเภอเมือง
3. การเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรในพื้นที่ จะเปนการศึกษาทางดานตนทุน แรงงาน
พื้นที่ รวมทั้งปจจัยในการผลิตตางๆ เนนการสํารวจในพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร
3.3.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ศึกษา
ในการศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบทั้งกิจกรรมแบบเชื่อมโยงไป
ขางหนา ( Forward Linkage ) และกิจกรรมแบบเชื่อมโยงไปขางหลัง( Backward Linkage ) อัน
เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปดวย
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ตารางที่ 3.12 แสดงการแบงกลุมตัวอยาง
ประเภทกลุมตัวอยาง

จํานวนทั้งหมด

จํานวนตัวอยาง

วิธีการศึกษา

หมายเหตุ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ( Backward Linkage )
แบบสอบถามและ
1. อุตสาหกรรมอาหารสัตว
19
9
สัมภาษณ
- ผลิตอาหารกุงอยางเดียว
4
4
- ผลิตอาหารกุงและอาหารสัตว
15
5
2. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ
แบบสอบถามและ
- ผลิตเครื่องมือเลี้ยงกุงอยางเดียว
98
20
สัมภาษณ
- ผลิตเครื่องมือเลี้ยงกุงกับสินคา
5
5
อื่นๆ
93
15
แบบสอบถามและ
* ไมมีขอมูลจํานวนที่
สัมภาษณ
แนนอน
3. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
*
3
แบบสอบถามและ
สัมภาษณ
4. ฟารมเพาะพันธุต ัวออน
5
5
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ( Forward Linkage )
1. ตลาดกลางกุง

1

1

2. อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
- คนงานตั้งแต1 – 800 คน
- คนงานตั้งแต 801 คนขึ้นไป

76
68
8

20
16
4

3. อุตสาหกรรมหองเย็น
- รับฝากสินคา
- รับฝากสินคาและแปรรูปสัตวน้ํา
4. ธุรกิจแพกุง
- ใชนายหนาในการจัดหาสินคา
- ไมใชนายหนาในการจัดหา
สินคา

62
26
36
44
22
22

20
10
10
20
10
10

สัมภาษณ
แบบสอบถามและ
สัมภาษณ

แบบสอบถามและ
สัมภาษณ

แบบสอบถามและ
สัมภาษณ

1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ( Backward Linkage )
ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คัดเลือก 4 กิจกรรม
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ( Forward Linkage )
ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คัดเลือก 4 กิจกรรม
3. การเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรในพื้นที่ จะเปนการศึกษาทางดานตนทุน แรงงาน
พื้นที่ รวมทั้งปจจัยในการผลิตตางๆ
แตละกิจกรรมที่คัดเลือกเพื่อใชเปนตัวแทนกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาสามารถแบงกลุมตัวอยางและจํานวนไดดังตารางที่ 3.12
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3.3.2 การเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางมี 2 วิธีคือจากการใชแบบสอบถามในการสัมภาษณและการ
สัมภาษณโดยตรงซึ่งประชากรกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณคือ เจาของกิจการหรือผูบริหารของ
กิจการตางๆ ที่สามารถใหขอมูลในทางลึกได เนื่องจากจํานวนของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีจํานวนที่
แตกตางกัน แบงออกเปน ธุรกิจที่ผลิตปจจัยการเลี้ยงกุงกุลาดํา คืออุตสาหกรรมอาหารสัตว 9 กลุม
ตัวอยาง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง 20 แหง ฟารมเพาะตัวออน 5 แหง
และธุรกิจการขนสงน้ําเค็ม 3 แหง ซึ่งการศึกษาธุรกิจการขนสงน้ําเค็มพบวาผูประกอบการไมไดมี
การรวมกลุมกันอยูในรูปของชมรมหรือสมาคม อีกทั้งทางหนวยราชการไมไดมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลไวดังนั้นจึงไมสามารถระบุจํานวนที่แนนอนได สวนธุรกิจที่กุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต คือ
ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร เปนการสัมภาษณพูดคุยกับผูบริหารของทางตลาด โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
20 แหงอุตสาหกรรมหองเย็น 20 แหง และธุรกิจแพกุง 20 แหง การใชแบบสอบถามในการ
สั ม ภาษณ จึ ง มี จํ า นวนที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนของกลุ ม ตั ว อย า งนั้ น ๆ จากการแจก
แบบสอบถามและสั ม ภาษณ ป ญ หาที่ พ บคื อ ผู ป ระกอบการไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามและใหขอมูล ซึ่งทําใหการเก็บขอมูลตอใชเวลาคอนขางมากรวมทั้งขอมูลของธุรกิจ
ตัวอยางบางประเภทเชน อุตสาหกรรมผลิตอาหารกุง ขอมูลไมสามารถระบุออกมาเปนตัวเลขที่
ชัดเจนได จึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ยประมาณในการแสดงผลการศึกษาแทน
3.3.3 การคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา
ในการเลือกพื้ น ที่ ข องการศึ ก ษาความเชื่อ มโยงของกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จที่ เ ป นผลสื บ
เนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดํานั้นการเลือกพื้นที่ศึกษาจะเปนสวนชวยประหยัดเวลาใหการศึกษา
ครั้งนี้ได ทั้งนี้เพราะพื้นที่ศึกษาครอบคลุมเนื้อที่คอนขางมากจึงตองมีการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาให
ชัดเจน คือ
1. พื้นที่ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา ( Backward
Linkage ) จากการที่ไดมีการคัดเลือกกิจกรรมหลักๆ ที่เปนตัวผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดําหรือ
Backward Linkage ออกเปน 4 กิจกรรมการกระจุกตัวของกิจกรรมแตประเภทในแตละพื้นที่มี
ความแตกตางกันดังนี้
1.1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว พื้นที่ศึกษาในสวนที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว คือ เขตอําเภอเมือง และอําเภอ กระทุมแบน โดยพื้นที่อําเภอเมืองจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ สวนพื้นที่อําเภอกระทุมแบนนั้นจะเปนอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญและขนาดกลางรวมทั้ง
ขนาดเล็ก ดังนั้นในการสํารวจขอมูลจึงจํากัดพื้นที่อยูในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอ
กระทุมแบน
นอกจากจะศึกษาถึงปริมาณผลผลิต ทุน แรงงานและการกระจายสินคาแลว
การศึกษาธุรกิจอาหารสัตวนี้ยังรวมถึงการศึกษาระบบตัวแทนจําหนายและการบริการอีกดวย
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1.2 กิจการฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน เปนกิจกรรมที่กระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมือง
และพื้ น ที่ อํ า เภอบ า นแพ ว บางส ว น โดยที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมไม เ ป น การกระจุ ก ตั ว เป น ที่ แ น น อน
นอกจากนี้กิจการเพาะเลี้ยงตัวออน ยังมีกระจายตัวอยูในพื้นที่ฉะเชิงเทราอีกดวย ดังนั้นในการ
กํ า หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ การสํ า รวจข อ มู ล จึ ง จํ า กั ด พื้ น ที่ ศึ ก ษาในเขตอํ า เภอเมื อ งและอํ า เภอบ า นแพ ว
บางสวน รวมทั้งพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนการศึกษาการไหลเวียนของสินคาอีกทางหนึ่งดวย
ตารางที่ 3.13 แสดงประเภทกิจกรรมและพื้นที่ศึกษา
Backward Linkage
ประเภทกิจกรรม

Forward Linkage

- ผลิตเครื่องมือเลี้ยงกุงอยางเดียว
- ผลิตเครื่องมือเลี้ยงกุงกับสินคา
อื่นๆ

พื้นที่ศึกษา ( อําเภอ )
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน
เมืองสมุทรสาคร , กระทุม
แบน

3. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม

เมืองสมุทรสาคร

ใชนายหนาในการจัดหาสินคา

เมืองสมุทรสาคร

4. ฟารมเพาะพันธุต ัวออน

เมืองสมุทรสาคร , บานแพว

ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคา

เมืองสมุทรสาคร

1. อุตสาหกรรมอาหารสัตว
ผลิตอาหารกุงอยางเดียว
ผลิตอาหารกุงและอาหารสัตว
2. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ

ประเภทกิจกรรม
1. ตลาดกลางกุง

พื้นที่ศึกษา ( อําเภอ )

2. อุตสาหกรรมแปรรุปสัตวน้ํา

เมืองสมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร, กระทุม
แบน

3. อุตสาหกรรมหองเย็น

เมืองสมุทรสาคร

รับฝากสินคา

เมืองสมุทรสาคร

รับฝากสินคาและแปรรูปสัตวน้ํา

เมืองสมุทรสาคร

4. ธุรกิจแพกุง

เมืองสมุทรสาคร

1.3 ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม ในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ
พื้นที่อื่นๆ นั้น จําเปนที่จะตองใชน้ําเกลือที่มีความเค็มจัดในการเจือจางลงในน้ําจืดที่ใชเลี้ยงกุง
กุลาดํา กอใหเ กิดธุรกิ จขนสง น้ําเค็มตามมา ที่สรางรายไดแกผูประกอบการเปน มูลค าสู ง โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบนี้จะกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปนสวนใหญ
1.4 ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยง เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการกระจายตัว
อยูในพื้นที่กระทุมแบน และอําเภอเมือง บางสวน ดังนั้นในการสํารวจขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
จึงจํากัดพื้นที่ในเขต 2 อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร และทั้งนี้อาจรวมถึงพื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัว
ของกิจกรรมนี้บางพื้นที่นอกจังหวัดสมุทรสาคร
2. พื้นที่ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ( Forward
Linkage ) จากการที่ไดมีการจําแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหนา ( Forward
Linkage ) ออกเปน 4 ประเภทจะพบวาการกระจุกตัวของกิจกรรมแตประเภทในแตละพื้นที่มีความ
แตกตางกันดังนี้
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2.1 อุตสาหกรรมหองเย็น เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหแกพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเปนอยางมาก โดยอุตสาหกรรมหองเย็นมีการกระจุกตัวอยูคอนขางหนาแนนตามถนน
สายธนบุรี – ปากทอ และ ถนนเอกชัย ในพื้นที่เขตอําเภอเมือง ดังนั้นพื้นที่ในการศึกษากิจกรรม
ประเภทนี้จึงครอบคลุมพื้นที่เขตอําเภอเมือง
2.2 ตลาดกลางกุง สมุทรสาคร เปนตลาดรับซื้อกุงที่สําคัญของภูมิภาคตะวันตก และภาค
กลางตอนลาง ตั้งอยูที่ถนนเศรษฐกิจ 1 อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยในการศึกษานี้จะเนน
การศึกษาแหลงที่มาของสินคาที่เขามาในตลาด ปริมาณสินคาเฉลี่ยในแตละวัน แรงงาน และรายได
รวมทั้งการกระจายสินคาที่ไดรับมา โดยการศึกษาแหลงที่มาและกระจายสินคาอาจตองครอบคลุม
พื้นที่รอบนอกจังหวัดสมุทรสาคร คือ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม
2.3 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา พื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปกุงกุลาดํา
เชน กุงแชแข็ง นั้นจะกระจุกตัวอยูบริเวณ อําเภอเมืองและอําเภอกระทุมแบนเปนสวนใหญ ดังนั้น
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาจึงครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอกระทุมแบน
2.4 แพกุง เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ไดกลาวมาขางตน โดยจะเปนตัวกลางในการรับสินคาเพื่อสงตอไปยังอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมดังกลาวขางตน โดยมีการกระจุกตัวของกิจกรรมนี้ ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ดังนั้นเขตพื้นที่ศึกษาจึงครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3. พื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดํา พื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดําในจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะ
ของการกระจายตัวของแหลงที่ตั้ง ในพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นขอบเขตพื้นที่
ศึกษาจึงครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร
จากตารางจึงอาจจะสรุปไดในการเลือกพื้นที่ซึ่งจะทําการศึกษานั้น อาศัยหลักในการเลือก
พื้นที่ ดังตอไปนี้คือ
1. การกระจุกตัวของกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ
2. มีแหลงที่ตั้งซึ่งมีความเดนชัดสามารถสํารวจขอมูลไดโดยงาย
3.3.4 ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนขอมูลที่ใชในการจัดทํา
กรอบแนวคิด รวมทั้งทฤษฏีและการกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยเปนขอมูลในสวนของขอมูล
ทุติย ภู มิ ส ว นที่ 2 เป น การใช ข อมู ล ในการจั ดทํา ตั ว งานวิ จั ย ฉบั บนี้ โดยแบ ง ประเภทของขอมู ล
ออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจในพื้นที่เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ที่ตองการ
ศึกษา โดยการใชแบบสอบถามในการสํารวจขอมูล รวมทั้งการพูดคุยจากเจาหนาที่ในหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของและ จากการสังเกต
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การสัมภาษณกลุมตัวอยางจากการที่ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 8 กลุม ในจํานวนนี้ 7
กลุมธุรกิจใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม ฟารมเพาะพันธุตัวออน อุตสาหกรรมแปร
รูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมหองเย็น และธุรกิจแพกุง สวนธุรกิจที่มิไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
คือ ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร การจัดเก็บขอมูลจะใชวิธีการสัมภาษณพูดคุยกับผูบริหารตลาดเพื่อ
ขออนุเ คราะห ข อ มู ล การเก็ บ ข อ มู ล กลุ ม ตั ว อย า งแบ ง ออกเป น 2ขั้ น ตอนคื อ ขั้ น ของการทดสอบ
แบบสอบถาม ( Pre -Test )
และการเก็บขอมูลภาคสนาม การนัดสัมภาษณและการแจก
แบบสอบถามผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุเคราะหขอมูลจากทางภาควิชาและหนังสือแนะนําตัวสงไปให
ทางผูประกอบการกอน จากนั้นจึงทําการนัดสัมภาษณ รายละเอียดของแบบสอบถามแตละชุดจะมี
ความแตกตางกันแลวแตประเภทของกิจการโดยคําถามหลักๆที่ใชในแบบสอบถามทั้ง7 ชุดจะเนนไป
ที่จํานวนคนงาน ทุนที่ใชในแตละเดือน การจําหนายสินคา แหลงวัตถุดิบ เปนตน
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครมีจํานวนทั้งสิ้น 19 แหง การศึกษาแบงออกเปนสองกลุมคือกลุมโรงงานที่ผลิตอาหารกุง
เพี ย งอย า งเดี ย วและกลุ ม ที่ ผ ลิ ต อาหารกุ ง และอาหารสั ต ว อื่ น ๆควบคู ไ ปด ว ย การทดสอบ
แบบสอบถามใชกลุมตัวอยางจํานวนสองแหง สวนการเก็บขอมูลภาคสนาม มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 9 แหง คิดเปน 47% ของจํานวนโรงงานอาหารสัตวทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร โรงงาน
อุ ต สาหกรรมอาหารกุ ง ส ว นใหญ ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครส ว นมากจะมี สํ า นั ก งานใหญ อ ยู ใ น
กรุงเทพมหานครการสงหนังสือเพื่อขอนัดสัมภาษณจึงตองรอใหทางสํานักงานใหญอนุมัติเรื่องลงมา
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการใช แ บบสอบถามจึ ง เป น ของโรงงานที่ มี สํ า นั ก งานบริ ห ารอยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสาครเปนสวนใหญ
2. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํา
วนทั้งสิ้น 98 แหง แบงออกเปนโรงงานที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียวจํานวน 5 แหง
โรงงานที่ ผ ลิ ต อุ ป กรณ ใ นการเลี้ ย งกุ ง ควบคู ไ ปกั บ สิ น ค า อื่ น ๆจํ า นวน 93 แห ง การทดสอบ
แบบสอบถามใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 แหง การเก็บขอมูลภาคสนาม มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน
20 แหง คิดเปน 20.4% ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง
ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร
3. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม เปนธุรกิจที่มิไดมีการรวมกลุมกันในรูปชมรมผูประกอบการหรือ
สหกรณ จึ ง ยากที่ จ ะระบุ จํ า นวนที่ แ น น อนได การสํ า รวจข อ มู ล ภาคสนามจากคํ า แนะนํ า ของ
เกษตรกรในพื้นที่มีผูประกอบการที่สามารถติดตามสัมภาษณไดเพียงจํานวน 3 ราย
4 . ฟารมเพาะพันธุตัวออน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวน 5 แหงในขั้นตอนของการ
ทดสอบแบบสอบถามไดทําการทดลองสัมภาษณผูประกอบการจํานวน 1 ราย
5. อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา มีจํานวนทั้งสิ้น 76 แหง แบงออกตามขนาดคือโรงงานที่มี
คนงานตั้งแต 1-800 คน จํานวน 68 แหง และโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 801 คน ขึ้นไป จํานวน 8 แหง
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กอนทําการแจกแบบสอบถามเพื่อทําการสัมภาษณไดทดลองสัมภาษณผูประกอบการจํานวน2ราย
เมื่อทําการแจกแบบสอบถามแลวมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 20 ราย คิดเปน 26.3 %ของโรงงาน
แปรรูปสัตวน้ําทั้งหมด แบงออกเปนโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 1-800 คน จํานวน 16 แหงและโรงงาน
ที่มีคนงานตั้งแต 801 คน ขึ้นไป จํานวน 4แหง
6. อุตสาหกรรมหองเย็น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนทั้งสิ้น 62 แหง แบงออกเปน
หองเย็นที่รับฝากสินคาเพียงอยางเดียวจํานวน 26 แหง และหองเย็นที่รับฝากสินคาควบคูไปกับ
การแปรรูปสัตวน้ําจํานวน 36 แหง กอนการแจกแบบสอบถามไดมีการทดลองสัมภาษณกับ
ผูประกอบการจํานวน 2 ราย เมื่อทําการแจกแบบสอบถามแลวมีผูประกอบการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 20 รายคิดเปน 32.2%ของหองเย็นทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงออกเปนหองเย็นที่
รับฝากสินคาเพียงอยางเดียวจํานวน 10 ราย และหองเย็นที่รับฝากสินคาควบคูไปกับการแปรรูป
สัตวน้ําจํานวน 10 ราย ตามลําดับ
7. ธุรกิจแพกุง มีจํานวนทั้งสิ้น 44 ราย แบงออกเปนธุรกิจแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหา
สินคาจํานวน 22 ราย และธุรกิจแพกุงที่ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคาจํานวน 22 ราย โดยกอน
แจกแบบสอบถามเพื่อทําการสัมภาษณไดมีการทดสอบแบบสอบถามกับผูประกอบการจํานวน 2
ราย เมื่อทําการแจกแบบสอบถามแลวมีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 รายคิดเปน 45
%ของจํานวนแพกุงทั้งหมด โดยแบงออกเปนแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาสินคาจํานวน 10 ราย
และธุรกิจแพกุงที่ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคาจํานวน 10 ราย
2. ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป น การรวบรวมเอกสารข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ าก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมารวบรวมและจัดเปน
หมวดหมู รวมทั้งขอมูลจากรายงาน และงานวิจัยที่ไดมีผูศึกษาไวแลว
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บทที่ 4
ภาพรวมของการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา ในพืน้ ที่ศึกษา
4.1 การพัฒนาผลผลิตกุงของประเทศไทย
ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพในการทําประมงคอนขางสูงประเทศหนึ่งในโลก
แตละปมีผลผลิตประมงสงออกไปยังตลาดตางประเทศเปนจํานวนมาก ทํารายไดแกประเทศเปน
มูลคามหาศาล ผลผลิตทางดานการประมงแบงออกเปนสัตวน้ําทะเลและสัตวน้ําจืด ที่มที ั้งสัตวน้ํา
ตามธรรมชาติและสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง แตละปผลผลิตทางดานการประมงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
โดยสัตวน้ําจากทะเลตามธรรมชาติมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือสัตวน้ําทะเลเพาะเลี้ยงซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ในชวง ป 2536 – 2540 ที่ผานมา
สืบเนื่องมาจากความตองการบริโภคสัตวน้ําในตลาดโลกมีมาก แตปริมาณสัตวน้ําในทะเล
ตามธรรมชาติที่จับไดมีปริมาณลดลง ดังนั้นเกษตรและผูประกอบการจึงหันมาทําธุรกิจเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํามากขึ้น ประเภทของสัตวน้ําชายฝงที่มีการเพาะเลี้ยงจะประกอบไปดวย ปลา หอย ปู และ
โดยเฉพาะกุงซึ่งเปนที่ตองการของตลาดโลกเปนอยางมากสงผลใหพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงไดขยายตัว
จากบริเวณแนวชายฝงมาสูพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เรือกสวนไรนาเปนตน ทําใหผลผลิตกุงในแตละ
ปเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากขอมูลการสงออกสินคาประมงในป 2540 ในตารางที่
4.1 มูลคาสินคาสงออกทางดานสัตวน้ําพบวากุง เปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศมาก
เปนอันดับสองรองจากสินคาประมงทะเลแปรรูป โดยมีมูลคา 47,583.90 ลานบาท 17หรือ 36%
ของมูลคาสินคาประมงทั้งหมด ทั้งนี้สินคาสัตวน้ําที่ทํารายไดมากเปนอันดับหนึ่งคือ อาหารทะเล
กระปองและสินคาแปรรูป เพราะอาหารทะเลกระปองและสินคาแปรรูปในที่นี้จัดรวมเขากับทั้ง
สินคาอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมดเชน ปลากระปอง ปู และสินคาแปรรูปอื่นๆ กุงจึงเปนสินคา
สงออกที่สําคัญของไทยในปจจุบันที่ทํารายไดใหแกประเทศ เปนมูลคามหาศาล
กุงกุลาดําจัดวาเปนสินคาที่สําคัญของประเทศไทยโดยมีสัดสวนในการสงออกมากถึง 36%
รองลงมาจากผลิตภัณฑอาหารทะเลกระปองและแปรรูป ในป 2540 มูลคาการสงออกกุงของไทย
คิดเปนมูลคา 47,184 ลานบาท ตลาดที่ประเทศไทยสงออกสินคากุงกุลาดํามากที่สุดคือประเทศ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญี่ปุน จีน และสหภาพยุโรปตามลําดับ คิดเปนผลผลิตกุง 37,991 ตัน
27,804 ,15,484 , และ 13,383 ตัน ตามลําดับ คิดเปนมูลคา 14,516.2 , 12,277.1 , 4,071.9 และ
3,864.7 ลานบาทตามลําดับ โดยประเทศไทยสงออกใหแกสหรัฐอเมริกามากที่สุดมีมูลคาการ
สงออก คิดเปนสัดสวนถึง 30.8 % ของมูลคาการสงออกกุงของประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งประเทศไทย
จัดวาเปนประเทศที่มีการสงออกกุงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ในปจจุบันผลผลิตกุงสวนใหญที่
17

กระทรวงเกษตรและสหกรณ , ฝายการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง, การสงออกสินคาสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑประมงของไทย , ( 2540 ) ,หนา 22..
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ตารางที่4.1 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมงของไทย
ปริมาณ : ตัน , มูลคา : ลานบาท

2537

2538

2539

2540

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

กุง

190,014

49,845.50

178,272

51,270.20

163,545

43,976.40

138,505

47,583.90

1.1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง

187,069

49,155.60

175,091

50,302.00

161,462

43,402.40

137,080

47,183.80

1.2 กุงแหง

1,430

288.8

1,532

350.3

1,295

323.5

1,125

300.7

1.3 กุงตมสุกแชเย็น

1,515

401.1

1,649

617.9

788

250.5

300

99.4

หมึก

63,991

7,919.60

59,632

8,068.40

60,293

7,670.80

73,384

10,455.10

2.1 หมึกสดแชเย็นแชแข็ง

60,243

7,056.30

55,245

7,175.90

56,752

6,958.10

66,901

9,321.70

2.2 หมึกแหง

1,442

498.3

1,075

409.9

815

338.8

410

180.4

2.3 หมึกแปรรูป

2,306

365

3,312

482.6

2,725

373.9

6,073

953

ปลา

306,747

9,301.20

332,282

10,850.20

331,186

10,711.70

356,278

13,589.90

3.1 เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง

87,203

5,441.00

96,126

6,409.30

85,546

5,563.00

98,415

7,543.70

3.2 ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตับและไข)

199,185

3,013.10

213,619

3,442.10

221,287

4,011.00

228,443

4,647.10

3.3 ปลาแหง

15,757

527.2

17,656

640.4

18,476

652

20,725

695.4

3.4 ปลามีชีวิตและพันธุปลา

4,602

319.9

4,881

358.4

5,877

485.6

8,695

703.7

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป

457,840

37,082.10

433,863

39,146.30

396,943

40,459.00

424,797

57,385.50

4.1 อาหารทะเลกระปอง

387,064

31,995.80

354,219

33,294.70

318,035

34,242.30

338,708

49,307.30

4.1.1 ทูนากระปอง

268,974

15,619.70

221,244

13,629.40

188,434

12,382.90

203,730

17,336.50

4.1.2 ซารดีนกระปอง

33,339

1,032.80

41,677

1,295.40

35,707

1,215.40

34,752

1,299.50

4.1.3 ปลากระปองอื่นๆ

21,603

691.1

19,771

709.9

15,585

586.3

15,152

705

4.1.4 ปูกระปอง

6,903

992.1

8,008

1,328.20

6,157

1,023.40

6,067

1,429.00

4.1.5 กุงกระปอง

50,666

13,301.80

58,755

16,032.30

67,248

18,707.00

73,493

28,115.40

4.1.6 อาหารทะเลกระปองอื่นๆ

5,579

358.3

4,764

299.5

4,904

327.2

5,513

421.8

4.2 อาหารทะเลแปรรูป

70,776

5,086.30

79,644

5,851.60

78,908

6,216.60

86,089

8,078.30

4.2.1 ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป

47,896

3,460.60

58,723

4,266.70

57,046

4,533.20

61,244

5,510.60

4.2.2 ผลิตภัณฑทูนาแปรรูป

22,880

1,625.70

20,921

1,584.90

21,863

1,683.40

24,845

2,567.70

5. อาหารสุนัขและแมวกระปอง

152,889

4,315.90

144,898

5,012.30

146,723

5,619.20

135,119

6,814.90

สินคาประมงอื่นๆ

43,464

1,820.70

43,611

2,230.60

48,258

2,344.30

53,172

2,794.60

1,214,945

110,285.00

1,192,558

116,578.00

1,146,948

110,781.30

1,181,255

138,634.00

รายการ

รวม

ที่มา : ฝายการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงมูลคาสินคาสัตวน้ําสงออกของประเทศไทย ป 2540

2%
36%
44%

กุง
หมึก
ปลา
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป

10%

8%

สินคาประมงอื่นๆ

สงออกมาจากการเพาะเลี้ยงที่เปนสวนใหญ เพราะปริมาณกุงที่จับไดจากธรรมชาติเริ่มมีจํานวน
ลดลงเรื่อยๆ โดยขอมูลจากแผนภูมิที่ 4.2 จะพบวาประเทศไทยมีปริมาณกุงที่ไดจากการเพาะเลีย้ ง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชวงระหวางป 2531 – 2540 กุงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณเพิ่มขึ้นกวากุงที่ได
จากธรรมชาติอยางชัดเจน ในป 2531 ปริมาณผลผลิตกุงจากแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณ 85,870
ตัน คิดเปน 60.7 % ของผลผลิตกุงทั้งหมดในประเทศไทย 18 ตอมาหลังจากป 2532 เปนตนมา
ปริมาณผลผลิตกุงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงก็มีปริมาณมากกวาผลผลิตกุงจากธรรมชาติทุกป ถึงแม
ในชวงป 2538 – 2540 ผลผลิตจะมีปริมาณลดลงบางก็ตาม ในป 2540 ผลผลิตกุงจากการ
เพาะเลี้ยงมีปริมาณ 227,000 ตัน คิดเปน 68.7 % ของผลผลิตกุงทั้งหมด ในชวงป 2531 – 2540
ที่ผานมาอัตราการเพิ่มจํานวนผลผลิตของกุงที่มาจากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรมีอัตราการเพิ่ม
จํานวนของผลผลิตถึง 75.49 % สวนผลผลิตกุงจากธรรมชาติมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเพียง
แค 18.22 % เทานั้น
จึงเห็นไดวาปริมาณผลผลิตกุงของประเทศไทยจากการเพาะเลี้ยงนั้นมีปริมาณมาก และทํา
รายไดใหแกประเทศจากการสงออกเปนมูลคาสูง สวนในระดับนานาชาติ จากแผนภูมิที่ 4.3
ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีปริมาณผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในโลกจากขอมูลใน
ป 2539 ประเทศไทยมีผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงประมาณ 205,000 ตัน คิดเปน 27.9 % 19ของ
ประเทศที่ มีการเพาะเลี้ ยงกุง ทั้ง หมด สวนคูแขงที่สํา คัญของไทยในตลาดโลกประกอบไปดว ย
ประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งในป 2539 มีปริมาณผลผลิตกุงที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยง 132,000 ตัน คิด
เปน 18 %ของประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทั้งหมด , ประเทศเอกวาดอร มีปริมาณผลผลิตกุงที่
18

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , สถาบันทรัพยากรชายฝง, การศึกษาผลกระทบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอที่ดินทางการเกษตร และ
สภาพแวดลอมชายฝง , ( 2538 ) , หนา 24 .
19
กรมศุลกากร , 2541
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ไดมาจากการเพาะเลี้ยง 120,000 ตัน คิดเปน 16.3 % ของประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทั้งหมด
และประเทศจีน ซึ่งในป 2539 มีปริมาณผลผลิตกุงที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยง 80,000 ตัน คิดเปน
10.9 % ของประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทั้งหมด
แผนภูมิที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตกุงของไทยจากการเพาะเลี้ยงและธรรมชาติ ป
2531 - 2540

ปริมาณผลผลิต
( ตัน )
300,000
250,000
200,000

ผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยง

150,000

ผลผลิตกุงจากธรรมชาติ

100,000
50,000
-

1

2

3

4

5 6 7
ป 2531 - 2540

8

9

10

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงปริมาณผลผลิตกุงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงในตลาดโลก ป 2539

25,000 , 3%
30,000 , 4%
35,000 , 5%

ไทย

38,000 , 5%

เอกวาดอร
205,000 , 28%

70,000 , 10%

อินโดนีเซีย
จีน
อินเดีย
บังคลาเทศ

80,000 , 11%
132,000 , 18%

120,000 , 16%

เวียดนาม
ฟลิปปนส
อื่นๆ

54
4.1.1 ความตองการของตลาด
ตลาดของกุงกุลาดําสวนใหญเปนตลาดตางประเทศ รายไดจากการสงออกกุงนั้นเปนรอง
แคขาวเทานั้น ทําไดเขาประเทศมากถึง 31,475 ลานบาท ในป 2535 และไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบรายไดในป 2527 ทํารายไดเพิ่มขึ้น 2,590 ลานบาท 20 ความตองการของตลาด
ตางประเทศที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหราคากุงในตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแตป 2523 เปนตนมา มีสวนกระตุนใหมีการลงทุนในการเลี้ยงกุงมากขึ้นเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้เนื่องจากตลาดในสหรัฐอเมริการวมทั้งญี่ปุนไดมีการนําเขากุงจากประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เปน
สองเทาตัว ตั้งแตป 2525 – 2534 การสงออกของประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วมีการขยายตัว
จาก 22,600 ตัน ในป 2525 เปน 140,400 ตัน ในป 2535 ซึ่งญี่ปุนและสหรัฐอเมริกานับเปนตลาด
ที่สําคัญของไทย โดยในป 2540 ญี่ปุนนําเขาผลผลิตกุงของไทยถึง 27,804 ตัน คิดเปนรอยละ 22
ของปริมาณการสงออกกุงทั้งหมด รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งนําเขากุงจากประเทศไทยในป 2540 คิด
เปนรอยละ 27.7 ของปริมาณการสงออกกุงไทยทั้งหมด ตลาดที่สําคัญอื่นๆ ไดแกตลาดในสิงคโปร
ฮองกง และฝรั่งเศส
แผนภูมิที่ 4.4 แสดงตลาดการสงออกกุง ทีส่ ําคัญของประเทศไทย ป 2540

สหรัฐอเมริกา
8,985 , 7%
3,777 , 3%

11,163 , 8%

ญี่ปุน
37,991 , 27%

4,882 , 4%

จีน
สหภาพยุโรป
สิงคโปร

13,613 , 10%

ออสเตรเลีย

13,383 , 10%
15,484 , 11%

27,804 , 20%

แคนาดา
ไตหวัน
อื่นๆ

จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกุง
มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แมวาในชวงป 2542-2545 สัดสวนการผลิตของประเทศไทยจะลดลงก็

20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , สถาบันทรัพยากรชายฝง, การศึกษาผลกระทบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอที่ดินทางการเกษตร และ
สภาพแวดลอมชายฝง , ( 2538 ) , หนา 19 ,
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ตาม สื บ เนื่ อ งมาจากเกษตรกรในประเทศไทยประสบป ญ หาโรคระบาดและพื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย ง
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอพื้นที่เกษตรอื่นๆ ตามมา สงผลใหเกิดกระแสตอตานการเลี้ยงกุง
ตามมา แตปริมาณความตองการบริโภคกุงในตลาดโลกก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตลาดที่สําคัญ
ของประเทศไทย จากแผนภูมิที่ 4.4 ชี้ใหเห็นวาตลาดการสงออกกุงที่สําคัญของประเทศไทยที่
สําคัญในป 2540 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการสงออกกุงถึง 37,991 ตัน คิดเปน 27 %
ของปริมาณการสงออกกุงของประเทศไทยทั้งหมด รองลงมาคือประเทศญี่ปุน มีปริมาณการนําเขา
กุงจากประเทศไทย 27,804 ตัน คิดเปน 20 % ของปริมาณการสงออกกุงของประเทศไทยทั้งหมด
สวนประเทศที่มีการนําเขากุงมากเปนอันดับที่สามคือ ประเทศจีน มีปริมาณการนําเขา 15,484 ตัน
คิดเปน 11 % ของปริมาณการสงกุงของประเทศไทยในป 2540 ทั้งหมด ดังขอมูลจากตารางที่ 4.4
4.1.2 ผลผลิตกุงจากแหลงเพาะเลี้ยง
ในชวงป 2530 – 2542 ปริมาณผลผลิตในประเทศไทยรวมทั้งเนื้อที่ในการเลี้ยง
และจํานวนผูเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา จากขอมูลในตารางที่4.5 ในป 2541 – 2542 จํานวนผูเลี้ยง
เพิ่มจํานวนจาก 25,977 ราย เปน 28,012 ราย ชี้ใหเห็นถึงความนิยมของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยง
กุงกุลาดําในประเทศไทย
ตารางที่4.5 จํานวนผูเลี้ยง เนื้อที่การเลี้ยงกุงทะเล ผลผลิต และมูลคาป 2529-2539
ป

จํานวนราย

เนื้อที่(ไร)

ผลผลิต (ตัน)

มูลคา(ลานบาท)

2529

5,534

283,548

17,885.830

1,737.580

2530

5,899

279,812

23,566.470

3,449.320

2531

10,246

342,364

55,632.840

7,900.550

2532

12,545

444,785

93,494.500

11,072.190

2533

15,072

403,787

118,227.050

14,365.360

2534

18,998

470,826

162,069.690

19,834.110

2535

19,403

454,975

184,884.321

25,500.142

2536

20,027

449,292

225,514.303

32,425.341

2537

22,198

457,793

263,445.960

39,845.252

2538

26,145

468,386

259,540.536

39,544.645

2539

22,913

434,148

224,836.080

37,758.343

2540

23,723

457,000

227,560.24

49,104.51

2541

25,977

475,117

252,731.01

58,960.42

2542

28,012

484,650

275,543.88

67,127.50

2543

25,977

500,000

310,000.00

90,000.00

2544

24,000

480,000

285,000.00

67,127.50

23,000
440,000
255,000.00
ที่มา: กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง ( ขอมูล ป 2543 – 2545 ไดจากการประมาณการ )

86,000.00

2545
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จากขอมูลในตารางที่ 4.6 ในป 2542 กรมประมงไดแบงเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงเปน 5เขตคือ
พื้นที่เขต1 คือจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง เขต 2 คือ พื้นที่จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี สิ ง ห บุ รี นครนายก
สุพรรณบุรี ปทุมธานี เขต 3 คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี เขต 4 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปตตานี นราธิวาส เขต 5 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล พื้นที่เลี้ยงกุง
กุลาดําในพื้นที่เขตที่ 4 , 5 และเขตที่ 1 มีพื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดํามากที่สุดในประเทศตามลําดับ
สืบเนื่องมาจากการที่พื้นที่ในจังหวัดเหลานี้มีอาณาเขตติดกับทะเล ทั้งทะเลอันดามันและอาวไทย
ทําใหภูมิประเทศเอื้ออํานวยตอการเพาะเลี้ยงเปนอยางยิ่ง พื้นที่ในการเลี้ยงทั้งหมดในป 2542 คือ
484,650 ไร มีจํานวนเกษตรกร 28,012 ราย โดยการเพาะเลี้ยงกระจุกตัวอยูในพื้นที่เขตหนึ่ง และ
เขตสองมากที่ สุ ด โดยเฉพาะจั ง หวั ด จั น ทบุ รี สมุ ท รปราการและสมุ ท รสาคร มี พื้ น ที่ ใ นการ
เพาะเลี้ ย งจั ง หวั ด ละมากกว า สามหมื่น ไร เพราะมีค วามพร อ มทางด า นเทคโนโลยี สภาพภู มิ
ประเทศที่ติดชายฝงทะเลอาวไทย ตลาดรองรับสินคา และแหลงวัตถุดิบตางๆ จึงทําใหพื้นที่จังหวัด
เหลานี้มีการเพาะเลี้ยงคอนขางมากกวาพื้นที่อื่น ในพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีพื้นที่
ในการเพาะเลี้ยงกุง 34,341 ไร21 มากเปน อันดับสองในพื้นที่การเพาะเลี้ยงเขต สอง รองจากพื้นที่
การเพาะเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรปราการ เพราะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการมีอาณา
เขตติดตอกับทะเลคืออาวไทย ทําใหมีลักษณะพื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอยาง
มาก และพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังเปนพื้นที่ซึ่งมีการเลี้ยงกุงมาเปนเวลานานแลวตั้งแตป 2478
จึงจัดวาเปนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงคอนขางสูง
ผลผลิตจากการเลี้ยงกุงที่เพิ่มขึ้นในป 2529-2539 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18 ตอป ถาพิจารณาเปนรายภาคจะเห็นวา ภาคกลางมีพื้นที่การ
เลี้ยงมากที่สุดในป 2519 -2532 รอยละ51 ของพื้นที่ทั้งหมดทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการสงเสริมการ
เลี้ยงกุงแบบพัฒนากอนพื้นที่ภาคอื่นๆ แตเมื่อเกษตรกรประสบกับปญหาโรคระบาดอยางรุนแรงใน
ป 2533 สงผลใหจํานวนเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางลดจํานวนลง อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ผลตอบแทนที่สูง สงผลใหเกษตรกรมีแรงจูงใจขยายพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาอีก สงผลให
เกิดการขยายตัวของจํานวนผูเลี้ยงและพื้นที่ไปยังภาคใตและภาคตะวันออกมากขึ้น ผลผลิตกุง
นอกจากจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงแลว ยังเปนผลมาจากการพัฒนาวิธีการ
เลี้ยงแบบธรรมชาติมาสูการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และแบบพัฒนาในที่สุด ทําใหผลผลิตการเลี้ยงกุง
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นั่นคือจากเฉลี่ย 20 กิโลกรัมตอไร ในป 2520 เปน403 กิโลกรัมตอไร ในป
2535 เพิ่มขึ้นเปน 20 เทา ภายในระยะเวลาเพียง 15 ป เมื่อมีการพิจารณาเปนรายภาคจะพบวา
ประสิทธิภาพในการเลี้ยงกุงของพื้นที่ภาคกลางระหวางป 2519 -2532 เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมี
ผลผลิตตอไรสูงสุด 187 กิโลกรัมในป 2533 และลดลงเปน 82 กิโลกรัมตอไรในป 2535 สวนภาค
21

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ,กลุมสถิติและสารสนเทศ กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง, 2541.
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ตารางที่ 4.6 จํานวนราย เนื้อที่ การเลี้ยงกุงทะเลและผลผลิตตามชนิดสัตวน้ําเปนรายจังหวัด ป 2542
จํานวนราย

จํานวนราย

เนื้อที่

ผลผลิตสัตวน้ํา
รวม

กุง
รวมกุง

แชบวย

กุลาดํา

กุงโอคัก

กุงอื่นๆ

ปลา

ปู

รวม

28012

484,650.00

275729

275,542.00

2834

271017

974

717

178

9

เขต1

3,048

63,249

38,753.00

38,753.00

133

38,577.00

38

5

-

-

ตราด

532

8,608.00

5,595.00

5,595.00

-

5,595.00

-

-

-

-

จันทบุรี

2,364.00

48,732.00

29,104.00

29,104.00

28,928.00

5,909.00

4,054.00

4,054.00

4,054.00

5
-

-

152

38
-

-

ระยอง

133
-

-

-

11,826

213,689.00

61,938.00

61,751.00

2,338.00

58,148.00

735

530

178.00

9

ชลบุรี

772.00

9,737.00

10,570.00

10,570.00

10,545.00

-

-

-

-

ฉะเชิงเทรา

6,576.00

49,269.00

29,661.00

29,661.00

25
-

29,661.00

-

-

-

-

ปราจีนบุรี

812

11,220.00

10,047.00

10,047.00

-

10,047.00

-

-

-

-

1,457.00

48,511.00

5,010.00

4,936.00

643

3,847.00

174

272

7

461

16,831.00

554

552

181

242

78

51

67
-

861.00

34,341

1,838.00

1,838.00

385

1,249.00

130

74

-

2
-

สมุทรสงคราม

612

33,228.00

2,560.00

2,525.00

900

1,176.00

326

123

35

-

เพชรบุรี

275

10,552.00

1,698.00

1,622.00

204

1,381.00

27

10

76

-

1,879

38,092.00

26,593.00

26,593.00

160

26,373.00

60

-

-

-

ประจวบคีรีขันธ

339

5,941.00

4,460.00

4,460.00

-

4,460.00

-

-

-

-

ชุมพร

534

9,751.00

5,936.00

5,936.00

-

5,936.00

-

-

-

-

1,006.00

22,400.00

16,197.00

16,197.00

160

15,977.00

60

-

-

-

เขต 2

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร

เขต3

สุราษฎรธานี

58

ตารางที่ 4.6 ( ตอ ) จํานวนราย เนื้อที่ การเลี้ยงกุงทะเลและผลผลิตตามชนิดสัตวน้ําเปนรายจังหวัด ป 2542
จํานวนราย

จํานวนราย

เนื้อที่

ผลผลิตสัตวน้ํา
รวม

เขต 4

กุง
รวมกุง

แชบวย

กุลาดํา

กุงโอคัก

ปลา

ปู

กุงอื่นๆ

7,563

92,039.00

67,793.00

67,793.00

203

67,267.00

141

182

-

-

นครศรีธรรมราช

4,316.00

68,340.00

43,308.00

43,308.00

203

42,782.00

141

182

-

-

สงขลา

2,604.00

15,386.00

13,124.00

13,124.00

-

13,124.00

-

-

-

-

พัทลุง

450

3,500.00

4,114.00

4,114.00

-

4,114.00

-

-

-

-

ปตตานี

184

4,589.00

6,929.00

6,929.00

-

6,929.00

-

-

-

-

นราธิวาส

9

224

318

318

-

318

318

-

-

-

2,796

34,381.00

44,852.00

44,852.00

-

44,852.00

-

-

-

-

ระนอง

156

4,137.00

4,964.00

4,964.00

-

4,964.00

-

-

-

-

พังงา

606

7,455.00

15,272.00

15,272.00

-

15,272.00

-

-

-

-

ภูเก็ต

126

1,899.00

3,513.00

3,513.00

-

3,513.00

-

-

-

-

กระบี่

825

6,028.00

5,968.00

5,968.00

-

5,968.00

-

-

-

-

ตรัง

701

8,603.00

8,947.00

8,947.00

-

8,947.00

-

-

-

-

สตูล

382

6,259.00

6,188.00

6,188.00

-

6,188.00

-

-

-

-

จังหวัดอื่นๆ

900

43,200.00

35,800.00

35,800.00

-

35,800.00

-

-

-

-

เขต 5

ที่มา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542

59

60
ตะวันออกและภาคใตนั้นในป 2535 ผลผลิตในการเลี้ยงกุงกุลาดําเพิ่มขึ้นตลอดเวลาคือ 615 และ
1,067 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนฟารมเลีย้ งกุง กุลาดําแบบพัฒนาในแตละภาค
พื้นที่แหลงเพาะเลีย้ ง
( แหง )

ป
2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

ภาคตะวันออก

4,952

5,600

6,676

5,752

7,681

9,977

11,208

ภาคกลาง

3,873

3,975

4,019

4,798

4,794

5,209

4,905

ภาคใตฝงอาวไทย

9,004

9,677

11,528

8,926

7,842

7,857

9,103

ภาคใตฝงอันดามัน

2,198

2,946

3,922

3,937

3,406

2,934

2,796

รวม
20,027
22,198
26,145
ที่มา : กลุมสถิติและสารสนเทศ กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง

23,413

23,723

25,977

28,012

แตในปจจุบันเกษตรกรในภาคกลางและภาคอื่นๆ ประสบกับปญหาจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบพัฒนาโดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมและโรคระบาด ทําใหพื้นที่แหลงเพาะเลี้ยงขยายตัวลงไป
ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใตแทน ซึ่งในป 2542 ขอมูลจากกรมประมงระบุวามีจํานวนฟารม
เลี้ยงกุงมากที่สุดคือ 11,208 แหง คิดเปน 40.01 % ของจํานวนฟารมเลี้ยงกุงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากป
2541 จํานวน 2,035 ฟารม จังหวัดที่มีจํานวนฟารมมากที่สุดคือจังหวัด ฉะเชิงเทรามีจํานวนฟารม
6,576 แหง ภาคที่มีจํานวนฟารมเลี้ยงกุงมากรองลงมาคือพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยคือ จังหวัดสงขลา
สุราษฏรธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจํานวนฟารมเลี้ยงกุง 9,103 แหง คิดเปน 32.50% ของ
จํานวนฟารมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2541 จาก1,246 แหง สวนพื้นที่ภาคกลางมีจํานวนฟารมเลีย้ งกุง
ในป2542 จํานวน 4,905 แหง คิดเปน 17.51% ของจํานวนฟารมทั้งหมดลดลงจากป 2541 ซึ่งมี
จํานวน 5,209 แหง
4.1.3 เทคนิคในการเลี้ยง
การเลี้ยงกุงทะเลในประเทศไทยไดเริ่มตนในชวงราวๆป 2478 เดิมใชบริเวณนาขาวที่นํา
ทะเลทวมถึงหรือบริเวณที่ใกลปาชายเลน ในระยะแรกๆ มีผลผลิตไมสูงมากนักเพราะเปนการเลี้ยง
แบบดั้งเดิม อาศัยกุงจากธรรมชาติ การถายน้ําในบอก็อาศัยน้ําขึ้นลงเปนหลัก กุงที่เลี้ยงเปนกุง
แชบวย (Penaeus merguensis ) และตอมาหลังจากป 2520 เทคนิคในการเลี้ยงไดมีการพัฒนาขึ้น
ชนิดของกุงที่เลี้ยงก็เปลี่ยนเปนกุงกุลาดํา ( Penaeus monodon ) วิธีการเลี้ยงก็เปลี่ยนจากระบบ
ธรรมชาติมาเปนการเลี้ยงแบบพัฒนา พื้นที่ในการเลี้ยงไดเพิ่มขึ้นจาก 325,929 ไรในป 2530
เปน 418,348 ไร ในป 253522 ในขณะเดียวกันผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนามีถึง 90% ของผูเลี้ยงทั้งหมด

22

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , สถาบันทรัพยากรชายฝง, การศึกษาผลกระทบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอที่ดินทางการเกษตร และ
สภาพแวดลอมชายฝง , ( 2538 ) , หนา 25.
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ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ส ว นช ว ยใหก ารเลี้ ย งกุง ในประเทศไทยมี ก ารขยายตัว เพิ่ ม มาคื อ การปรั บ ปรุ ง
เกี่ยวกับพันธุลูกกุงที่จะใชเลี้ยงและอุตสาหกรรมอาหารเม็ดในประเทศ ในป 2535 มีโรงเพาะฟกตัว
ออนถึง 1,000 แหง ซึ่งในที่นี้เปนโรงเพาะฟกขนาดเล็กเสียประมาณ 80 % ขนาดกลาง 10% และ
ขนาดใหญ 10% ซึ่งจะทําใหการเลี้ยงกุงเปนไปไดในทุกฤดูกาล
อาหารเม็ดนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเลี้ยงกุงในปจจุบัน การลงทุนสวนใหญจะ
เปนคาอาหารเม็ด 50-70 % ไดมีการตั้งโรงงานผลิตอาหารกุงขึ้นภายในประเทศ ในป 2528 มี
โรงงานผลิตอาหารกุงเพียงหนึ่งโรงเทานั้น และเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 15 โรงในป 2531 นอกจากนี้ยังมี
โรงงานขนาดเล็กที่ผลิตอาหารกุงใกลแหลงเลี้ยงมากกวา 50 โรง
4.1.4 การสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชน
รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงศักยภาพที่จะสรางรายไดเพื่อนําเงินตราเขามาในประเทศจากการ
เลี้ยงกุง จึงไดมีการสนับสนุนใหมีการเลี้ยงกุงอยางจริงจัง แผนการพัฒนาตางๆ ทั้งทางดานการ
วิจัยและสงเสริมไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานีประมงน้ํากรอย ไดมีการยกระดับขยายงาน
ขึ้นเปนศูนยพัฒนาประมงน้ํากรอย และมีการจัดตั้งสถานีและศูนย ขึ้นมาใหม เพื่อชวยเหลือเอกชน
ในการเพาะฟกลุกกุงและแนะนําเทคนิคการเลี้ยง สถาบันการเงินตางๆไดสนับสนุนใหมีการกูยืมเงิน
ในการลงทุ น และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารเลี้ ย ง หน ว ยงานควบคุ ม คุ ณ ภาพของกุ ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง เพื่ อ
ตรวจสอบมาตรฐานกุงใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ โดยสวนมากฟารมขนาด
ใหญมักจะไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ( BOI ) ซึ่งจะไดรับ
สิทธิประโยชนตางๆ ในเรื่องการยกเวนภาษี
นอกจากนี้ไดมีนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในเรื่องของการเลี้ยงกุงในประเทศไทยในรูป
ของการลงทุนรวม การลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนในดานการเงิน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีที่กาวหนาเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมกัน เนื่องจากการเลี้ยงกุงตองการอาหารเม็ดที่มี
คุ ณ ภาพสู ง ดั ง นั้ น ป จ จั ย ทางด า นราคาของอาหารเม็ ด นั บ ว า เป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง ในป 2533 ทางรัฐบาลไดมีการยกเวนภาษีนําเขาถึง 35 % ในการที่จะ
นําเขาปลาปนและสวนผสมอื่นๆ ในการผลิตอาหารเม็ด จึงทําใหอาหารกุงในทองตลาดมีราคา
ลดลง ทําใหตนทุนในการเลี้ยงกุงต่ําลง
สําหรับนโยบายและแผนพัฒนาตางๆที่ทางภาครัฐไดกําหนดขึ้นเพื่อรองรับการเลี้ยงกุง
กุลาดําที่เกิดขึ้นประกอบไปดวย
1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรสินคาเกษตรหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ไดมีการกําหนดมาตรการกลยุทธในการแปรรูปสินคา
เกษตร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสินคาเกษตรหลัก 12 ชนิด ซึ่งครอบคลุมสินคาที่ผลิตเพื่อการ
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สงออก ( ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา สับประรด กาแฟ กุงกุลาดํา ) กลุมสินคาที่ผลิต
เพื่อใชในประเทศ ( ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน ) และกลุมสินคาที่ผลิตไมพียงพอตอความ
ตองการในประเทศ ( ถั่วเหลือง ) เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาสินคาเกษตรหลัก
และผลิตภัณฑอื่นๆ โดยมีวิธีการแกปญหา 4 ดาน คือ ดานการผลิต แปรรูป ดานการตลาด และการ
บริหารจัดการ
2.
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการดําเนินโครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งเปนรูปแบบระบบการจัดการเลี้ยงเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด โดยนําน้ําที่มีคุณภาพดีมาใชในการเพาะเลี้ยง แลวบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
ซึ่งวิธีการเลี้ยงระบบนี้ทําใหการเลี้ยงกุงประสบผลสําเร็จแลว ยังเปนผลดีตอสภาพแวดลอมอีกดวย
โดยกรมประมงไดทําการสํารวจความเปนไปไดมากกวา 67 โครงการซึ่งเปนโครงการแมแบบในพื้นที่
จําเปนเรงดวน เชน สงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี เปนตน
3. โครงการตรวจรับรองพันธุกุง โดยกรมประมงไดจัดหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อใหบริการ
แกเกษตรกรในการตรวจสอบคุณภาพน้ําและคุณภาพพันธุกุง ซึ่งใชเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส จากเดิม 3 จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต และจันทบุรี เพิ่มเปนจังหวัด 11 จังหวัด แถบ
ชายฝงทะเลเพื่อใหครอบคลุม ทุก พื้น ที่ในการตรวจสอบคุ ณภาพลูก กุงก อนนํา ไปปลอยเลี้ยงให
ปราศจากเชื้อไวรัส
4. การแกไขปญหาการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ําจืด สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2545 ใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 8/2544
โดยใหคงไวซึ่งมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ในการระงับการเลี้ยงกุงกุลาระบบความเค็มต่ําในพื้นที่น้ําจืด และสงเสริมใหมีการเลี้ยงกุง
กุลาดําของประเทศโดยวิธีการจําแนกเขต ( Zoning ) จากการใชทรัพยากรน้ํา ประกอบไปดวยพื้นที่
ที่ไมอยูในเขตพื้นที่น้ําจืด และตองไมอยูในเขตพื้นที่ที่มีการใชประโยชนเปนการเฉพาะ ไดแกเขต
อนุรักษน้ําดิบเพื่อการประปา เขตชลประทานทั้งหมด และเขตเติมน้ํา ( Recharge ) ของน้ําบาดาล
5. กรมประมงเรงนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําอยางยั่งยืน
( Code of Conduct ) มาใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง โดยระบบดังกลาวเปนรูปแบบการเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดําใหมีความเหมาะสมเพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบต อสิ่ง แวดลอม และเปนการสงเสริ มให
เกษตรกรไดเขาใจถึงระบบและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง โดยการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยเพื่อใหเกษตรกรไดมีความรูความสามารถผลิตกุงที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามความ
ต อ งการของตลาด นอกจากนี้ ก ารวางมาตรการจะเป น การควบคุ ม และจั ด ระบบพื้ น ที่ ใ นการ
เพาะเลี้ยงกุงใหมีการกระจายตัวที่เปนระเบียบ อันจะเปนการควบคุมและจัดการสภาพตางของ
พื้นที่ เพื่อแกไขและปองกันปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งหามนําเขาอาหารกุงที่มีสวนผสมของสารคลอ
แรมฟนิคอลมาตั้งแตป 2542 และออกประกาศแกไขเพิ่มเติม 2 ฉบับ โดยออกคําสั่งหามจําหนาย
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อาหารสัตวที่มีสารไดมิโตรดาโซลโรนิดาโซล คารบาดอกซ และโอลาควินดอซ ซึ่งอาจเกิดมะเร็งแก
ผูบริโภคได นอกจากนี้กรมประมงมีนโยบายใบกํากับการจําหนายกุงเลี้ยงใหกูเลี้ยงโดยตองใช
ใบรับรองปลอดสารตกคางประกอบและไมตองเสียคาใชจาย ซึ่งกรมประมงไดแจงใหประเทศผู
นําเขากุงที่สําคัญ ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเกาหลี ทราบเรียบรอยแลว โดย
เหตุผลที่ตองมีใบกํากับภาษีการจําหนายสัตวน้ํา เพื่อปองกันการนําเขากุงจากตางประเทศเพื่อ
นํามาแปรรูปแลวสงออกไปเปนกุงของไทย
7. ระบบการจัดการผลิตของไทยสวนใหญไดรับการรับรองระบบ HACCP หรือ(Hazard
Analysis Critical Control Point ) โดยหนวยงานที่ทําหนาที่ในการรับรองในประเทศไทยไดแก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน สวนหนวยงานของตางประเทศไดแก SGS ซึ่งเปนหนวยงาน
ของสหรัฐอเมริกา Campden and Chorleywood Food Research Association Group ที่เปน
หนวยงานของประเทศอังกฤษ ผูประกอบการของไทยที่มีบริษัทขนาดใหญจะทําการรับรองระบบทั้ง
จากในและตางประเทศ เนื่องจากความตองการของลูกคาจะยอมรับการรับรองระบบของแตละ
ประเทศแตกต า งกั น ป จ จุ บั น โรงงานอุ ต สาหกรรมกลุ ม ประมงของไทยได รั บ การรั บ รองระบบ
HACCP แลว จํานวน 200 โรง
8. อุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดดําเนินโครงการภายใตแผนปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตทัดเทียมกับคู
แขงขัน และชวยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
หลัก คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม โดยมีโครงการที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมกุงกุลาดําคือ
8.1 โครงการคัดเลือกพอพันธุ แมพันธุ กุงกุลาดําเพื่อผลิตลูกกุงพันธุดี โดยกรมประมงได
ดําเนินการผลิตพอพันธุ แมพันธุ กุงกุลาดํา โดยนําพอแมพันธุจากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในบอดิน
มีการตรวจหาเชื้อไวรัสกอนทําการเลี้ยง เพื่อใหไดพันธุกุงที่มีคุณภาพแข็งแรงและปราศจากเชื้อ
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อนํามาใชปรับปรุงคุณภาพของพอพันธุ แม
พันธุกุงที่เลี้ยงในบอดินใหมีความแข็งแรง ตานทานโรคไดดีและมีพอพันธุ แมพันธุที่สามารถทําการ
เลี้ยงไดเองและสามารถควบคุมคุณภาพไดโดยจับจากธรรมชาติลดลง
8.2 โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยกรมประมงจัดฝกอบรมให
เกษตรกรมีความรูในเรื่องการควบคุมการเกิดโรค การลดยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีตกคางในกุง
วิธีการเลี้ยงในพื้นที่เดิมไดในระยะยาวโดยไมกอใหเกิดมลภาวะตอแหลงน้ําและพื้นที่ขางเคีย ง
รวมทั้งฝกอบรมผูประกอบการที่จับพอพันธุ แมพันธุกุงจากธรรมชาติอยางถูกวิธีและเกิดประโยชน
สูงสุด ในกรณีที่พอพันธุ แมพันธุที่รวบรวมไดมีขนาดเล็ก มักจะนํามาขายเปนกุงตาย ดังนั้น หากมี
การนําพอพันธุ แมพันธุกุงดังกลาวมาเลี้ยงใหมีขนาดใหญขึ้น จะชวยลดอัตราการสูญเสียพอพันธุ
แมพันธุจากธรรมชาติได
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8.3
โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา ( สาขาอาหาร ) โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันอาหาร ดําเนินการศึกษาโครงการในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
โดยกุงกุลาดํากําหนดใหเปนสินคาเปาหมายในกลุมประมง ในการจัดทําแผนแมบทดังกลาวเพื่อ
กําหนดทิศทางและกรอบนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 10 ปขางหนา ใหสอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาดานอื่นๆ และโอกาสทางการคาระหวางประเทศ
และเมื่อโครงการแลวเสร็จอุตสาหกรรมจะมีแผนกลยุทธ มาตรการ และแผนปฏิบัติการภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ตอไป
8.4 โครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน ( สาขาอาหาร ) ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันอาหารดําเนินโครงการ
เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล โดยมีการนําผลการศึกษาผลิตภัณฑกลุมเปาหมายคือ อุตสาหกรรมแปรรูปจากขาว และ
อุต สาหกรรมแปรรู ป กุ ง วิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ด แข็ง และศั ก ยภาพการผลิ ต ของประเทศ เพื่ อ
ประโยชนในการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความไดเปรียบ และการปรับกลยุทธในการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีขีดความสามารถที่จะแขงขันในลักษณะของ Compettitive Benchmarking
และเพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงรุกใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางเปนระบบและรูปธรรมที่ชัดเจน
9. การจัดใหมีตลาดกลางหรือหองเย็นเก็บรักษากุงกุลาดํา โดยกระทรวงพาณิชยไดมีการ
จัดระเบียบตลาดกลางใหอยูในความดูแลของกรมการคาภายในจังหวัดตางๆเชนตลาดกลางกุง
สมุ ท รสาคร เพื่ อ พั ฒ นาตลาดให มี ค วามทั น สมั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และมี ก ฏเกณฑ เ กี่ ย วกั บ ชั้ น
มาตรฐานตางๆที่ชัดเจน
4.2 สถานการณการเลี้ยงกุงและรูปแบบการใชที่ดินที่เปลี่ยนไปจากการเลี้ยงกุงในจังหวัด
สมุทรสาคร
จากขอมูลป2539 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 545,216 ไร แบงออกเปนพื้นที่ทําการเกษตร
ของจังหวัดจํานวน 274,287 ไรคิดเปน 50.30 % ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด โดยพื้นที่ทาง
การเกษตรทั้งหมดพื้นที่ปลูกไมผลมีมากที่สุดคือ 95,287 ไรคิดเปน 34.74% ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด รองลงมาคือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 70,453 ไรคิดเปน 25.69% และลําดับที่สามคือการใช
ที่ดินเพาะเลี้ยงกุง 37,224 ไรหรือ 13.57% ตอมาในป 2544 การใชประโยชนที่ดินทางดา น
การเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครลดลงเหลือ249,541 ไร โดยการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร
สามอันดับแรกคือ การใชที่ดินเพาะปลูกไมผล94,150.00ไร คิดเปน 37.73% พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา
75,706.93 ไร คิดเปน 30.34% และพื้นที่เลี้ยงกุง32,765.07 ไร คิดเปน 13.13 %
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ตารางที่ 4.8 ประเภทการใชที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครป 2539 และ2544
ประเภทที่ดินทางการเกษตร

2539

%

2544

%

พื้นที่ทํานา

14,620

5.33

12,434.00

4.98

พื้นที่ไมผล

95,287

34.74

94,150.00

37.73

พื้นที่พืชผัก

26,634

9.71

5,189.00

2.08

พื้นที่ไมดอก

6,350

2.32

3,302.00

1.32

พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา

70,453

25.69

75,706.93

30.34

พื้นที่เลี้ยงกุง

37,224

13.57

32,765.07

13.13

พื้นที่อื่นๆ

21,180

7.72

23,450.00

9.40

274,287

100

249,541

100

รวม
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

จากแผนที่4.3 จะพบวาการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครสวน
ใหญจะอยูในเขตอําเภอบานแพวและอําเภอกระทุมแบนบางสวนเทานั้น ซึ่งพื้นที่อําเภอบานแพว
สวนใหญจะใชพื้นที่ในการเพาะปลูกไมผลและนาขาว ซึ่งการปลูกขาวจะอยูในเขตตําบลคลองตัน
เจ็ดริ้ว สวนสม และอําแพง สวนอําเภอกระทุมแบนจะใชพื้นที่ในการปลูกขาว สวนในเขตอําเภอเมือง
พื้นที่สวนใหญติดทะเล การใชพื้นที่สวนใหญในเขตอําเภอเมืองจึงใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต
พื้น ที่ตํา บลพัน ทายนรสิ งห โคกขาม โกรกราก ทา จีน บางหญาแพรก บางกระเจ า บางโทรัด
กาหลงและนาโคก สวนพื้นที่ที่เหลือจะเปนพื้นที่ตัวเมือง ยานการคา หมูบานและที่อยูอาศัย เปนตน
จากแผนที่ 4.2 การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดสมุทรสาครในป 2533 พบวาพื้นที่สวน
ใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกไมผลและนาขาว โดยพื้นที่เพาะปลูกไมผลจะอยูในพื้นที่อําเภอบานแพว
และกระทุมแบน สวนพื้นที่อําเภอเมืองมีการปลูกไมผลเพียงเล็กนอยคือพื้นที่ตําบลชัยมงคล นาดี
บางน้ําจืด คอกกระบือ สวนพื้นทีนาขาวจะอยูในพื้นที่กระทุมแบนคือตําบลทาไม ทาเสา และดอน
ไกดี สวนพื้นที่ทํานาขาวในอําเภอบานแพวคือ ตําบลอําแพง หลักสาม โรงเข ยกกระบัตร สวนการ
ใชประโยชนที่ดินที่เหลือจะ เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตอําเภอเมืองคือตําบลพันทายนรสิงห
โคกขาม โกรกราก ทาจีน บางหญาแพรก บางกระเจา บางโทรัด กาหลงและนาโคก และพื้นที่
เมืองคือ พื้นที่ตําบลมหาชัยและทาทราย ตอมาเมื่อพิจารณาจากแผนที่ 4.3 จะพบวาการใช
ประโยชนที่ดินของจังหวัดสมุทรสาครในชวงสิบปตอมาเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก จากแผนที่
แสดงการใชประโยชนที่ดินป 2544 พบวาพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดลดลงอยางเห็นไดชัด ใน
เขตอําเภออําเภอกระทุมแบน พื้นที่การเพาะปลูกไมผลถูกแทนที่ดวยพื้นที่นาขาวในเขตตําบลทา
เสา ดอนไก ดี คลองมะเดื่ อ และสวนหลวง ส ว นตํ า บลอ อ มน อ ยในส ว นที่ มี เ ขตติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานครเปลี่ยนรูปแบบการใชที่ดินจากพื้นที่เกษตรมาเปนพื้นที่เมืองและยานอุตสาหกรรม
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ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมมาจากกรุงเทพมหานครผานทางถนนเพชรเกษมและ
ถนนเศรษฐกิจ ทําใหพื้นที่ตําบลออมนอยเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนที่ดินไปนอกจากนี้ยัง สงผล
ใหพื้นที่ตําบลทาเสา กระทุมแบน และสวนหลวงบางสวนที่มีพื้นที่ติดตอกับตําบลออมนอยมีการ
ขยายตัวเขาไปของยานที่พักอาศัยซึ่งสวนใหญเปนที่พักของคนงานที่เขามาทํางานในพื้นที่ตําบลออม
นอยและมีที่พักอยูบริเวณรอบนอกของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหการใชที่ดินบริเวณดังกลาว
เป น การผสมผสานระหว า งพื้ น ที่พั ก อาศั ย ย า นอุ ต สาหกรรมและพื้น ที่ เ กษตรในพื้น ที่ เ ดีย วกั น
นอกจากพื้นที่ไมผลซึ่งถูกแทนที่ดวยยานการคา ที่พักอาศัยและพื้นที่นาขาวแลว พื้นที่ตําบลแคราย
คลองมะเดื่อและดอนไกดีบ างส วนยัง ถูก แทนที่ดวยพื้น ที่เพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ า ซึ่ง ก็คือพื้น ที่นากุง ที่
ขยายตัวมาจากเขตอําเภอเมืองและเปนผลจากจากราคากุงในตลาดโลกในชวงเวลานั้นมีราคาสูง
สงผลใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงไปยังพื้นที่เกษตรอื่นๆ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ อํ า เภอบ า นแพ ว พื้ น ที่ ส ว นใหญ ยั ง คงเป น พื้ น ที่ เ กษตร
เพาะปลูกไมผลและนาขาวอยู แตพื้นที่บางสวนถูกแทนที่ดวยพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําซึ่งก็คือการ
เลี้ ย งกุ ง ในเขตตํ า บลหลั ก สาม อํ า แพง บ า นแพ ว และโรงเข นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมเขามาในพื้นที่บางสวนคือตําบลโรงเขและยกกระบัตร โดยเฉพาะตําบลโรงเขมีพื้นที่นา
รางกระจุกตัวอยูใกลกับพื้นที่อุตสาหกรรม สวนพื้นที่ตัวเมืองและยานการคาจะอยูในเขตตําบลบาน
แพว สวนพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีความเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินมากที่สุดคือ
พื้นที่อําเภอเมือง การใชประโยชนที่ดินซึ่งในอดีตมีเพียงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ยานตัวเมืองและ
การคา ไมผล และนาขาวเพียงเล็กนอยพื้นที่เหลานี้ถูกแทนที่ดวยกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางกัน
ออกไป โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําบางสวนโดยเฉพาะพื้นที่นากุงถูกทิ้งรางคือ บางสวนของพื้นที่
ตําบลพันทายนรสิงห โคกขาม บางหญาแพรก บางกระเจา บางโทรัด กาหลงและนาโคก ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากภาวะโรคระบาดในชวงป 2534 - 2536 สงผลใหพื้นที่ดังกลาวไมสามารถเลี้ยงกุงและ
สัตวน้ําตอไปได ทําใหพื้นที่ซึ่งถูกทิ้งรางบางสวนถูกแทนที่โดยโครงการจัดสรรที่ดินและหมูบาน เชน
บางสวนของตําบลบางหญาแพรก โคกขามและพันทายนรสิงห สวนพื้นที่ตําบลบางโทรัด บาง
กระเจาและทาจีน โดยเฉพาะพื้นที่สวนที่ใกลเสนทางคมนาคมสายหลักคือถนนพระรามสองการใช
ประโยชนที่ดินจะเปนการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและหมูบานที่พักอาศัย และโครงการ
จัดสรรที่ดิน สวนพื้นที่เมืองและยานการคาจากเดิมที่อยูในเขตตําบลมหาชัยและทาทรายพื้นที่เมือง
จะขยายออกมาในพื้นที่ตําบลทาฉลอม โกรกราก คอกกระบือและนาดี โดยพื้นที่ตําบลนาดี คอก
กระบือ และบางน้ําจืด การใชประโยชนที่ดินจะมีทั้งพื้นที่อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย พื้นที่จัดสรรที่ดิน
นาขาวและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํารางบางสวน
การเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชนที่ ดิ น ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครสามารถแบ ง พื้ น ที่
ออกเปน 2สวนคือ พื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตร พื้นที่เมืองคืออําเภอเมืองและพื้นที่อําเภอกระทุมแบน
สวนที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร สําหรับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในสวนนี้เกิด
จากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานครมาตามถนนสายพระราม2 ถนนเพชร
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เกษม และถนนเศรษฐกิจ รวมทั้งภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงป 2538 –
2541 สงผลใหเกิดการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ใกลเคียงกับ
กรุ ง เทพมหานครเป น จํ า นวนมาก สว นพื้น ที่ เ กษตรคื อ อํ า เภอบ า นแพ ว และกระทุ ม แบน การ
เปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่เ กษตรในเขตอํ า เภอกระทุมแบนและบา นแพว เกิด จากการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมและยานที่พักอาศัย อีกสาเหตุหนึ่งคือการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเขาไป
ในพื้นที่เพาะปลูกไมผลโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลหลักสาม บานแพว อําแพง โรงเข หนองบัวในเขต
อําเภอบานแพว และตําบลแคราย คลองมะเดื่อ ดอนไกดี และกระทุมแบนในอําเภอกระทุมแบน ทํา
ใหพื้นที่เพาะปลูกไมผลและนาขาวลดลงอยางเห็นไดชัด
จากผลกระทบของการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่เกษตร
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดลอมไมเพียงแตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเทานั้น แตยังรวมถึง
พื้นที่จังหวัดอื่นๆ โดยผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนานี้ประกอบไปดวย
- เกิดการแพรกระจายของดินเค็ม ความเค็มของดินและโซเดียมในเกลือทําใหโครงสราง
ของดินแนนทึบและเปนพิษตอพืช พื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดําและพื้นที่ใกลเคียงจะมีปริมาณเกลือ
สูงขึ้น
- เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่นาขาวซึ่งเปลี่ยนเปนนากุงแลวจะเปลี่ยน
กลับมาเปนพื้นที่เกษตรไดยาก
- เกิดความปนเปอนของน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและใตดิน เพราะมีการนําน้ําเค็มหรือ
เกลือเขามาในพื้นที่น้ําจืด ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ระบบนิเวศ บางสวนซึมลงใตดินมี
ผลกระทบตอน้ําใตดิน บางสวนจะออกมานอกบอกุงทําใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม
ขางเคียง
- เกลือโซเดี ยมละลายน้ํา ง ายจึง แพรก ระจายไดรวดเร็ ว หากถึงระดับวิกฤติจะต องใช
งบประมาณจํานวนมากในการฟนฟูและแกไขความเค็มของดิน
- เกิดความขัดแยงในการใชน้ําและการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากความเค็มที่แพรกระจาย
ออกไปจากพื้นที่เลี้ยงกุงกระทบตอการเจริบเติบโตของพืชจึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูเลี้ยงกุง
และกลุมเกษตรกรที่ปลูกพืช
- ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ตองใชงบประมาณเปนจํานนมากในการฟนฟูที่ดินและแกไข
ความเค็มของดิน
- ผลกระทบตอการสงออกกุงโดยรวม เนื่องจากการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืดมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เปนสาเหตุใหองคกรเอกชนในตางประเทศนํามาเปนขออางโจมตีและกีดกันการสงออก
กุงกุลาดําของไทยในตลาดโลก
จากผลกระทบดังกลาวทางคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2541 ใหยกเลิก
การเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่น้ําจืด และกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมในการเลี้ยงกุง
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กุลาดํา และทําการกําหนดเขตฟนฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่ผานมา โดยพื้นที่ในการเลี้ยงกุง
กุลาดําแบงออกเปน 3 กลุมคือ
1. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดํา
2. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดํา
3. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําอยูในเขตปาเศรษฐกิจ
สําหรับเกณฑในการกําหนดเขตพื้นที่ในการหามและอนุญาติใหเลี้ยงกุงกุลาดําทางกรม
พัฒนาที่ดินใชหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้
ก. ปจจัยดานกายภาพ
จะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพพื้นที่ คือสภาพภูมิประเทศ เนื้อดิน ปฏิกริยา
ดิน ความลึกของดินที่พบสารประกอบกํามะถัน การระบายน้ําของดิน คุณสมบัติเหลานี้จะมีผลตอ
การเจริญเติบโตของกุงกุลาดําโดยตรง หรือมีผลทางดานวิศวกรรมการสรางบอ ตลอดจนการนํา
น้ําเค็มเขาสูบอ และการระบายน้ําทิ้ง เปนตน
ข . ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม
นอกจากปจจัยทางดานกายภาพแลว ปจจัยทางดานสังคมก็มีความสําคัญที่จะตองนํามา
พิ จ ารณาเพื่ อ ลดความขั ด แย ง ทางด า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น หรื อ ป อ งกั น ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรและระบบนิเวศอื่นๆ ปจจัยทางดานสังคมไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรัก ษ
ทรัพยากร ขอบังคับหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการใหหรือหามสําหรับกิจกรรมใดๆ ในเขตพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งที่เปนกติกาของสังคม หรือมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใชอยู
จากการพิจารณาตัวแปรทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กรมพัฒนาที่ดินไดมี
การกําหนดพื้นที่ใหและหามเลี้ยงกุงกุลาดําในจังหวัดตางๆ รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร โดยในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครไดมีการกําหนดพื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดําใหอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองนอกเขต
แนวคันปองกันน้ําเค็ม ซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําจะอยูในเขตตําบล
กาหลง บางน้ําจืดและคอกกระบือ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําจะ
อยูในเขตตําบลบานบอ บางโทรัด บางกระเจา ทาจีน มหาชัย โคกขาม คอกกระบือ พันทายนร
สิงห และพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําอยูในเขตปาเศรษฐกิจ ที่เปน
พื้นที่สวนใหญจะอยูในเขตตําบลนาโคก กาหลง บานบอ บางกระเจา บางหญาแพรกทาจีน
มหาชัย โคกขาม คอกกระบือ พันทายนรสิงห ดังแสดงในแผนที่ 4.4 ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะมีอาณาเขต
ติดตอกับอาวไทยเปนพื้นที่ชายทะเล ดินสวนใหญเปนดินตะกอนปากแมน้ํามีความเค็มสูงจึงไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากเทากับพื้นที่น้ําจืดอื่นๆ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครการเลี้ยงกุงมีมานานแลว แตไมมีบันทึกอางอิงถึงชวงเวลาที่
แนนอน เขาใจวาการเลี้ยงกันกอนป 2473 ในป 2493 ราคาเกลือตกต่ํา ทําใหมีการเปลี่ยนนาเกลือ
เปนนากุงกันมากขึ้น เพราะการเลี้ยงกุงใหผลตอบแทนที่ดีกวานาเกลือมาก การเลี้ยงกุงในระยะนั้น
เปนระบบดั้งเดิม สวนใหญทํากันในอําเภอเมือง ตําบลบางหญาแพรก กาหลง บางหญาแพรก
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บางกระเจา บานบอ พันทายนรสิงห และโคกขาม ในป 2515 จังหวัดสมุทรสาครมีผูทํานากุง
ประมาณ 300 ราย เนื้อที่ 11,881 ไร มีผลผลิตประมาณ 169 ตัน หลังจากนั้น การเลี้ยงกุงได
ขยายตัวเขาไปในเขตอําเภออื่น เชนอําเภอบานแพว ในป 2527 จังหวัดสมุทรสาครมีผูเลี้ยงกุง
ประมาณ 1,020 ราย พื้นที่เลี้ยงกุงประมาณ 46,153 ไร ไดผลผลิต 3,145 ตัน จํานวนผูเลี้ยงกุง
และพื้นที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นตามลําดับ
การเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียงนั้นแบงออกเปน สามประเภทคือ ก า ร
เลี้ยงแบบธรรมชาติ การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และการเลี้ยงแบบพัฒนา โดยในป 2542 พื้นที่ในการ
เลี้ยงของจังหวัดสมุทรสาครจัดวามีมากเปนอันดับสามของพื้นที่เขตสอง รองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสมุทรปราการที่มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุงมากถึง 49,269 และ 48,511 ไร ตามลําดับ สวน
จังหวัดที่มีพื้นที่ในการเลี้ยงกุงมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ซึ่งมี
พื้นที่ในการเพาะเลี้ยง 68,340 ไร , 49,269 , และ ไร 48,732 ไร ตามลําดับ
ในป 2530 มีจํานวนผูเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1,173 ราย โดยคิดเปนเนื้อที่
ในการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 50,481 ไร ตอมาในป 2541 ผูเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ใน
การเพาะเลี้ยงทั้งหมด 3,462.5 ไร เทานั้น จะพบวาจํานวนผูเลี้ยงกุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมี
จํานวนลดลงจากปกอนๆ มาก สืบเนื่องมาจากเกษตรกรรอจังหวะของตลาดใหราคาเพิ่มสูงขึ้นจึงจะ
หันกลับมาเพาะเลี้ยงอีกครั้ง โดยในขณะที่รอราคาในทองตลาดอยูเกษตรกรสวนใหญจึงหันไป
ประกอบอาชีพเกษตรตางๆ เชนเลี้ยงปลา ปลูกพืชสวน และอื่นๆ เปนตน สงผลใหพื้นที่เพาะเลี้ยง
กุงในจังหวัดสมุทรสาครลดนอยลงเรื่อยๆ พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรสาครจึงมีแนวโนม
ลดลงตลอดเวลา จากป 2530 มีพื้นที่ เพาะเลี้ยงทั้งหมดในจังหวัด 50,481 ไร ตอมาในป 2535
ลดลงเหลือ 45,864 ไร และป 2539 มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุงเหลืออยู 37,224 ไร และในป
2544 เหลือพื้นที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดสมุทรสาครเพียง 32,765.07 ไรเทานั้น ในชวงป 2530 –
2539 พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงลดลงคิดเปน 26.26 % สวนในชวง 15 ป คือป 2530 – 2544 พื้นที่
เพาะเลี้ยงกุงในจังหวัดลดลงคิดเปน 35.09 % ซึ่งสงผลใหผลผลิตของจังหวัดลดลงอยางมากตาม
ไปดวย สวนในปลาสุด ป 2546 พบวาภาวะความตองการกุงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นแตราคายังต่ํา
อยูสงผลใหเนื้อที่ในการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครลดลงเปน 9,105.70 ไร
จากขอมูลในตารางที่ 4.10 และแผนที่แสดงการเปรียบเทียบจํานวนพื้นที่ในการเลี้ยงกุง
กุลาดําแบบพัฒนาของจังหวัดสมุทรสาครจะพบวาพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่ในการเลี้ยงมากที่สุดในป 2546
คือตําบลพันทายนรสิงหซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะเลี้ยงถึง 93.94 %
รองลงมาคือ ตําบลโรงเข ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง 988.5 ไร จะเห็นวาพื้นที่การเลี้ยงกุงจะกระจุก
ตัวอยูในบริเวณเขตอําเภอเมืองเปนสวนใหญโดยในป 2546 นั้นเขตอําเภอเมืองมีพื้นที่ในการเลี้ยงกุง
กุลาดําแบบพัฒนา 5,574.20 ไรคิดเปน 61.2 % ของพื้นที่ในการเลี้ยงทั้งจังหวัด รองลงมาคือ
อําเภอบานแพวมีพื้นที่ในการเลี้ยง 3,488.5 ไร หรือ 38% ของพื้นที่ในการเลี้ยงทั้งจังหวัด เพราะเขต
พื้นที่อําเภอเมืองมีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเลคืออาวไทย มีลักษณะของภูมิประเทศและระบบ
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นิเวศนที่เอื้ออํานวยในการเพาะเลี้ยง
อีกทั้งมีอุตสาหกรรมและแหลงรองรับสินคารวมทั้งแหลง
วัตถุดิบในการเลี้ยงที่สะดวกในการจัดหาจึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงมากกวา
อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน
จากแผนที่4.3 การใชประโยชนที่ดินในป2544 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่เพาะปลูกไมผลและ
นาขาวในอําเภอบานแพวและกระทุมแบนบางสวนถูกแทนที่ดวยพื้นที่นากุงแตกลับปรากฏวาจํานวน
เนื้อที่ในการเลี้ยงกุงของจังหวัดสมุทรสาครลดลงทุกปทั้งนี้เปนเพราะในชวงป 2534 – 2536 พื้นที่
เลี้ยงกุงเดิมที่อยูในเขตอําเภอเมืองบริเวณตําบลพันทายนรสิงห โคกขาม โกรกราก ทาจีน บางหญา
แพรก บางกระเจา บางโทรัด กาหลงและนาโคก เกิดภาวะโรคระบาดประกอบกับราคากุงกุลาดํา
ในตลาดโลกลดลงทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงคอยๆ ทยอยเลิกกิจการ ตอมาในชวงป 2539 ราคากุง
กุลาดําในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงกุงกุลาดําอีกครั้งโดยมีการเปลี่ยนพื้นที่ในการ
เลี้ยงจากพื้นที่เดิมที่ติดชายทะเลมายังพื้นที่เกษตรซึ่งเปนสวนผลไมและนาขาวเพื่อปองกันเชื้อโรค
จากแหลงเพาะเลี้ยงเดิม ดังนั้นพื้นที่เกษตรในเขตอําเภอบานแพวและกระทุมแบน รวมทั้งพื้นที่บาง
ตําบลของอําเภอเมืองเชนตําบลพันทายนรสิงห กาหลง นาโคกในเขตที่มิไดมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จึงถูกแทนที่ดวยพื้นที่นากุงซึ่งยายแหลงเพาะเลี้ยงจากพื้นที่เดิม แตจากการที่พ้ืนอําเภอกระทุม
แบนและบานแพวเปนสวนผลไมการขยายตัวของพื้นที่นากุงจึงเปนไปอยางจํากัดพื้นที่เพราะปญหา
ทางดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตนทุนในการลงทุนปรับสภาพพื้นที่ซึ่งคอนขางสูง ในขณะที่
พื้นที่แหลงเพาะเลี้ยงเดิมใหผลผลิตนอย เสี่ยงตอโรคระบาด และมีสภาพเสื่อมโทรมเกษตรกรใน
พื้นที่เพาะเลี้ยงเดิมจึงทยอยเลิกกิจการไป ดวยสาเหตุดังกลาวถึงแมจะมีการขยายตัวของพื้นที่นา
กุงอยูตลอดเวลาแตจํานวนเนื้อที่ก็ยังคงลดจํานวนลงเรื่อยๆ เพราะพื้นที่เพาะเลี้ยงเดิมลดจํานวนลง
ในอัตราสวนที่มากกวาพื้นที่เพาะเลี้ยงแหงใหม
4.3 วิธีการเลี้ยงกุงและผลตอบแทน
อาจกลาวไดวาการเลี้ยงกุงทะเลหมายถึงการเลี้ยงกุงกุลาดําดวยนั้น ปจจุบันลักษณะการ
เลี้ยงจากดั้งเดิมสูการเลี้ยงแบบพัฒนาขึ้นสามารถแบงลักษณะการเลี้ยงออกเปน 3 ลักษณะ 23
1. การเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิม ( Extensive System ) เพื่อใหสามารถเก็บน้ําไดมีประตูจับกุง
และประตูดันน้ํา ซึ่งในปจจุบันใชเครื่องยนตติดเพลาและใบพัดผานทอดันน้ําเพื่อดันทั้งน้ําและลูก
กุงเขามาในขณะเดียวกัน การเลี้ ยงกุง แบบนี้อาศัยเฉพาะพันธุลูก กุงหรือที่เรี ยกวาเชื้อกุ ง จาก
ธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งมักจะไดผลดีในระยะเริ่มแรกเมื่อเริ่มเปดทําการเลี้ยงใหมๆ เพราะยังมีเชื้อลูก
กุงชุกชุมอยู ปจจุบันนากุงแบบนี้ยังคงมีอยูอยางแพรหลาย มีขนาดเนื้อที่เลี้ยงหรือนากุงแตละ
ฟารมประมาณ 50-200 ไร ขึ้นไป เปนการเลี้ยงซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่คอนขางต่ํา คือตั้งแต
23
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40 – 60 กิโลกรัม/ไร/ป นากุงแบบนี้ดั้งเดิมตองใชพื้นที่มาก สวนใหญแลวเปนการดัดแปลงจากนา
ข า วชายฝ ง ทะเลหรื อดั ด แปลงจากนาเกลื อหรือ การหัก รา งถางพง ปา ชายเลนมี ก ารขุด รอ งน้ํ า
โดยรอบ รอบนากุง โดยขุดดินจากรองยกขึ้นเปนคันนาลอมรอบพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ํา ปจจุบันยังคง
เลี้ยงแบบนี้กันบางขนาดนากุงประมาณ50-200 ไร ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรประมาณ 40-70 กิโลกรัม
ตอป
2. การเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา ( Semi – intensive System ) การเลี้ยงกุงลักษณะนี้บางครั้ง
เรียกวา การเลี้ยงกุงแบบปลอยเสริม ( Additional system ) ทั้งนี้เนื่องมาจากนากุงแบบดั้งเดิม
( Extensive System ) ในหลายๆ พื้นที่เชื้อกุงจากธรรมชาติมีไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งเปน
ปญหาใหญสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง โดยมีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากมีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุงกัน
อยางตอเนื่องเปนอันมากในอดีตที่ผานมา เมื่อการเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมมีปญหาเชื้อลูกกุงจากน้ํา
ทะเลที่ดันเขามาปริมาณลดนอยลงเรื่อยๆ อาจเพราะวามีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุงในละแวกใกลเคียง
เพิ่มมากขึ้นลูกกุงจากธรรมชาติจึงเขามาในนากุง ในอัตราที่คอนขางต่ํา จึงคิดหาวิธีการดัดแปลง
นากุงเพื่อรองรับการนําลูกกุงจากแหลงเพาะฟกลูกกุงไปปลอยเสริม มีการดัดแปลงพื้นที่นากุงแบบ
ดั้งเดิมบางสวนเปนบออนุบาลลูกกุงที่ซื้อลูกกุงจากโรงเพาะฟก มีการใหอาหารเสริมและกําจัดศัตรู
ของลูกกุงเมื่อลูกกุงที่อนุบาลแข็งแรงเพียงพอจึงจะเปดประตุลูกกุงออกไปเลี้ยง เกษตรกรจึงมี
แนวความคิดที่จะหาวิธีดัดแปลงรูปแบบนากุง เพื่อนําลูกกุงจากโรงเพาะฟกไปปลอยเสริมขึ้น โดยมี
การดัดแปลงนากุงบางสวนเปนบออนุบาล มีระบบการใหอาหารและกําจัดศัตรูทางธรรมชาติของ
กุง จนกระทั่งกุงที่นําไปปลอยเสริมโตและแข็งแรงพอ จึงเปดบออนุบาลปลอยกุงไปเลี้ยงรวมกันกับ
ลูกกุงจากธรรมชาติ การเลี้ยงโดยวิธีนี้สามารถเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ขึ้นมาไดในระดับหนึ่ง
อาจมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 80 – 100 กิโลกรัม/ไร
3. การเลี้ยงกุงแบบพัฒนา ) Intensive System ) ป จ จุ บั น มี ก ารเลี้ ย งกุ ง แบบพั ฒ นากั น
เปนสวนใหญ เปนการเลี้ยงกุงแบบอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายใหญมี
เงินทุนมากหรือเลี้ยงโดยเอกชนในรูปแบบหุนสวนและบริษัทสรางบอเลี้ยงตามปาชายเลนซึ่งเปน
แหลงน้ํากรอย โดยสวนใหญจะขุดบอขนาด 3 - 6 ไร หรืออาจจะเรียกวาเพื่อควบคุมสภาพน้ําและ
ดูแลรักษาตลอดถึงการใหอาหารเปนไปไดทั่วถึง จึงใชพื้นที่บอขนาด 3 - 6 ไร การเลี้ยงกุงแบบนี้
เรียกอีกอยางหนึ่งวา การเลี้ยงแบบใหผลผลิตสูง นับเปนวิธีการเลี้ยงที่ทันสมัยตองใชความรูและ
หลักการในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตลอดจนการบริหารดานตางๆ มาประยุกตใชในการดําเนินการ
ไดแก การเพาะขยายพันธุกุง การเตรียมบอ การกําจัดศัตรู การอนุบาลลูกกุง การควบคุมระดับน้าํ
การปล อ ยพั น ธุลูก กุง ลงในบอ เลี้ย ง อาหารและการใหอ าหาร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตองปฏิบั ติ
คอนขางซับซอน ตองอาศัยความรูความชํานาญเปนอยางมาก สวนใหญจะทําการเลี้ยงในระดับ
อุตสาหกรรมซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกรรายใหญ เพราะตองลงทุนสูงรวมทั้งใชเวลาในการเลี้ยง
และอนุบาลลูกกุงคอนขางนาน แตจะใหผลผลิตตอไรคอนขางสูง และใหผลตอบแทนที่คุมคาตอ
การลงทุน
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การเลี้ยงกุงแบบพัฒนานิยมเลี้ยงกุงกุลาดํากันเปนสวนใหญ โดยสรางบอเลี้ยงตามแนว
ชายฝงทะเลที่เปนแหลงน้ํากรอย ซึ่งมีขนาดแตกตางกันไปตั้งแต 2 – 7 ไร ขึ้นไป ลักษณะของบอ
โดยทั่วไปนั้นเปนเชนเดียวกันกับบอปลา มีระดับน้ําลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปดวยคลองสงน้ํา บอเลี้ยงทุกบอมีทางระบายน้ําเขาออก พันธุกุงที่นํามาปลอยตองมี
การเพาะพันธุขึ้นมาเองหรือซื้อมาจากโรงเพาะขยายพันธุของทางราชการหรือเอกชน โดยทั่วไปจะ
มีขนาดความยาวของลูกกุงประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร อัตราการปลอยเลี้ยงประมาณ 15 – 20
ตัวตอตารางเมตร อาหารที่เลี้ยงเปนอาหารเม็ด และบางก็เลี้ยงโดยใชปลาสดเปนอาหารวันละ
ประมาณ 2 – 3 ครั้ง/ จํานวน 3 – 5 %ของน้ําหนักตัวกุง การเปลี่ยนน้ําใหมในบอจะกระทําเปน
ประจําทุก 2 – 3 วัน/ครั้ง ในบอเลี้ยงกุงบางแหงใชเครื่องตีน้ํา ) Agitator ) ทั้งนี้เพื่อใหน้ําในบอเกิด
การหมุนเวียนและเพิ่มออกซิเจนดวย ในบางรายจะทําการอนุบาลลุกกุงเพื่อใหเติบโตขึ้นสักระยะ
หนึ่งซึ่งตองใชเวลาประมาณหนึ่งเดือน จากนั้นจึงรวบรวมลุกกุงที่มีขนาดโตขึ้นเปนกุงขนาดเล็ก
ปลอยลงเลี้ยงในบอเลี้ยงขนาดใหญ จนไดขนาดที่ตลาดตองการใชเวลานานประมาณ 4 -5 เดือน
4.3.1 ตนทุนในการเลี้ยงกุงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 24
โดยทั่วไปแลวตนทุนในการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ตนทุนคงที่ คือ คาใชจายในการเลี้ยงกุงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
ซึ่งเปนคาใชจายประจําซึ่งประกอบไปดวย คาอุปกรณในการเลี้ยงตางๆ เชน คาขุดบอ ทอระบาย
น้ํา เครื่องสูบน้ําและทอน้ํา อุปกรณในการใหอาหารกุง คาเชาที่ดิน เปนตน
2. ตนทุนผันแปร คือคาใชจายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตประกอบไปดวย
ก. ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดไดแก คาลูกกุง , คาอาหารกุง , คาปูนขาว กากชาและยา
รักษาโรคกุง , คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น , คาไฟฟา , คาลอกเลนซอมบอกุงและประตูน้ํา , คา
ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ , คาจางแรงงาน , คาดอกเบี้ยเงินกู , คาใชจายอื่นๆ ไดแก คา
น้ําแข็ง คานายหนา และคาขนสง เปนตน
ข. ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาเสียโอกาสแรงงานของสมาชิกในครัวเรือน ได
จากการประเมินคาจางแรงงานในครัวเรือนที่ทํางานในฟารมเปนประจําหรือชั่วคราว ตามอัตรา
คาจางแรงงานในทองถิ่น และลักษณะของงานที่ทํา เชนผูจัดการฟารม ผูดูแลกุงเปนตน สวนคา
เสียโอกาสของตนทุนผันแปร ไดแก คาเสียโอกาสของเงินลงทุนผันแปร คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครพบวา ตนทุน
เฉลี่ยตอไรจะอยูที่ 81,190.48 บาทตอไรตอรุน โดยจากตารางที่ 4.10 25ตนทุนในการเลี้ยงนี้แบง
ออกเปนตนทุนคงที่คือ คาอุปกรณในการเลี้ยงตางๆ เชน คาขุดบอ ทอระบายน้ํา เครื่องสูบน้ําและ
24
25

มลฤดี นิพันธพงษ , การวิเคราะหธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตฝงอาวไทย , ( 2541 ), หนา 6 – 8 .
ชวนพิศ สิทธิมังค , การวิเคราะหศึกษาธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตน้ําจืด , ( 2539 ), หนา 16.
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ทอน้ํา อุปกรณในการใหอาหารกุง เครื่องวัด PH และเครื่องวัดความเค็ม รวมทั้งคาที่ดินนั้นรวมเปน
มูลคา 7,830.24 บาท โดยคาอุปกรณตางๆ เหลานี้สวนมากจัดวาเปนการลงทุนครั้งแรก เพราะ
อุปกรณตางๆ เหลานี้สามารถที่จะนํามาใชไดอีกเมื่อทําการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในรุนตอไป
ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนเหลานี้ไดในการเลี้ยงครั้งตอไป สวนตนทุนผันแปรในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบพัฒนานี้ จะเปนคาขุดลอกเลนในบอกุง คาซอมแซมบอและประตูน้ํา คาปูนขาวในการฆาเชื้อ
โรคและกากาชาในการใช กํ า จั ด ศั ต รู กุ ง ค า พั น ธุ กุ ง ค า น้ํ า เค็ ม ค า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ค า ไฟฟ า
คาอาหารกุง คายาและอาหารเสริม คาจางแรงงาน และคาซอมแซมอุปกรณตางๆ รวมเปนมูลคา
73,360.24 บาท โดยตนทุนแบบผันแปรนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามราคาคาอาหารและอุปกรณ
รวมทั้งคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟาที่ขึ้น ลงไมแนนอนตามแตภาวการณในปจจุบันเกษตรกร
สวนมากที่ทําการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาจะเสียเงินในการลงทุนในครั้งแรกคอนขางสูง ตอเมื่อมี
การเลี้ยงในครั้งที่สองที่สามตามมาแลว มูลคาเงินลงทุนในสวนของตนทุนคงที่นั้นจะลดจํานวนลง
เรื่อยๆ เพราะอุปกรณในการเลี้ยงที่เปนการลงทุนในครั้งแรกสามารถที่จะนํามาใชในครั้งตอไปได
จนกวาอุปกรณนั้นๆ จะเสื่อมคุณภาพลง ในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในชวงปหนึ่งสามารถที่
จะเลี้ยงไดประมาณ 2 – 3 รุนตอป ดังนั้นการลงทุนสวนใหญในรุนที่สองจึงเปนตนทุนผันแปรเปน
สวนใหญ โดยการลงทุนในการเลี้ยงครั้งแรกจากขอมูลในตารางที่ 4.10 จะแบงการลงทุนครั้งแรก
ออกเปน 5 สวนคือ คาขุดบอและคาโรงเรือนที่ใชในการดูแลกุง , คาประตูน้ําและทอระบายน้ําจาก
บอกุงไปยังแหลงน้ําธรรมชาติ , คาอุปกรณเครื่องสูบน้ํา , คาอุปกรณเครื่องตีน้ําเพื่อชวยสราง
ออกซิเจนใหแกกุง และคาอุปกรณในการเลี้ยง จับขาย เชน กระปอง แห อวน เฝอก เหลานนี้เปน
ตน โดยเฉลี่ยคาลงทุนครั้งแรกตอหนึ่งบอจะอยูที่ประมาณ 37,252.02 บาท โดยสวนใหญ
เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครจะกูยืมเงินมาใชในการลงทุนถึง 61.5 % ซึ่งสวนมากกูมาจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ( ธกส. ) สวน 38.5 % ใชทุนสวนตัวในการเลี้ยง
4.3.2 ผลตอบแทนและการตลาดของกุงกุลาดําแบบพัฒนา
สวนผลตอบแทนจากการเลี้ยงแลวโดยเฉลี่ยเบื้องตนในการขายผลผลิตกุงกุลาแบบพัฒนา
หนึ่งรุนนั้น จากตารางที่ 4.11 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงประมาณ 122,408.58 บาทตอรุน โดยเงินที่
ไดจากการขายนี้ยังไมไดหักคาใชจายในการลงทุนตางๆ เมื่อมีการหักคาใชจายในการลงทุนที่เปน
เงินสดมูลคา 62,875.43 บาทและตนทุนที่ไมเปนเงินสดมูลคา 14,902.03 บาทแลวนั้นจะเหลือ
ผลตอบแทนที่เปนกําไรใหแกเกษตรกรประมาณ 44,631.12 บาท ซึ่งจัดไดวาเปนผลตอบแทนที่
คอนขางพอใชในชวงระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณสามเดือน สวนผลตอบแทนเฉลี่ยตอกิโลกรัม
อยูที่ประมาณ 157.54 บาท ตอกิโลกรัมโดยยังไมไดหักตนทุน และเมื่อหักตนทุนทั้งหมดแลวจะ
เหลือกําไรตอผลผลิตหนึ่งกิโลกรัมประมาณ 57.44 บาทตอกิโลกรัม ส ว นในด า นการตลาดของกุ ง
กุลาดํานั้น โครงสรางทางการตลาดของกุงกุลาดํานั้นจะมีรูปแบบดังตอไปนี้
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1. ตลาดหนาฟารมมีผูเลี้ยงกุงทําหนาที่เปนผูขาย โดยมีผูรวบรวมกุงในทองที่หรือทองถิ่น
แพกุง และหองเย็น/โรงงานแปรรูป ทําหนาที่เปนผูซื้อ การขายสามรถกระทําการไดโดยเสรี มีการ
เจรจาตกลงตอรองราคาตามขนาดรอยละ 88.6 ลักษณะผูซื้อที่เปนผูรวบรวมกุงในทองที่/ทองถิ่น
รอยละ 20 และหองเย็น/โรงงานแปรรูป คิดเปนรอยละ 28.6 และ 51.4 ตามลําดับ
2. ตลาดกลางเปนผูรวบรวมกุง แพกุง มีการประมูลซื้อขายกันโดยผานตลาดกลาง ซึ่งแพ
กุงไดรับคาตอบแทนจากการใหบริการแกผูขายในแตละครั้ง และมีผูซื้อมาประมูลตามราคาที่ผูซื้อ
แตละรายไดรับขอมูลมา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดและคุณภาพของสินคาเปนหลัก
แผนภูมิที่ 4.5 โครงสราง - วิถีตลาดของกุงกุลาดํา ดัดแปลงจาก กองวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ , แนวทางเรงรัดเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการสงออก 2533
เกษตรกรผูเลี้ยง

ตลาดทองถิ่น ( Local
Market )

ตลาดปลายทาง( Terminal
Market )

1. พอคาทองถิ่น
2. แพกุง , ตัวแทน , นายหนา
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนา้ํ
4. โรงงานหองเย็น
5. พอคาสงออก
6. พอคาปลีก

1.พอคาสง
2. แพกุง , ตัวแทน , นายหนา
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนา้ํ
4. โรงงานหองเย็น
5. พอคาสงออก
6. พอคาปลีก

ผูบริโภค
พอคาสงออก

การเคลื่อนยายกุงกุลาดํา
การเคลื่อนยายกุงกุลาดําที่แปรรูปบรรจุหีบหอเรียบรอยแลว
3. ตลาดขายสง พอคาขายสงซึ่งประมูลสินคามาจากตลาดกลาง จะเปนผูขายสินคา
ใหกับห องเย็น /โรงงานแปรรู ป ภั ตตาคาร ส ง ใหพอคาขายปลีก ตามตลาดขายปลีก ต างๆ ใน
ประเทศ ซึ่งบางครั้งตลาดขายสงนี้อาจไมทําการซื้อขายผานตลาดกลางก็ได บางครั้งผูรวบรวมกุง
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อาจทําหนาที่เปนพอคาขายสงเอง โดยสงใหกับหองเย็น/โรงงานแปรรูป ภัตตาคาร หรือพอคาใน
ตลาดขายปลี ก โดยตรง ซึ่ ง ทํ า ให ต ลาดขายส ง และตลาดกลางมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละทํ า หน า ที่
คลายกันมาก
4. ตลาดตางประเทศ/ตลาดขายปลีก ในปริมาณสินคาบางสวนจะถูกสงออกไปจําหนาย
ยังตลาดตางประเทศ โดยหองเย็นหรือโรงงานแปรรูป ในสวนของตลาดขายปลีกจะรับซื้อสินคามา
จากตลาดขายสง หรือผูรวบรวมกุงเพื่อจําหนายตอไปใหผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้เกษตรกรสวน
ใหญนิยมขายกุงคละขนาดกัน โดยมีวิธีการสุมขนาดกุงประมาณ 3 – 4 ครั้ง และหาขนาดเฉลี่ย
ที่มากที่สุด เพื่อกําหนดราคาตามขนาดเฉลี่ยนั้น ทั้งนี้เพราะหากมีการคัดขนาดตามความเปนจริง
แลวจะทําใหเสียเวลาและจะทําใหกุงช้ํา การนําไปจําหนายตอจะสงผลใหราคาที่ไดต่ํากวาที่ควรจะ
ได โดยการจายเงินคารับซื้อกุงนั้นนิยมการจายเปนเงินสด และเช็คซึ่งตองเปนเจาประจําที่เชื่อถือ
ได ฉะนั้นโดยภาพรวมแลวการตลาดของกุงกุลาดําเปนการคาแบบเสรีผูซื้อและผูขายมีการเจรจา
ตอรองกันกอนที่จะมีการซื้อขาย โดยมิตองผูกขาดหรือมีขอตกลงภายใตพันธะใดๆ การซื้อขายจะ
จายทันทีเปนเงินสดหรือเช็คแลวแตที่ไดตกลงกันไว และกุงกุลาดําจัดวาเปนสินคาที่มีตลาดรองรับ
ผลผลิ ต อยู ต ลอดเวลา เพราะเป น สิน ค า ที่ มี ก ารส ง ออกไปยัง ต า งประเทศมากกว า ที่ จ ะบริ โ ภค
ภายในประเทศเพราะมี ร าคาสู ง ซึ่ ง อํ า นาจในการซื้ อ ในประเทศจึ ง ค อ นข า งน อ ยกว า ตลาด
ตางประเทศ
4.4 ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
จากการศึกษารวบรวมขอมูลในการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ศึกษาและทั้งประเทศพบวา
ปญหาที่เกษตรกรพบอยูเสมอในการเพาะเลี้ยงคือ
1. ปญหาขาดแคลนลูกกุงที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เกิดจากการขยายตัวของเกษตรกรที่เลี้ยงกุง
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดความตองการลูกกุงที่มากขึ้นตามไปดวย ลูกกุงสวนใหญที่นํามาเพาะเลี้ยง
สวนใหญไดมากจากฟารมเพาะเลี้ยงที่ใชแมกุงที่จับมาจากธรรมชาติ ซึ่งพอ แมพันธุที่วางไขแลว
สองครั้งจะถูกขายใหแกผูบริโภคหรือภัตคาร ดังนั้นจึงไมมีพอ แมพันธุจากธรรมชาติปลอยลงสูทะเล
ทําใหพอ แมพันธุจากธรรมชาติลดจํานวนลง อีกทั้งการลักลอบน้ําเขาพอ แมพันธุจากตางประเทศ
มีราคาแพง
2. ตนทุนในการผลิตของเกษตรกรมีแนวโนมที่สูงมากขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารกุง
ในปจจุบันสูงขึ้น เพราะตองนําเขาจากตางประเทศ รวมทั้งวัตถุดิบเหลานี้มีอัตราภาษีที่สูง
3. ปญหาโรคระบาดในกุงกุลาดํา ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และกอใหเกิดผลเสียหายตอ
ผลผลิตกงกุลาดําของไทย ทําใหคุณภาพและปริมาณของผลผลิตของกุงกุลาดําลดลง สงผลตอ
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเลี้ยงหนาแนน การบริหารน้ําและควบคุมคุณภาพ
ตลอดจนการบําบัดน้ํากอนปลอยลงสูแหลงนําธรรมชาติไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
โรคกุงที่มีความรุนแรงในปจจุบันไดแก โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เชน โรคหัวเหลือง โรคเรืองแสงใน
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กุ ง โรคตัว แดงดวงขาว ที่ เ กิ ด จากน้ํา เนา เสี ย เพราะการสะสมของอาหารที่ ตกคา งในพื้ น บ อกุ ง
เนื่องจากการระบาดของโรคกุงทําใหเปนโรคทั้งบอ ทําใหผลเสียหาที่เกิดมีมูลคาสูง ซึ่งการสราง
หองปฏิบัติการหรือหองทดลองควบคุมที่ทันสมัย จะชวยควบคุมและยับยั้งการแพรระบาดที่เกิดขึ้น
ในฟารมเลี้ยงกุงได ซึ่งหองปฏิบัติการประเภทนี้จะมีอยูในฟารมที่มีขนาดใหญ เนื่องจากตองใชเงิน
ลงทุนในการสรางที่สูงมาก รวมทั้งคาใชจายในการจางบุคลากรมาประจําหองปฏิบัติการ ทําให
เกษตรกรรายยอยไมสามารถที่จะลงทุนในดานนี้ได
4. ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของการเลี้ยงกุงกุลาดํา
อยางรวดเร็ว ประกอบกับการเลี้ยงกุงในบอที่มีความหนาแนนสูง รวมทั้งการใหอาหารที่มีปริมาณ
มาก ทําใหเกิดการตกคางของอาหารสวนเกิน และสิ่งขับถายตางๆ ทําใหเกิดการสะสมสารพิษและ
สารตกคางตางๆ ภายในพื้นที่บอ นอกจากนี้การเลี้ยงกุงกุลาดําบางพื้นที่ยังมีการบุกรุกพื้นที่ปาชาย
เลนและพื้นที่เกษตรและอนุรักษตางๆอีกดวย
5. ปญหาการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่เกินความจําเปนของเกษตรกร เนื่องจากขาด
ความรูความเขาใจในการใชเวชภัณฑและยาปฏิชีวนะเหลานี้อยางถูกวิธี มีการใชอาหารกุงที่มีการ
ปนเปอน การใชสารตางๆ เพื่อเรงการเจริญเติบโต ตลอดจนการใชน้ํา และน้ําแขงที่ไมสะอาด
เพี ย งพอก อ ให เ กิ ด การปนเป อ นของสารเหล า นี้ ใ นตั ว กุ ง ทํ า ให ป ระเทศคู ค า รายใหญ เช น
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตั้งมาตรการกีดกันทางการคาตอผลผลิตกุงกุลาดําของไทย
ธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําจัดวาเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหแกประเทศเปนมูลคามหาศาล
โดยตัวธุรกิจเลี้ยงกุงกุลาดําเองนั้นยังตองการกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อรองรับธุรกิจการเลี้ยง
โดยเฉพาะการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาที่ตองใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ รวมทั้งปจจัยสนับสนุน
ตางๆ เชน อาหารกุง อาหารเสริม ยารักษาโรค ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลของธุรกิจการเลี้ยง
กุงกุลาดําแบบพัฒนาเบื้องตนในบทที่สี่นี้ จึงสามารถที่จะแบงกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาออกไดเปน 8 ธุรกิจคือ
1. อุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา
2. กิจการฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน
3 ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
4 . ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยง
5. ตลาดกลางรับซื้อกุง
6. แพกุง
7. อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
8. อุตสาหกรรมหองเย็น
ซึ่งจากขอมูลที่กลาวมา แตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุง
กุลาดําลวนแตมีรูปแบบการดําเนินกิจการที่แตกตางกันออกไป รวมถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ของแตละกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดดานตางๆ จะไดกลาวถึง ในบทตอไป
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บทที่ 5
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดบิ ในการ
ผลิตซึ่งเปนการศึกษาทางดานตนทุนในการผลิต แหลงที่มาของวัตถุดิบและการกระจายสินคา
รวมทั้งแหลงจําหนายสินคาและความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ ซึ่ง
จากการศึกษาสามารถแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตได 4 กลุม
ธุรกิจ คือ
1. ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร เปนแหลงซื้อขายผลผลิตกุงกุลาดํา และกุงชนิดอื่นๆทั้งแบบ
เลี้ยงและแบบธรรมชาติ ในการศึกษาจะเนนไปที่รูปแบบการซื้อ – ขาย รวมทั้งแหลงวัตถุดิบที่แพกุง
ในตลาดกลางกุงรับซื้อมา รวมทั้งปริมาณสินคาเขาออก ของตลาดกลางแหงนี้
2. ธุรกิจแพกุง เปนการศึกษาสืบเนื่องมาจากรูปแบบการดําเนินการซื้อขายในตลาดกลาง
กุง เพราะแพกุงที่เขามาจําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดกลางกุงจะตองเปนสมาชิกของชมรมผูคากุง
สมุทรสาครที่ดําเนินการเกี่ยวกับตลาดกลางกุง ซึ่งการศึกษาจะเนนไปที่คาใชจายในแตละเดือน
ของกิจการแพกุง รูปแบบการจัดหาสินคา พื้นที่ในการจัดหาสินคา กลุมลูกคาของธุรกิจแพกุง
เหลานี้ โดยการศึกษาจะแบงธุรกิจแพกุงออกเปนสองกลุมยอยคือกลุมที่ใชนายหนาในการจัดหา
สินคา และกลุมที่ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคา
3. โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ในการศึกษาจะแบงกลุม
โรงงานแปรรูปสัตวน้ําออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีคนงานตั้งแต 1 – 800 คน และกลุมที่สอง คือ
กลุมที่มีคนงานตั้งแต 801 คน ขึ้นไป สาเหตุที่ตองมีการแบงกลุมโรงงานแปรรูปสัตวน้ําออกเปนสอง
กลุมสืบเนื่องมาจากโรงงานแปรรูปสวนใหญในจังหวัดสมุทรสาครเปนโรงงานขนาดเล็กมีคนงานไม
ถึง 100 คน อยูเปนจํานวนมาก การศึกษาเพื่อใหไดขอมูลโดยรายละเอียดเปนไปไดยากจึงไดทาํ การ
รวมกลุมโรงงานแปรรูปที่มีคนงานต่ํากวา 100 คนเขาไวกับกลุมโรงงานที่มีคนงานประมาณ 200 600 คน เพื่อสะดวกในการศึกษาขอมูล ซึ่งการศึกษาจะเนนไปที่คาใชจายในแตละเดือนของการ
ดําเนินกิจการ การกระจายสินคา เปนตน
4. ธุรกิจหองเย็น ผลการศึกษาจะแบงกลุมหองเย็นออกเปน2 กลุม คือกลุมที่ดําเนินธุรกิจ
หองเย็นรับฝากสินคาอยางเดียว และกลุมที่ดําเนินกิจการหองเย็นรับฝากสินคาควบคูไปกับการแปร
รูปสัตวน้ํา โดยการศึกษาเนนไปที่คาใชจายในการดําเนินกิจการ การกระจายสินคา เปนตน
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5.1 ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร
ตลาดกลางกุงจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยูใกลบริเวณสี่แยกมหาชัย ถนนพระรามสอง ตําบล
มหาชัย อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินกิจการโดยมีบริษัท โอเวอรซีส แลนดแอนดเฮาส
จํากัด เริ่มเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 วัตถุประสงคเพื่อจัดสรางเปนที่พักถาวรสําหรับ
เปนศูนยกลางการซื้อขายสินคากุงกุลาดําของจังหวัดสมุทรสาคร แทนสถานที่ซื้อขายเดิมคือ ทา
เทียบเรือเทศบาลฯ ซึ่งแออัดคับแคบ ตอมาทางบริษัทผูดําเนินกิจการไดดําเนินการประสานงานไป
ยังฝายการคาภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอดําเนินการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรใน
ป 2538 และไดรับการสงเสริมจากฝายการคาภายในจังหวัดสมุทรสาคร ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
สํานักงานธุรกิจการคาจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มเปดดําเนินการเปนตลาดกลางกุง สมุทรสาครเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2538 พื้นที่ตลาดมีทั้งหมด 26 ไร ซึ่งเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทย โดย
แบงพื้นที่ออกเปนสองสวนคือ
สวนที่ 1. พื้นที่ตลาดจํานวน 15 ไร แบงเปนอาคารสํานักงานหนึ่งหลัง สถานที่ซื้อขาย
และขนถายสินคาพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร สถานที่เก็บน้ําแข็ง 2 หลัง เครื่องตรวจสอบคุณภาพ
สินค า ระบบกํา จัดขยะและรักษาความสะอาด รถสําหรับขนยายสิน คา สถานที่จอดรถยนต
จํานวน 200 คัน เครื่องกระจายเสียง อาคารที่พักผูซื้อผูขาย
สวนที่ 2. สวนของอาคารพาณิชย แบงเปนอาคารพาณิชย 3 ขั้น จํานวน 70 คูหา และ
ขนาด 4 ชั้นจํานวน18 คูหา
ในการดําเนินการจัดสรางตลาดกลางกุงสมุทรสาครทางบริษัทผูดําเนินการในขณะนั้นมี
วัตถุประสงคในการดําเนินการจัดสรางเพื่อที่จะ
1. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินคาสัตวน้ํา ชวยใหเกษตรกรขายสินคาไดในราคาที่เปน
ธรรม
2. เป น ศู น ย ร วบรวมและกระจายสิ น ค า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถลดค า ใช จ า ยทาง
การตลาดใหแกผูที่เกี่ยวของไดแกผูผลิต ผูคา และผูบริหาร
3. เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารตลาดที่สะทอนตลาดไดอยางถูกตอง ทําใหสามารถที่จะ
เตรียมการแกไขปญหาการตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
4. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
และเชื่อมโยงธุรกิจในกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวของมากขึ้น
5. เพื่อใหเกษตรกรมีชองทางในการจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มอํานาจตอรอง
ในการซื้อขายสินคา
6. เพื่อเปนแหลงสงเสริมการจัดชั้นคุณภาพและมาตรฐานสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาให
สูงขึ้น
7. เพื่อใหตลาดมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของปริมาณสินคาสัตวน้ํา เพื่อเปน
ฐานในการสงออกเพื่อสรางรายไดใหแกประเทศ
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5.1.1 ผูประกอบการแพกุงในตลาด
จากขอมูลที่จากการศึกษาในป 2544 ระบุวามีจํานวนแพกุงในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร
ทั้งสิ้น 44 ราย ทั้งหมดเปนสมาชิกของชมรมผูคากุงสมุทรสาคร การสมัครสมาชิกตองเสีย
คาธรรมเนียมแรกเขา และเขามาทําการประมูลเชาแผงในบริเวณตลาดกลางกุงสมุทรสาครโดยเมื่อ
เริ่มเปดดําเนินกิจการตลาดกลางในป 2538 คิดอัตราคาเชา 600 บาทตอเดือนตอมาไดมีการ
ปรับเปลี่ยนราคาขึ้นมาลาสุดป 2546 จากการสอบถามอยูที่ 2,400 บาทตอเดือน นอกจากนี้ใน
บริเวณตลาดยังมีแผงจําหนายน้ําแข็งซึ่งคิดคาเชาแผงเดือนละ 10,000 บาทตอเดือน สวนวิธีการซื้อ
ขายสิน คาของแพกุงในตลาดกลางกุงสมุท รสาครแบงออกเป นตามประเภทสินคา หากเปนกุ ง
กุลาดํา ผูขายจะใชวิธีบรรทุกรถหองเย็นเขามาจําหนายผานแพ ( ผูขายไมสามารถจําหนายใหแกผู
ซื้อโดยตรง ) การซื้อขายใชวิธีประมูลราคาผูซื้อที่ใหราคาสูงสุดจะไดสินคาไปและจายเงินคาสินคา
เปนเงินสดตามราคาที่ประมูลไดใหแกผูขายโดยหักคาบริการขายรอยละ 1.5 ของมูลคาสินคา สวน
แพกุงจะชําระคาสินคาจากผูซื้อในรูปเช็คและใหเครดิตประมาณ 10 วัน สําหรับการซื้อขายกุงชนิด
อื่นๆ เชนกุงกามกรามใชวิธีการตกลงราคากัน ไมมีการประมูลราคาเนื่องจากปริมาณสินคาและ
จํานวนผูซื้อขายมีนอย ผูขายจะรวบรวมกุงกามกราม ( ดองน้ําแข็ง ) บรรทุกรถกระบะขนาดเล็กเขา
มาจําหนายผานแพ และเสียคาบริการขายผานแพรอยละ 1.5 ของมูลคาสินคาทั้งหมด
แพกุงในตลาดกลางกุงสมุทรสาครเปนการรวมตัวกันของผูคาสัตวน้ําประเภทกุงในรูปแบบ
ของชมรมผูคากุงและชมรมผูซื้อกุงสมุทรสาคร เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิกและตัดสินขอ
พิพาททางการคาระหวางสมาชิก โดยชมรมทั้งสองมีบทบาทในการกําหนดคุณสมบัติของแพกุง
และผูประมูลซื้อสินคาในตลาดกลางกุง คือแพกุงจะตองเปนสมาชิกของชมรมผูคากุงสมุทรสาคร
และผูประมูลซื้อกุงจะตองเปนสมาชิกของชมรมผูซื้อกุงสมุทรสาคร สวนผูซื้อที่ไมไดเปนสมาชิกของ
ชมรมจะไมมีสิทธิ์ซื้อกุงโดยวิธีการประมูลจะตองซื้อโดยจายเปนเงินสดเทานั้น นอกจากนั้นในการ
ประมูลทางผูเขารวมประมูลจะตองวางเช็คจํานวนหนึ่งเปนหลักประกันใหแกชมรมดวย
ตลาดกลางกุงสมุทรสาครเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตเวลา 24.00 น. – 16.00 น. สําหรับ
ระเบียบในการปฏิบัติที่ชมรมผูคากุงเปนผูกําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนินการภายในตลาดกลางกุง
นั้นไดแบงการซื้อขายภายในตลาดออกเปน 3 วิธี
1. การซื้อขายแบบเสรีตอคน
การซื้อขายแบบนี้จะเริ่มตั้งแตประมาณตีสอง ถึงตลอดทั้งวัน ยกเวนวันหยุดเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งทางชมรมเปนผูประกาศ เชนสงกรานต เปนตน โดยบุคคลทั่วไปและสมาชิกชมรมหากแพผูขาย
เห็นสมควร ซึ่งเปนการซื้อขายแบบเสรีปราศจากกฏระเบียบ ซึ่งสวนมากผูซื้อมักเปนพอคารายยอย
และผูคาปลีกคาสงระดับรองลงมา หาซื้อสินคาไปจําหนายแบบปลีก

88
2. การซื้อขายแบบประมูลยอย
เริ่มตั้งแตเวลาประมาณ ตีสองตลอดทั้งวัน ยกเวนวันหยุดเปนกรณีพิเศษเชนกัน โดยทาง
สมาชิกชมรมเขาทําการประมูลมากกวาหนึ่งคน ซึ่งการประมูลไมตองมีการจองคิว รวมทัง้ จะประมูล
กี่คนก็ได
3. การประมูลใหญ
เริ่มตั้งแตเวลาประมาณ 01.00 น. ถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ทุกวันยกเวนในกรณีวันหยุด
พิเศษ การประมูลใหญเปนการประมูลแบบปด ใหเฉพาะสมาชิกชมรมผูซื้อกุงไทยและสมาชิกชมรม
ผูคากุงเทานั้น สําหรับขั้นตอนในการประมูลใหญแพกุงที่ตองการเรียกประมูลจะตองแจงที่ฝาย
ประชาสัมพันธของตลาดเพื่อแจงความจํานงเปดประมูล เพื่อความเสมอภาคของแพกุงแตละแพ
จากนั้นผูซื้อตองไปประมูลตามรายชื่อแพที่ประชาสัมพันธเรียก สวนแพกุงที่เปดประมูลรับใบราคา
หลังจากนั้น ในขั้นตอนนี้แพกุงจะตองจัดเรียงกุงตามขนาดเพื่อใหผูซื้อสามารถที่จะเลือกดูสินคาได
อยางละเอียดตรงตามตองการ สวนกุงที่มีขนาดใหญ 60 ตัวขึ้นไปใหแยกไปทําการซื้อขายตางหาก
หรือทําการประมูลยอย ผูซ้อื ตองเขียนเบอรประมูลและซองราคาสงใหผูมีอํานาจรับผิดชอบจากนั้น
จากนั้นแพกุงที่เปนผูขายรับซองราคามาจากผูมีอํานาจเกี่ยวของ และทําการเปดซองเมื่อซองราคา
ลําดับสุดทายมาถึง ราคาสูงสุดในแตละซองถือวาเปนราคาขายของแพกุงนั้นๆ หากมีราคาที่เทากัน
เกิดขึ้นใหผูซื้อที่ยื่นซองประมูลกอนไดสนิ คาไป
ถึงแมจะมีการจัดการประมูลแตวาสวนใหญแพกุงที่ประกอบกิจการในตลาดกลางนี้มักมี
ลูกคาประจําผูกขาดอยูกอนแลว เชนหองเย็น หรือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและสัตวน้ํา ลูกคา
ประจําเหลานี้จะสั่งสินคาตามขนาดที่ตนเองตองการเมื่อสินคาที่ไดมามีขนาดตามที่ตองการแพกุง
จะทําการแจง ไปยังลูกคาประจําเหลา นี้ สวนสิ นคา ที่เหลือหรือไมไดขนาดตามที่ลูกคาประจํา
ตองการแพกุงจะทําการจําหนายใหลูกคารายอื่นหรือเปดประมูลตอไป
สวนการชําระเงินของผูซื้อสินคาในตลาดกลางกุงแบงออกเปน 2 แบบ
1. ผูซื้อกุงรายยอยจายเงินสดหรือผูขายยินดีใหจายในรูปแบบอื่น
2. ผูซื้อกุงรายใหญ ทางชมรมผูคากุงกําหนดใหผูซื้อรายใหญทุ กรายจะตองตัดบัญชีและ
จายเงินใหกับผูขายในทุกๆ สัปดาห โดยผูซื้อกุงวันจันทรถึงวันอาทิตย ตีเช็คจายใหผูขายเบิกไดวัน
พุธถัดไป
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แผนภูมิที่ 5.1 เปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายสินคาในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร
การจําหนายแบบผูกขาด

-เปนการจําหนายแกลูกคา
รูปแบบการจําหนายสินคา

การซื้อขายแบบเสรี

-ผูซื้อเปนบุคคลทั่วไปและสมา
ชิกชมรมผูซื้อกุง
-ไมมีกฎระเบียบในการซื้อขายที่
ตายตัว

การประมูลยอย

ประจําเชนหองเย็น โรงงาน
แปรรูปสัตวน้ําโดยไมตองทํา
การประมูล

การประมูลใหญ
-เปนการประมูลปด

-ผูซื้อเปนสมาชิกชมรมผูซื้อกุง
-มีจํานวนผูซื้อมากกวา1 คน

-ผูซื้อตองเปนสมาชิกชมรมผูคากุง

-ถือระเบียบตามการประมูลใหญ
-แพกุงไมตองจองคิวประกาศเปด

-แพกุงตองมีการแจงเปดประมูล

ประมูล
-ผูซื้อไมตองประมูลตามคิว
-ประมูลกี่คนก็ได

และชมรมผูซื้อกุง
ลวงหนา
-ผูซื้อตองทําการประมูลตามคิว
-แพกุงและผูซื้อตองวางเงิน
ประกันเปนเช็คแกชมรมฯ

ที่มา: จากการศึกษา

5.1.2 สินคาที่เขามาในตลาด
สินคาในตลาดกลางกุงสมุทรสาครแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. กุงกุลาดํา เปนสินคาสวนใหญที่นํามาจําหนายในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร โดยในแต
ละปมีปริมาณไมต่ํากวา 250,000 ตันคิดเปน รอยละ 90 ของปริมาณสินคาที่จําหนายในตลาด
ชวงเวลาที่กุงกุลาดําเขามาในตลาดมากที่สุดจะอยูในชวงเวลาประมาณ 01.00 – 06.00 น.
2. กุงกามกราม สวนใหญผูซื้อที่มาซื้อกุงกามกรามจะเปนพอคาขายสง ทั้งในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดใกลเคียง รวมทั้ง ภัตตาคารในจังหวัดสมุทรสาครและใกลเคียง โดยปริมาณ
กุงกามกรามในตลาดมีประมาณ รอยละ 9
3.
กุงขาว กุงขาวที่เขามาจําหนายในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร เปนกุงที่จับไดจาก
ธรรมชาติเปนสวนใหญ และมาจากการเลี้ยงตามธรรมชาติอีกสวนหนึ่ง โดยกุงขาวเปนกุงที่มีราคา
สูงแตมีปริมาณนอยคิดเปน รอยละ1 ของปริมาณสินคาทั้งหมดในตลาด
ปริ ม าณสิ น ค า ที่ เ ข า มาในตลาดกลางกุ ง ในแต ล ะวั น มี ป ริ ม าณที่ แ ตกต า งกั น แต ใ น
การศึกษาจากขอมูลพบวามีการบันทึกจํานวนสินคาไวเปนจํานวนเที่ยวรถบรรทุกหองเย็นที่ขนสง
สินคาเขามาในตลาด โดยนับเปนตู การขนสงสินคาในแตละครั้งทางตลาดจะทําการเรียกเก็บคา
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ผานเขาออกจากชมรมผูคากุงคันละ 6 บาทสําหรับรถปคอัพ และ 60 บาทสําหรับรถตูหองเย็น26
สําหรับปริมาณสินคาของรถตูหองเย็นแตละครั้งจะมีปริมาณสินคาไมต่ํากวาคันละ 3 - 4 ตัน สวน
ชวงเดือนที่มีปริมาณสินคาเขา – ออก ตลาดมากที่สุดคือชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม ชวงเวลาที่มี
ปริมาณสินคาเขาออกในตลาดนอยคือชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน หากใชการคาดประมาณวา
รถตูหองเย็นคันหนึ่งบรรทุกสินคามาประมาณคันละ สี่ตันในแตละเดือนจะมีสินคาเขาออก ตลาดไม
ต่ํากวาเดือนละ 10,000 ตัน สวนในดานราคาของกุงกุลาดําในตลาดกลางสมุทรสาครจะแบงระดับ
ราคาออกตามขนาดตัวกุง กุงที่มีขนาดตัวประมาณ 70 – 90 ตัวตอกิโลกรัมจะเปนที่ตองการของ
ทองตลาดมากที่สุด สวนกุงที่มีขนาดตัวประมาณ 30 – 40 ตัวตอกิโลกรัมจะคอนขางมีราคาแพง
และสินคาคอนขางหายากเพราะเกษตรกรตองใชเวลาเลี้ยงคอนขางนาน จําเปนตองใชตน ทุนในการ
เลี้ยงสูงจึงมีผลผลิตของกุงที่มีขนาดนี้นอยเมื่อเทียบกับกุงขนาดอื่นๆ
ตารางที5่ .1 แสดงปริมาณสินคาเขาตลาดกลางกุงสมุทรสาคร ( จํานวนเปนตู ของรถตูหองเย็น )
เดือน/ป

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

มกราคม

2,677

4,361

5,305

5,666

5,499

4,458

4,836

กุมภาพันธ

1,844

4,563

3,812

3,950

4,271

3,229

4,008

มีนาคม

2,887

4,874

3,731

4,310

4,975

4,127

4,243

เมษายน

2,499

4,648

3,149

4,011

5,953

4,419

พฤษภาคม

3,372

5,875

4,936

6,107

7,039

6,145

มิถุนายน

3,590

5,397

5,869

7,297

8,023

6,218

กรกฏาคม

4,323

5,879

6,511

7,046

8,700

5,721

สิงหาคม

3,942

6,245

7,348

6,813

7,845

5,738

กันยายน

4,360

6,720

7,962

7,420

8,091

6,891

ตุลาคม

4,921

8,269

7,794

8,780

8,683

7,058

พฤศจิกายน

4,442

8,246

8,091

8,699

7,775

5,427

ธันวาคม

4,805

6,809

6,819

7,509

5,234

4,844

รวม

43,662

71,886

71,327

77,608

82,088

64,275

26

รายงานประจําปตลาดกลางกุงสมุทรสาคร

13,087
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แผนภูมิท5ี่ .2 เปรียบเทียบปริมาณสินคาเขาตลาดป 2540 และ 2545
ปริม าณ ( ตูรถหองเย็น )
8,000
7,000
6,000
5,000

ป 2540

4,000

ป 2545

3,000
2,000
1,000

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฏาคม

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

กุมภาพันธ

-

ตารางที5่ .2 ปริมาณสินคาในแตละเดือนที่ไดจากการคาดประมาณ ( ตัน / เดือน )
เดือน/ป

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

มกราคม

10,708

17,444

21,220

22,664

21,996

17,832

19,344

กุมภาพันธ

7,376

18,252

15,248

15,800

17,084

12,916

16,032

มีนาคม

11,548

19,496

14,924

17,240

19,900

16,508

16,972

เมษายน

9,996

18,592

12,596

16,044

23,812

17,676

-

พฤษภาคม

13,488

23,500

19,744

24,428

28,156

24,580

-

มิถุนายน

14,360

21,588

23,476

29,188

32,092

24,872

-

กรกฏาคม

17,292

23,516

26,044

28,184

34,800

22,884

-

สิงหาคม

15,768

24,980

29,392

27,252

31,380

22,952

-

กันยายน

17,440

26,880

31,848

29,680

32,364

27,564

-

ตุลาคม

19,684

33,076

31,176

35,120

34,732

28,232

-

พฤศจิกายน

17,768

32,984

32,364

34,796

31,100

21,708

-

ธันวาคม

19,220

27,236

27,276

30,036

20,936

19,376

-

รวม

174,648

287,544

285,308

310,432

328,352

257,100

52,348

ที่มา :จากการคาดประมาณ
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จากตารางที่5.3 ราคากุงกุลาดําในทองตลาดมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ
ทองตลาดในแตละชวงเวลา โดยเฉพาะตลาดตางประเทศเชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุน
เปนตน แตโดยทั่วไปแลวชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกป เปนชวงเวลาที่กุงมีราคา
สูงที่สุดในแตละป สืบเนื่องจากประเทศแถบยุโรปและอเมริกาอยูในชวงฤดูหนาวและอยูในชวง
เทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ ทําใหความตองการในการบริโภคสินคามีมากขึ้นตามไปดวย สงผลให
ผลผลิตกุงของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงเวลานี้ทุกๆป ดังจะเห็นไดจากตารางที่5.1 ซึ่ง
แสดงปริมาณสินคาเขาตลาดกลางกุงสมุทรสาครโดยขอมูลที่ไดแสดงเปนจํานวนตูของรถตูหองเย็น
ที่มาขนสงสินคาในแตละตูจะบรรทุกสินคาประมาณ 4 ตัน หากตูหนึ่งบรรทุกสินคา 4 ตันในแตละ
เดือนจะมีปริมาณสินคาที่สามารถคาดประมาณไดดังตารางที่ 5.2
ตารางที5่ .3 ราคากุง กุลาดําแยกตามขนาดป 2543
เดือน/ป

ราคาเฉลี่ยกุงกุลาดํา ( บาท/ก.ก. ) แยกตามขนาด ( ตัว/ก.ก. )
30

40

50

60

70

80

มกราคม

365

260

215

198

172

148

กุมภาพันธ

365

260

215

198

175

150

มีนาคม

355

290

247

220

197

175

เมษายน

345

290

255

225

200

175

พฤษภาคม

350

267

220

195

177

167

มิถุนายน

320

240

200

185

175

160

กรกฏาคม

310

245

210

190

180

165

สิงหาคม

325

250

218

200

185

170

กันยายน

350

262

232

215

192

175

ตุลาคม

385

287

257

237

217

190

พฤศจิกายน

385

275

240

220

205

180

ธันวาคม
ราคาเฉลี่ยป ( บาท/
ก.ก. )

370

267

235

210

190

175

352

266

229

208

189

169

ที่มา :ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร

แหลงที่มาของสินคาของตลาดกลางกุงสมุทรสาครจากการศึกษาสามารถแบงแหลงที่มา
ของสินคาไดดังตารางที่ 5.4
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ตารางที5่ .4 แหลงผลิตสินคาทีน่ ํามาจําหนายในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร
ประเภทสินคา
จังหวัด

กุงกุลาดํา

สมุทรสาคร

x
x
x
x

สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
ประจวบ
ปราจีนบุรี

x
x
x
x
x
x

กุงกามกราม

ประเภทสินคา
กุงแชบวย

จังหวัด

x
x

ระยอง
พังงา
กระบี่
ชุมพร

x
x
x

สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปตตานี

x

จันทบุรี
ตราด

กุงกุลาดํา

กุงกามกราม

กุงแชบวย

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ที่มา : จากการศึกษา

จากการศึกษาพบวาสินคาประเภทกุงกุลาดําสวนใหญมาจากพื้นที่ภาคใตรอยละ 80 เชน
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เปนตน รองลงมาคือพื้นที่ภาคตะวันออก เชน จันทบุรี ตราด
และระยอง เปนตน ประมาณ รอยละ 15 สวนที่เหลือเปนพื้นที่รอบๆ จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่
อื่น ๆ เช น สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี สมุ ท รปราการ ฉะเชิ ง เทรา เป น ต น ส ว นสิ น ค า ประเภทกุ ง
กามกรามพบวาสวนใหญรอยละ 80 มาจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สวนอีกประมาณรอยละ 20
มาจากจั งหวัดสุพรรณบุ รี กุง แชบว ยจะมาจากจังหวัดสมุทรสาครร อยละ50
และจัง หวัด
สมุทรสงครามและเพชรบุรีอีกประมาณรอยละ 50
สวนแหลงกระจายสินคา จากการศึกษาสวนใหญลูกคาที่มาประมูลซื้อสินคาในตลาด
กลางกุงสมุทรสาครแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่มาซื้อกุงกุลาดําจะเปนหองเย็นและโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาสัตวน้ําเปนสวนใหญซึ่งกวารอยละ 60 ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ที่เหลือเปนพื้นที่จังหวัดใกลเคียงคือสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร เปนตน กลุมที่สอง เปน
กลุ ม ที่ ม าซื้ อ กุ ง ก า มกราม ลู ก ค า ส ว นใหญ จ ะเป น พ อ ค า ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเอง และจั ง หวั ด
ใกลเคียง ซึ่งลูกคากลุมนี้จะนําไปขายตอใหกับผูบริโภค ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและใกลเคียง
ตอไป รวมทั้งกลุมธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร กลุมที่สาม คือกลุมที่ซื้อกุงแชบวย สวนใหญเปน
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การซื้อเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาครเองและพื้นที่ใกลเคียงรอยละ 70 สวนที่
เหลือเปนการจําหนายใหแกอุตสาหกรรมหองเย็น และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร
5.1.3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการตลาดกลางกุง
ปญหาในการดําเนินกิจการตลาดกลางกุงจากการศึกษาสามารถที่จะแบงออกไดดังตอไปนี้
1. พื้นที่จอดรถไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาและผูมาติดตอ ทําใหเกิดปญหาใน
ชวงเวลาที่มีสินคาเขามาเปนจํานวนมาก
2. ปริมาณสินคาที่เขามาในตลาดมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับผลผลิตของเกษตรกร
บางครั้งอาจไมเพียงพอตอความตองการของผูซื้อ
3. ในอนาคตจะมีการกอสรางตลาดกลางสัตวน้ําในพื้นที่อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อาจสงผลใหสินคาในพื้นที่จังหวัดภาคใตลดปริมาณลง เพราะมีแหลงรับซื้อสินคา
ที่มีระยะทางใกลกวา ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายในการขนสง
4. ตลาดทะเลไท ซึ่งมีที่ตั้งอยูใกลกับตลาดกลางกุงมีโครงการที่จะเปดตลาดรับซื้อกุงขึ้นมา
อีกแหงหนึ่ง หลังจากเปดดําเนินกิจการแพปลาไปแลว อันจะสงผลใหเกิดการแขงขันในพื้นที่
5.
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในตลาดกลางกุง กอใหเกิดปญหาสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง
มลภาวะทางกลิ่นอันไมพึงประสงคตอชุมชนรอบดาน รวมทั้งปญหาดานสุขอนามัยในพื้นที่ตลาด
6. ประเทศคูคาเชนสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปตั้งเงื่อนไขทางการคาเกี่ยวกับสารพิษ
ตกคางในกุงกุลาดํา สงผลใหยอดการสั่งสินคาลดจํานวนลงสงผลกระทบตอผูประกอบการสงออก
และเกษตรกรโดยตรงทั้งระบบ
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5.2 ธุรกิจแพกุง
การคากุงกุลาดําในปจจุบันมีศูนยกลางการคาที่จัดตั้งโดยเอกชนอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร วิธีการซื้อขายผลผลิตกุงกุลาดําของตลาดกลางกุงแหงนี้ใชวิธีการประมูลที่มีนายหนา
หรื อ ตั ว แทนมาทํ า การซื้ อ ขายโดยวิ ธี ก ารประมู ล ให แ ก พ อ ค า คนกลางอื่ น ๆ โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปกุงกุลาดําแชแข็ง สําหรับการซื้อขายที่ระดับฟารมเลี้ยงกุงกุลาดํานั้น พอคาคน
กลางจะทําการประมูลที่ปากบอกุง ในกรณีที่พอคาคนกลางประมูลได ก็จะทําการสงตอใหแก
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปหรือสงไปจําหนายยังตลาดกลางกุงสมุทรสาคร โดยตัวแทนที่ทําการ
ประมูลเหลานี้เรียกวาแพกุงซึ่งในประเทศไทยนั้นการซื้อขายกุงกุลาดําสามารถแบงออกเปน 6
รูปแบบ คือ
1. เริ่มจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขายใหแกตัวนายหนาผูรวบรวมกุงและขายตอใหแกแพกุง
และขายตอใหหองเย็นหรืออุตสาหกรรมแปรรูปกุง ซึ่งนายหนาจะเขาไปรับซื้อกุงจากเกษตรกรใน
ฟารมโดยการประมูลราคาตามขนาดเฉลี่ยของกุงและทําการคัดน้ําหนักและแชแข็ง เพื่อสงไปขายที่
ตลาดกลางกุง โดยการขายผานแพกุง โดยการประมูลเพื่อนําไปแปรรูปตอไป
2. ผูเลี้ยงกุงขายใหผูรวบรวมกุงและขายตอใหหองเย็นหรือโรงงานแปรรูป กลาวคือ เมื่อผู
รวบรวมกุงเขาไปซื้อกุงที่ฟารมแลว สงขายโดยตรงใหแกหองเย็นหรือโรงงานแปรรูป
3. ผูเลี้ยงกุงขายใหแกหองเย็นหรือโรงงานแปรรูปโดยตรง วิธีนี้โรงงานแปรรูปหรือหองเย็น
จะตองอยูใกลพื้นที่ซึ่งมีการเลี้ยง
4.
ผูเลี้ยงขายใหผูรวบรวมและขายตอใหผูสงออกพบเฉพาะในภาคใตในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา โดยผูรวบรวมมีการสงออกกุงไปยังประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร อยู
กอนแลวในรูปแบบสินคาแชแข็ง
5. ผูเลี้ยงขายใหผูรวบรวมแลวขายตอใหแพกุง และแพกุงขายตอใหแกผูคาสงหรือคาปลีก
สําหรับตลาดในประเทศ แมวากุงสวนใหญจะนําไปแปรรูป เพื่อการสงออกมีเพียงสวนนอยเทานัน้ ที่
ใชเพื่อการ บริโภคภายในประเทศ ซึ่งเปนกุงขนาดเล็กหรือขนาดและคุณภาพไมเปนที่ตองการของ
โรงงานแปรรูป แตถาเปนขนาดหรือคุณภาพตามที่โรงงานแปรรูปตองการราคาจะสูงกวาราคาที่หอง
เย็นหรือโรงงานแปรรูปรับซื้อ
6. เกษตรกรขายใหแกแพกุงที่ตลาดกลางกุง และขายตอใหหองเย็นหรือโรงงานแปรรูปและ
ผูคาสงเพื่อการบริโภคภายในประเทศ สวนมากแลวจะเปนเกษตรกรที่เลี้ยงอยูในพื้นที่ภาคกลาง
หรือภาคตะวันออกที่อยูใกลตลาดกลาง ซึ่งสามารถนําเอาผลผลิตของตนมาขายโดยตรงที่ตลาด
กลางโดยไมตองผานผูรวบรวม
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แผนภูมิที่ 5.3 แสดงวิธีการซื้อขายผลผลิตกุงกุลาดําของเกษตรกร
เกษตรกร

ผูรวบรวมผลผลิต

แพกุง

นายหนา

ผูคารายยอย
ตลาดกลางกุง

โรงงานแปรรูป,หองเย็น

สงออกจําหนายใน
ประเทศ

ที่มา: จากการศึกษา

จํานวนแพกุงในพื้นที่ศึกษา คือจังหวัดสมุทรสาคร จากขอมูลการตลาดในป 2544 มีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 44 ราย โดยทั้งหมดเปนสมาชิกชมรมผูคากุงสมุทรสาครที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาอยูใน
ตลาดกลางกุงจังหวัดสมุทรสาคร แพกุงเหลานี้สวนใหญแลวจะมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกุง
หรือหองเย็นที่เปนลูกคาประจําในการซื้อกุงกุลาดําที่แพกุงเหลานี้จัดหามาให สวนที่เหลือจากนั้น
จะเปนการประมูลจากโรงงานแปรรูปและหองเย็นที่มิใชลูกคาประจํา จากการศึกษาพบวา สวน
ใหญแลวธุรกิจแพกุงในจังหวัดสมุทรสาครเหลานี้มีวิธีในการจัดหาสินคามาสองวิธีคือ
1. รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง จํานวน 22 แหง
2. รับซื้อโดยผานผูจัดหาหรือพอคาคนกลาง จํานวน 22 แหง
5.2.1 แหลงผลิตสินคา
แหลงผลิตกุงกุลาดําที่ธุรกิจแพกุงในจังหวัดสมุทรสาครไปรับซื้อมานั้นแบงออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมพื้นที่ซึ่งแพกุงมีตัวแทนหรือนายหนาคอยจัดหา และกลุมที่แพกุงไปจัดหาสินคาดวยตนเอง
จากการศึกษาแพกุงที่มีนายหนาในการจัดหาสินคาจะมีขอบเขตในการรับซื้อสินคาที่กวางมากกวาแพ
กุงที่ไมมีนายหนาในการจัดหาผลผลิต โดยกลุมแพกุงที่มีนายหนาคอยจัดหาผลผลิตนั้นจะรับสินคา
ทั้งจากภาคตะวันออกคือชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้ง ปราจีนบุรี ภาคใต และภาคกลาง แต
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กลุมแพกุงที่ไมมีตัวแทนจัดหาสินคาจะจํากัดพื้นที่ในการรับซื้อสินคาอยูบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอ
กับจังหวัดสมุทรสาคร เชน จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม รวมทั้งจังหวัด
แถบภาคกลางและภาคตะวันตก เชน ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี เทานั้น
ตารางที่ 5.5 แสดงจังหวัดทีผ่ ลิตกุงกุลาดําจําหนายใหแกแพกุง
ลักษณะการจัดหา
สินคาของแพกุง

จังหวัด
สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา

ราชบุรี

กรณีมีนายหนา

x

x

x

x

x

x

x

กรณีไมมีนายหนา

x

x

x

x

x

x

ลักษณะการจัดหา
สินคาของแพกุง
กรณีมีนายหนา

นครปฐม สุพรรณบุรี

จังหวัด
ชลบุรี

เพชรบุรี

ประจวบ

ปราจีนบุรี

ระยอง

พังงา

กระบี่

x

x

x

x

x

x

x

กรณีไมมีนายหนา
ลักษณะการจัดหา
สินคาของแพกุง
กรณีมีนายหนา

จังหวัด
ชุมพร

สุราษฏรธานี

นครศรีธรรมราช

สงขลา

ปตตานี

จันทบุรี

ตราด

x

x

x

x

x

x

x

กรณีไมมีนายหนา

ที่มา: จากการศึกษา

5.2.2 คาใชจายในการดําเนินกิจการ
ธุรกิจแพกุงในจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะของการดําเนินกิจการที่คลายคลึงกัน คือ รับซื้อ
สินคาจากเกษตรกรเพื่อนํามาสงใหแกลูกคาคือโรงงานแปรรูปกุงแชแข็งและหองเย็น โดยอาศัย
ตลาดกลางกุงสมุทรสาครเปนแหลงประมูลและแลกเปลี่ยนสินคา ในแตละเดือนธุรกิจประเภทนีต้ อ ง
ใชเงินลงทุนคอนขางมากเพราะกุงกุลาดําเปนสินคาที่มีราคาสูง เปนที่ตองการของตลาด และการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในแตละครั้งนั้นมีปริมาณสินคามาก จึงตองมีคาใชจายตางๆตามมา ทั้ง
คาใชจายในเรื่องการขนสง การเก็บรักษาสินคา คาแรงงาน คาน้ํา คาไฟ ฯลฯ จากการศึกษาจาก
ขอมูลภาคสนามและการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม คาใชจายในการดําเนินธุรกิจแพกุงนี้
จะทําการแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1. รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีจํานวน 22 แหง และ 2. รับ
ซื้อโดยผานผูจัดหาหรือพอคาคนกลาง ซึ่งมีจํานวน 22 จากจํานวนทั้งสิ้น 44 แหง คาใชจายในแต
ละเดือนที่ไดจากการศึกษานี้ไมนับรวมคาใชจายในการซื้อผลผลิตกุงกุลาดําจากฟารมและรายได
หลั ง จากจํ า หนา ยให แกโ รงงานแปรรูป และหอ งเย็ น แล ว เพราะข อมู ลในแตล ะเดือ นมี ค วามไม
แนนอนขึ้นอยูกับราคากุงกุลาดําในทองตลาดขณะนั้น
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5.2.2.1 คาใชจายของธุรกิจแพกุงที่รับซื้อสินคาจากเกษตรกรโดยตรง
คาใชจายรายเดือนของกลุมแพกุงประเภทนี้จะไมนับรวมคานายหนาที่ตองเสียใหแกผู
จัดหาสินคา ดังนั้นจึงชวยใหผูประกอบการประหยัดคาใชจายในแตละเดือนลงไดมาก แตขอเสีย
ของการไมมีผูจัดหาสินคาก็คือ สินคาที่ไดอาจไมเพียงพอตอความตองการ คุณภาพและขนาดของ
สินคาไมตรงตามที่โรงงานแปรรูปหรือหองเย็นตองการ คาใชจายของธุรกิจแพกุงที่รับซื้อสินคาจาก
เกษตรกรโดยตรงนี้ดังตารางที่5.6
ตารางที5่ .6 แสดงคาใชจายรายเดือนของธุรกิจแพกุง ทีร่ ับซื้อสินคาจากเกษตรกรโดยตรง
ประเภทคาใชจาย

มูลคา ( บาท/เดือน )

รอยละ

คาแรงงาน

60,000

49.96

คาน้ํา

4,000

3.33

คาไฟฟา

1,350

1.12

คาขนสง

45,000

37.47

คาน้ําแข็ง

9,750

8.12

250,100

100

รวม
ที่มา: จากการศึกษา

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจในแตละเดือนของแพกุงที่รับซื้อสินคาจากเกษตรกรโดยตรง
โดยไมผานคนกลางคาใชจายสวนใหญจะอยูที่ คาขนสง และคาแรงงาน คิดเปนรอยละ 69.97 และ
23.99 ตามลําดับ ทั้งนี้คาขนสงสินคาของธุรกิจประเภทนี้จําเปนที่จะตองเสียคาใชจายทั้งในเรื่อง
ของคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเดินทางอีกเปนจํานวนมาก
เพราะรถยนตที่ใชในการขนสงจะตองเปนรถที่สามารถเก็บรักษาสินคาไดเปนอยางดี สวนคาใชจาย
ในดานแรงงานนั้นธุรกิจแพกุงจําเปนที่จะตองใชคนงานในการขนถายสินคาใหเพียงพอตอปริมาณ
สินคาที่เขามาในแตละวันเพื่อใหคุณภาพสินคามีความสมบูรณและไมเนาเสีย จึงตองเสียคาใชจาย
ในสวนของคาจางแรงงานคอนขางสูง
5.2.2.2 คาใชจายของธุรกิจแพกุงที่รับซื้อสินคาโดยผานผูจัดหาหรือพอคาคนกลาง
ธุรกิจแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาและรวบรวมกุงจากฟารมของเกษตรกรจะมีความ
ไดเปรียบกวาแพกุงที่ไมไดใชนายหนาในการจัดหา เพราะสินคาที่ไดจะมีความหลากหลายในดาน
ของคุณภาพและขนาดรวมทั้ง มีแหลงผลิตที่มากกวา รวมทั้งขอบขายตลาดที่กวางกวา แตการใช
นายหนาในการจัดหาสินคาจะตองแบกภาระดานเปอรเซนตสว นแบงและคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ทําใหตนทุนดานคาใชจายในแตละเดือนเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที5่ .7 แสดงคาใชจายรายเดือนของธุรกิจแพกุง ทีร่ ับซื้อสินคาโดยผานผูจ ัดหาหรือพอคาคนกลาง
ประเภทคาใชจาย

มูลคา ( บาท/เดือน )

รอยละ

คาแรงงาน

71,000

25.97

คาน้ํา

1,938

0.71

คาไฟฟา

2,063

0.75

คาขนสง

93,750

34.29

คาน้ําแข็ง

6,375

2.33

คานายหนา

98,250

35.94

รวม
ที่มา: จากการศึกษา

273,375

100

จากตารางที่5.7 คาใชจายรายเดือนของธุรกิจแพกุงที่รับซื้อสินคาโดยผานผูจัดหาหรือ
พอคาคนกลาง สวนใหญหมดไปกับคานายหนา คาขนสง และคาแรง คิดเปนรอยละ 35.94 , 34.29
และ 25.97 ตามลําดับ โดยมีคาใชจายเฉลี่ยคิดเปนมูลคานายหนาเดือนละ 98,250 บาท คาขนสง
เดือนละประมาณ 93,750 บาท และคาแรงงานประมาณ 71,000 บาท ตอเดือน
แผนภูมิท5ี่ .4 เปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนของธุรกิจแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาสินคาและ
ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคา
120,000
100,000
80,000

ไมมีนายหนา

60,000

มีนายหนา

40,000

คานายหนา

ประเภทคาใชจาย

คาน้ําแข็ง

คาขนสง

คาไฟฟา

มูลคา ( บาท/เดือน )

คาน้ํา

-

คาแรงงาน

20,000

จากการศึกษาแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาสินคาพบวามีประมาณ 50% หรือประมาณ
22 แหงของแพกุงทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีจํานวน 44 แหง ในป2544 ในแตละเดือนแพกุง
ที่ใชนายหนาในการจัดหาวัตถุดิบแตละรายจะมีคาใชจายประมาณเดือนละ 273,375 บาท หากคิด
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รวมมูลคาการใชจายของแพกุงทั้ง 22 แหงจะคิดเปนเงินทั้งสิ้น 6,014,250 บาทตอเดือน หรือ
72,171,000 บาท ตอป โดยแยกเปนคาแรงงานทั้งสิ้น 1,562,000 บาท คาขนสง 2,062,500 บาท
จะเห็นไดวาในแตละเดือนมีเงินไหลเวียนอยูในธุรกิจแพกุงเปนจํานวนที่คอนขางสูง ซึ่งเงินจํานวนนี้
ไมนับรวมกับคาใชจายในการซื้อผลผลิตกุงกุลาดําจากเกษตรกรซึ่งมีมูลคาไมแนนอนขึ้นอยูก บั ราคา
กุงกุลาดําในตลาดขณะนั้น
5.2.3 แรงงานในธุรกิจแพกุง
ในการศึกษาธุรกิจแพกุง จะแบงประเภทแรงงานในธุรกิจนี้ออกเปน 2 ประเภท คือ
พนักงานประจําเชน เสมียน เจาหนาที่ธุรการ และพนักงานรายวันซึ่งทําหนาที่ในการขนถายสินคา
จัดเก็บสินคา ทําความสะอาดเปนตน โดยเฉลี่ยพนักงานประจํามีประมาณแหงละ 5 คน สวนมาก
แลวมักจะเปนบุคคลที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับเจาของกิจการ เชนเครือญาติ หรือ คนรูจักเปนตน
ซึ่งโดยเฉลี่ยมีอัตราสวนเพศชายและเพศหญิงเทากัน คือเฉลี่ยแหงละประมาณ 2 คน สวนพนักงาน
รายวันนี้จะใชพนักงานเพศชายในการทํางานเพราะมีความสะดวกกวาเพศหญิง จากการศึกษา
พบวาแตละแหงจะมีพนักงานรายวันประมาณแหงละ 8 คน ถึงแมวาธุรกิจแพกุงจะใชคนงาน
จํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกุงกุลาดํา แตคาใชจายในการจางงานของ
ธุรกิจแพกุงนี้คอนขางสูงเพราะวาการทํางานที่มีเวลาไมแนนอน และเปนงานที่หนัก จึงตองจาย
คาแรงคนงานคอนขางสูงกวากิจการอื่นๆ
ตารางที5่ .8 จํานวนคนงานเฉลี่ยของธุรกิจแพกุงหนึง่ แหง
ประเภทพนักงาน
เพศ
จํานวน (คน )
รอยละ
ที่มา: จากการศึกษา

พนักงานประจํา
ชาย
หญิง
2
3
15.38
23.08

ลูกจางรายวัน
ชาย
8
61.54

รวม
13
100

5.2.4 การจําหนายสินคาของธุรกิจแพกุง
หลังจากรับสินคามาจากพอคาคนกลางหรือเกษตรกรโดยตรงแลว แพกุงจะทําการจําหนาย
ผลผลิตที่ไดรับมาผานทางตลาดกลางกุงสมุทรสาครเปนสวนใหญ โดยแพกุงบางแหงจะมีลูกคาเจา
ประจําในการรับซื้อสินคาอยูแลวเชนโรงงานแปรรูป หรือหองเย็นตางๆ ซึ่งลูกคาประจํานี้จะระบุ
ขนาดและปริมาณของสินคาที่ตองการใหแกแพกุง เพื่อความสะดวกในการจัดหาสินคาของแพกุง
สวนสินคาที่เหลือจากลูกคาประจํา แพกุงจะใหโรงงานแปรรูป หองเย็น หรือผูประกอบกิจการอื่นๆที่
ตองใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบมาทําการประมูลซื้อไป จากผลการศึกษาพบวาการขายสินคาของแพ
กุงกลุมตัวอยางรอยละ 57 ขายสินคาใหแกโรงงานแปรรูปและหองเย็นรอยละ 29 ขายสินคาของ
ตนใหแกโรงงานแปรรูปกุงสดแชแข็งเพียงอยางเดียว สวนที่เหลือรอยละ 14 ขายสินคาใหแกพอ
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คาขายปลีกขายสงรายยอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียงซึ่งสวนใหญเปนกุงกุลาดํา
ที่มีขนาดไมไดมาตรฐานตามที่โรงงานแปรรูปกุงแชแข็งหรือหองเย็น ตองการ ซึ่งธุรกิจตางๆที่แพกุง
เหลานี้ขายสินคาใหลวนตั้งอยูในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น
แผนภูมิท5ี่ .5 สัดสวนการขายสินคาของแพกุงใหแกกิจการตางๆ

14%
โรงงานแปรรูปและหองเย็น
29%

57%

หองเย็น
พอคา รายยอย

ที่มา: จากการศึกษา

5.2.5 ปญหาและแนวโนมของธุรกิจแพกุง
จากการศึกษาสามารถที่จะสรุปปญหาและแนวโนมของการดําเนินธุรกิจแพกุงไดดังตอไปนี้
1. ปริมาณผลผลิตลดลงอยางตอเนื่องทั้งจากปญหาสิ่งแวดลอม ตนทุนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมทั้งปญหาโรคระบาดในพื้นที่เลี้ยงกุงทําใหสินคาไมเพียงพอตอความตองการของตลาด
2. ปญหาราคาคาเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนไมแนนอนทําใหเสียคาใชจายดานการขนสง
สินคาที่มากขึ้น
3. การกีดกันทางการคาของประเทศคูคาสําคัญเชนสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปทําให
ยอดสั่งสินคาลดลงสงผลใหยอดการจําหนายของธุรกิจแพกุงลดจํานวนลง
แนวโนมของธุรกิจแพกุงในอนาคตยังคงเปนไปอยางตอเนื่องถึงแมวาปริมาณสินคาจะมีลด
นอยลงสืบเนื่องมาจากปญหาดานการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรเอง ถึงแมวาจะมีปญหาดานการกีด
กันดานการคาและปญหาสารพิษตกคางในตัวกุงก็ตามแตความตองการบริโภคสินคาในตลาดโลก
ยังคงมีอยูมาก แนวโนมธุรกิจแพกุงจึงเปนธุรกิจที่ดําเนินตอไปตามความตองการสินคาของตลาด
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5.3 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาอาหารทะเลแชแข็งของไทยนั้นสามารถที่จะแบงออกไดเปน
1. สัตวน้ําแชแข็ง โรงงานในกลุมหรือประเภทนี้ ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมแชแข็งและหอง
เย็น โดยนําเอาสัตวน้ําชนิดตางๆ ( ปลา กุง ปลาหมึก เนื้อปู เนื้อหอย และอื่นๆ ) มาแชแข็งการ
แชแข็งมี 2 ลักษณะ คือ
1.1 เปนกอน
1.2 ไมเปนกอน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือไมปรุงแตงและปรุงแตง หรือกึ่ง
สําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑที่สําคัญคือ
- กุงแชเย็นแข็ง ( กุงเด็ดหาง กุงไวหาง กุงเนื้อ และตมสุก )
- ปลาและเนื้อปลาสดแชแข็ง ( ปลาทั้งตัว แยกสวน และชิ้นปลา )
- ปลาหมึกแชแข็ง ( ตัว ชักไส หลอด วงแหวน แผน เสน หนวด )
- สัตวน้ําปรุงแตง และกึ่งสําเร็จรูป
2. สัตวน้ํากระปอง โรงงานในกลุมหรือประเภทนี้ ไดแกโรงงานสัตวน้ํากระปอง โดย
นํ า เอาสั ต ว น้ํ า ชนิ ด ต า งๆ มาผ า นขบวนการปรุ ง แต ง หรื อ รั ก ษาคุ ณ ภาพแล ว บรรจุ ก ระป อ ง
ผลิตภัณฑที่สําคัญไดแก ปลาทูนากระปอง กุงกระปอง ปลาซารดีนกระปอง เนื้อหอยกระปอง
อาหารสัตวกระปอง
3. ปลาปน โรงงานในกลุมหรือประเภทนี้ไดแก โรงงานปลาปน โดยนําเอาปลาเปดหรือ
ชิ้นสวนสัตวน้ําที่คัดทิ้งของโรงงานที่แปรรูปสัตวน้ําแชแข็งและแปรรูปเปนสัตวน้ํากระปองมาเปน
วัตถุดิบในการผลิตปลาปน
4. ประเภทแหง ดอง เค็ม น้ําปลา น้ําบูดูและอื่นๆ ในโรงงานในกลุมหรือประเภทนีไ้ ดแก
กิจการและโรงงานที่นําเอาสัตวน้ําชนิดตางๆ มาแปรรูปในสภาพแหง ดอง เค็ม น้ําปลา น้ําบูดู
สวนมากเปนกิจการหรือโรงงานขนาดเล็กเพื่อการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก
5. ประเภทเตรียมการ โรงงานกลุมประเภทนี้เปนการเตรียมหรือแปรรูปสัตวน้ําขั้นตนให
อยูในรูปของวัตถุดิบสําหรับโรงงานที่อยูในกลุมที่1 และ 2 ซึ่งโดยทั่วไปอาจเรียกวา “ ลง “ ไดแก
โรงงานตม นึ่งปลาทูนา และกิจการที่ชําแหละ แกะ ลอกเปลือก และทําความสะอาดสัตวน้ํา
อาหารทะเลแชเยือกแข็งนั้นจะมีการแปรรูปมาจากสัตวน้ําที่สําคัญสวนใหญ 3 ประเภท คือ
กุง ปลา และปลาหมึก ทั้งที่มาจากการประมงและการเพาะเลี้ยง
5.3.1 ขั้นตอนในการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
ในอดีตกรรมวิธีในการผลิตอาหารทะเลแชแข็งเปนเพียงการควบคุมการผลิตใหเปนสินคา
สําเร็จรูปเพียงอยางเดียวไมมีการควบคุมการผลิตอยางรัดกุมทุกขั้นตอนแตอยางใด แตมาถึงใน
ปจจุบันไดมีการนําระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) มาใชในการผลิต
อาหารทะเลแชเยือกแข็ง เพื่อการสงออก โดยระบบ HACCP นี้เปนระบบการผลิตที่ควบคุมตั้งแต
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ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษา และการขนสงจนถึงมือผูบริโภค
โดยกรรมวิธีนั้นเริ่มตนที่การนําวัตถุดิบนั้นมาคัดลางทําความสะอาดดวยน้ําเย็นเพื่อชําระลางสิ่ง
สกปรกที่เจือปนมากับวัตถุดิบระหวางการขนสง และนําวัตถุดิบนั้นมาตรวจสอบคุณภาพใหไดตาม
มาตรฐาน เชน กุง เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญมาจากการเลี้ยงจึงมักมีกลิ่นโคลนและยาปฏิชีวนะ
เจือปนมาดวยเสมอ จึงตองตรวจสอบคุณภาพมากเปนพิเศษกวาปลา และปลาหมึกมีที่มาเกือบจะ
ทั้งหมดจากการทําประมงทะเลโดยตรง เมื่อนําวัตถุดิบมาตกแตงตามที่ลูกคาตองการแลว ตอง
นําไปลางดวยน้ําผสมคลอรีน 150 กรัม ตอน้ํา 400 ลิตร เพื่อฆาเชื้อโรคและกําจัดสิ่งสกปรกอีก
ครั้ง จากนั้นจึงนําวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต โดยนําวัตถุดิบมาคัดแยกตามลักษณะสินคาที่
ตองการผลิต เชน กุงสดแชเย็น แชแข็ง ชุบแปง หรือ ตมแลวแชแข็งหลังจากผานกระบวนการ
ผลิตตามลักษณะที่ตองการแลวตองนํามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาอีกครั้งกอนจะนํามาแชแข็ง
ตามกรรมวิธีที่ตองการ จากนั้นนําวัตถุดิบที่ผานการแชแข็งแลวบรรจุในถุงพลาสติกแลวจึงนําเขา
บรรจุในกลองกระดาษอาบเทียนอีกครั้งเพื่อเก็บรักษาความเย็นและนําเขาหองเย็นที่อุณหภูมิ – 18
องศาเซลเซียส เพื่อรอการสงจําหนายตอไป ทั้งหมดเปนกรรมวิธีการผลิตอาหารทะเลแชแข็งของ
ผูประกอบการโดยทั่วไป
5.3.2 การตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
ประเทศไทยจัดวาเปนผูผลิตกุงแปรรูปรายใหญของโลก โดยกุงกระปองที่ผลิตไดนั้นเกือบ
ทั้ ง หมดเป น การผลิ ต เพื่ อ การส ง ออก ซึ่ ง มี ต ลาดส ง ออกที่ สํ า คั ญ คื อ สหรั ฐ อเมริ ก าและญี่ ปุ น
สําหรับขั้นตอนการจําหนายในตลาดตางประเทศนั้น ทําได 2 วิธีคือ
1. การสงออกโดยใชชื่อของผูผลิตไทย ผูผลิตหรือโรงงานแปรรูปจะทําการขายหรือสงออก
ใหแกบริษัทนําเขาหรือผูขายสงในตลาดตางประเทศโดยตรง โดยจะใชฉลากผลิตภัณฑของผูผลิต
ไทย ซึ่งวิธีนี้ไมคอยเปนที่สนใจของผูซื้อมากนัก นอกจากผูซื้อที่เปนเจาของรานขายอาหารเอเซีย
2. การสงออกโดยใชฉลากของผูนําเขา ผูผลิตหรือโรงงานแปรรูปกุงไทยจะทําการขายหรือ
สงออกใหกับบริษัทนําเขาหรือผูขายสงในตลาดตางประเทศ โดยใชฉลากผลิตภัณฑของผูนําเขา
เอง ซึ่งเปนวิถีการตลาดที่สําคัญ สําหรับผลิตภัณฑนําเขาที่ใชฉลากของบริษัทผูนําเขาเอง ทําใหมี
ศักยภาพสูงในการขาย เนื่องจากผูบริโภคยึดติดกับตราสินคา โดยใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา
แตไมคอยใหความสําคัญกับราคาสินคามากนัก
นอกจากนี้วิถีการตลาดของผูแปรรูปอาหารทะเลแชแข็งยังอาจแบงออกไดเปนดังตอไปนี้
1. จําหนายโดยตรงใหกับผูนําเขา (Importer) ซึ่งผูนําเขาจากตางประเทศจะกระจาย
สินคาอาหารทะเลแชเยือกแข็งใหกับผูคาสง จากนั้นผูคาสงในตางประเทศก็จะจําหนายใหผูผลิต
อาหารสําเร็จรูป ผูคาปลีก หรือซุปเปอรมารเก็ต และในที่สุดก็ถึงผูบริโภค
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2. จําหนายใหกับผูผลิตอาหารสําเร็จรูป (Reprocessor) เมื่อผูผลิตอาหารสําเร็จรูปไดรับ
วั ต ถุ ดิ บอาหารทะเลแช แ ข็ ง จากผูผ ลิต อาหารทะเลแชเ ยื อกแข็ ง หรื อห อ งเย็น แล ว ผูผ ลิ ต อาหาร
สําเร็จรูปจะแปรรูปอาหารทะเลแชแข็งเปนอาหารสําเร็จรูปในลักษณะตางๆ ตามความตองการของ
ตลาด และสงใหซุปเปอรมารเก็ตอีกตอหนึ่ง และในที่สุดก็จะถึงผูบริโภค
แผนภูมิที่ 5.6 วิถีการตลาดอาหารทะเลแชแข็ง
ผูผลิต / หองเย็น

ตัวแทน

ผูผลิตอาหาร
สําเร็จรูป

ผูนําเขา

ผูคาสง

ผูแปรรูป,ผูคาปลีก
ฯลฯ

รานอาหาร

ซุปเปอรมารเก็ต

ผูบริโภค

ที่มา: จากการศึกษา

3. จําหนายผานตัวแทน ( Broker) ซึ่งตัวแทนนี้ก็คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาโดยผูผลิตใหเปน
ตัวแทนในการจําหนายหรือบริษัทมีพันธสัญญากับผูผลิตโดยตรงในการจําหนายสินคาใหโดยที่
ตัวแทนจะกระจายสินคาใหกับผูนําเขา ผูคาสงหารือผูผลิตอาหารสําเร็จรูปอีกตอหนึ่ง จากนั้นก็จะ
กระจายสินคาไปตามขอที่ 1 และ 2
5.3.3 จํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
จากตารางที่5.9 ภาคกลางเปนพื้นที่ซึ่งมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํามาก
ที่สุดทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพื้นที่ภาคกลางบริเวณอาวไทยตอนลางนั้นมีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร
มีความสะดวกในการขนสงสินคาและวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการแปรรูป นอกจากนี้ยังมีความ
สะดวกในการขนสงสินคาไปยังตางประเทศผานทาเรือและการขนสงในรูปแบบตางๆ เชนการขนสง
ทางรถยนตและการขนสงทางอากาศเปนตน อยางไรก็ตามเมื่อดูจํานวนโรงงานเปนรายจังหวัดจะ
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พบว า จั ง หวั ด ที่ มี จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว น้ํ า มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
รองลงมาคื อ สงขลา สมุ ท รปราการและระยอง ทั้ง นี้ จ ะเห็น ได ว า พื้น ที่ ทั้ ง สี่ จัง หวั ด นี้ ตา งก็ เ ป น
ศูนยกลางทางดานการแปรรูปสัตวน้ําของแตละพื้นที่คือจังหวัดสมุทรสาครเปนศูนยกลางของภาค
กลาง สวนสงขลาและระยองนั้ นเปนศูนยกลางของภาคใตและภาคตะวั นออกตามลําดับ หาก
พิจารณาจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําของประเทศไทยทั้งหมดจะเห็นไดวาจังหวัด
สมุทรสาครมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํามากที่สุดคือ 43 แหงในป 2543 คิดเปน 35
% ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําของประเทศทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดสงขลา
และจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา 21 และ 15 แหงคิดเปน
ตาม 16 % และ 11% ตามลําดับ
ตารางที5่ .9 แสดงจํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ํารายจังหวัด ป 2536 และ 2543
ป 2536

ป 2543

จํานวนโรงงาน
( แหง )

ความสามารถในการ
แชแข็ง ( ตัน / วัน )

ความจุของหองเย็น
( ตัน )

จํานวนโรงงาน
( แหง )

ความสามารถในการ
แชแข็ง ( ตัน / วัน )

ความจุของหองเย็น
( ตัน )

กรุงเทพฯ

14

431.0

20,900.0

6

200.0

9,630.0

ภาคกลาง

62

1,531.0

82,772.0

66

1,480.0

90,100.0

1

30.0

1,000.0

จังหวัด

เพชรบุรี
สมุทรสาคร

47

866.0

50,053.0

47

850.0

55,350.0

สมุทรปราการ

15

633.0

32,420.0

15

500.0

30,400.0

สมุทรสงคราม

1

32.0

300.0

3

100.0

3,350.0

ภาคใต

42

1,678.0

18,266.0

51

3,391.0

38,909.0

2

250.0

2,400.0

กระบี่
ชุมพร

3

70.0

1,910.0

5

1,600.0

3,400.0

สุราษฏรธานี

4

51.0

2,200.0

7

171.0

2,987.0

นครศรีธรรมราช

4

45.0

1,660.0

3

36.0

2,500.0

สงขลา

21

707.0

4,980.0

21

881.0

16,058.0

ปตตานี

3

360.0

2,400.0

3

60.0

560.0

ตรัง

4

150.0

1,400.0

4

87.0

7,750.0

ประจวบคีรีขันธ

5

156.0

2,864.0

4

102.0

2,420.0

ภูเก็ต

2

9.0

202.0

2

202.0

704.0

สตูล

2

130.0

650.0

2

2.0

130.0

ภาคตะวันออก

11

742.0

9,760.0

9

582.0

11,812.0

ตราด

1

165.0

1,660.0

1

5.0

22.0

ระยอง

6

440.0

3,500.0

5

440.0

7,190.0

ชลบุรี

4

137.0

4,600.0

3

137.0

4,600.0

รวม

129

4,382.0

131,698.0

132

5,653.0

150,451.0

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
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ตารางที5่ .10 แสดงจํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ําแยกรายตําบลในจังหวัดสมุทรสาครป 2544
อําเภอกระทุมแบน

อําเภอเมือง

ตําบล

จํานวน

ทุน

แรงงาน

กระทุมแบน

1

270,000

16

โกรกกราก

2

2,806,228

45

ทาไม

2

308,800,000

661

คอกกระบือ

2

11,500,000

205

โคกขาม

20

1,135,206,000

4,044

ชัยมงคล

4

145,300,000

1,401

ทาจีน

3

244,700,000

235

ทาทราย

12

8,496,992,000

20,628

นาดี

9

1,993,756,060

5,645

บางน้ําจืด

1

141,000,000

650

บางหญาแพรก

6

12,171,260,288

บางกระเจา

5

662,200,000

792

บางโทรัด

4

334,000,000

2,744

มหาชัย

5

97,830,000

371

73

25,436,550,576

รวม

3

309,070,000

ตําบล

677 รวม

จํานวน

ทุน

แรงงาน

32,853

69,613

รวมทั้งจังหวัด
จํานวน ( แหง )

ทุน ( บาท )

แรงงาน ( คน )

76

25,745,620,576

70,290

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครและจากการศึกษา

ส ว นในระดั บ จั ง หวั ด นั้ น พื้ น ที่ ศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ก ารกระจุ ก ตั ว ของโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําอยูมากบริเวณตําบลโคกขาม ทาทรายและนาดี ซึ่งมีจํานวน 20 , 12
และ 9 แหงคิดเปน 25 % , 16 % และ 12%ของจํานวนโรงงานทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งพื้นที่ตําบลที่มี
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําในจังหวัดสมุทรสาครเหลานี้จะตั้งอยูริมถนนสายเอก
ชัย และบริเวณที่มีความสะดวกในการขนสงสินคามาจากทาเรือสะพานปลาของจังหวัดสมุทรสาคร
และตลาดกุงของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังใกลกับแหลงที่เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่
รับฝากสินคาสัตวน้ําที่ใชเปนวัตถุดิบได อีกทั้งยังสะดวกในการขนสงและกระจายสินคาไปยังที่ตางๆ
ทั้งนี้เพราะบริเวณดังกลาวที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเหลานี้ตั้งอยูเปนเสนทางคมนาคม
ขนสงไปยังพื้นที่จังหวัดแถบภาคใตที่เปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญและเสนทางคมนาคมขนสงไปยัง
กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเชน ชลบุรี หรือระยองที่เปนที่ตั้งของทาเรือน้ํา
ลึกที่สามารถขนสงสินคาไปยังตลาดตางประเทศที่สําคัญ
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สวนในดานเงินลงทุนของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําพบวาอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุน
คอนขางสูง เพราะอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําตองใชจํานวนคนงาน วัตถุดิบและขั้นตอนในการ
บรรจุและแปรรูปตางๆ หลายขั้นตอน จึงทําใหคาใชจายในการลงทุนและแรงงานที่ใช สําหรับเงินทุน
ในการดํ าเนิ นกิจการแปรรูปสั ตวน้ํ า ทั้ง จังหวัดนั้น อยู ที่ 25,745,620,576 บาท ใชคนงานทั้ ง สิ้ น
70,290 คน จัดวาเปนอุตสาหกรรมที่สรางงานใหแกคนในพื้นที่ทั้งในจังหวัดสมุทรสาครเองและพืน้ ที่
ใกลเคียงไดเปนจํานวนมาก
5.3.4 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
จากขอมูลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครในป2544 พบวามีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําทั้งสิ้น 76 แหง โรงงานเหลานี้กระจุกตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองมาก
ที่สุดถึง 73 แหงโดยเฉพาะในเขตตําบลโคกขามและทาทราย ซึ่งมีเสนทางคมนาคมสายหลักตัด
ผานคือถนนพระรามสอง หรือถนนสายธนบุรี – ปากทอ และถนนสายเอกชัย รวมทั้งเปนบริเวณที่
ใกลกับสะพานปลาของจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร และตลาดทะเลไท ที่เปน
แหลงรับซื้อสินคาสัตวน้ําที่สําคัญของพื้นที่ทั้งสิ้น ซึ่งจะชวยในการประหยัดคาขนสงสินคามายัง
โรงงานลงไปไดมาก
การศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลไดทําการแบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปนสอง
กลุมคือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต 1 – 800 คนขึ้นไป และกลุมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีคนงานตั้งแต 801 คนขึ้นไป โดยโรงงานอุตสาหกรรมกลุมแรกมีจํานวนมากที่สุดถึง68 แหงคิด
เปน 89% ของจํานวนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมในกลุม
แรกนี้สวนมากจะเปนโรงงานขนาดเล็กที่มีคนงานไมถึง 100 คนคอนขางมาก ในการศึกษาครั้งนี้
มักไมไดรับความรวมมือในการใหขอมูลตางๆ จึงจําเปนตองเนนการศึกษาไปที่โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีคนงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป สวนกลุมที่สองมีจํานวนเพียง 8 แหง คิดเปน 11% ของจํานวน
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหรรมในกลุมนี้สวนมากเปนโรงงาน
ขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนคอนขางสูงและมีจาํ นวนคนงานตั้งแต 801 – 3,000 คนขึ้นไป โรงงานกลุม
ที่สองนี้จะกระจุกตัวอยูบริเวณตําบลนาดี และทาทรายเพราะเปนพื้นที่ซึ่งมีเสนทางคมนาคมขนสงที่
สะดวกมีถนนเอกชัย และถนนพระรามสอง ( ธนบุรี – ปากทอ ) ตัดผานทําใหสะดวกในการขนสง
สินคา
5.3.5 คาใชจายและแรงงานในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
ในการศึกษาดานคาใชจายในกิจการแปรรูปสัตวน้ําจะแบงการศึกษาคาใชจายออกเปน 2
กลุม คือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนงานตั้งแต 1 – 800 คน ซึ่งตอไปนี้จะใชคําวา “
โรงงานกลุมที่หนึ่ง “ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนงานตั้งแต 801 คนขึ้นไปจะใชคําวา
“ โรงงานกลุมที่สอง “
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แผนภูมิท5ี่ .7 สัดสวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําแบงตามจํานวนคนงานป 2544

11%
คนงาน 1- 800 คน
คนงาน 801คนขึ้นไป
89%

5.3.5.1 คาใชจายและแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากลุมที่หนึ่ง
ตารางที5่ .11 คาใชจายเฉลีย่ ในแตละเดือนของโรงงานแปรรูปสัตวน้ํากลุมทีห่ นึง่
ประเภทคาใชจาย

มูลคา ( บาท/เดือน )

รอยละ

คาวัตถุดิบ

21,333,333

83.61

คาแรงงาน

1,573,333

6.17

คาน้ํา

140,000

0.55

คาไฟฟา

919,000

3.60

คาขนสง

1,483,333

5.81

คาสารเคมี

65,000

0.25

25,514,000

100.00

รวม
ที่มา: จากการศึกษา

ค า ใช จ า ยของโรงงานแปรรู ป สั ต ว น้ํ า กลุ ม ที่ ห นึ่ ง ค า ใช จ า ยด า นการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เป น
คาใชจายสูงสุดคิดเปนรอยละ 83.61 ของคาใชจายทั้งหมด รองลงมาคือคาแรงคนงานคิดเปนรอย
ละ 6.17 โดยคนงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําแบงไดเปนคนงานประจําที่จายคาจางเปนราย
เดือนและคนงานที่จายคาจางเปนรายวัน คาขนสงและคาไฟฟา คิดเปนรอยละ 5.81 และ 3.60
สวนคาสารเคมีเปนสารเคมีจําพวกเกลือและคลอรีนที่ใชฆาเชื้อ คิดเปนรอยละ 0.25 จะเห็นไดวา
คาใชจายดานวัตถุดิบเปนคาใชจายสูงสุดในแตละเดือน แตเนื่องจากราคาวัตถุดิบในทองตลาดมี
ความผันผวนไมแนนอนดังนั้นหากเราตัดคาใชจายดานการจัดซื้อวัตถุดิบออกไปจะพบวาคาใชจาย
ดานแรงงานเปนคาใชจายที่สัดสวนมากที่สุดในแตละเดือนคือรอยละ 38 ของคาใชจายทั้งหมด
รองลงมาคือคาขนสง และคาไฟฟาคิดเปนรอยละ 35 และ 22 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 5.8 แสดงคาใชจา ยในแตละเดือนของโรงงานกลุมที่หนึง่ โดยตัดคาใชจายดานวัตถุดิบออก

2%

คา แรงงาน

38%

35%

คา น้ํา
คา ไฟฟา
คา ขนสง
คา สารเคมี

3%

22%

ตารางที5่ .12 จํานวนคนงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากลุม ทีห่ นึ่ง
ประเภทพนักงาน
เพศ
จํานวน (คน )
รอยละ
ที่มา: จากการศึกษา

เจาหนาที่บริหาร

พนักงานประจํา

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

6

13

29

325

373

1.61

3.42

7.85

87.11

100

คนงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือกลุมเจาหนาที่บริหาร
และกลุมพนักงานประจํา โดยเจาหนาที่บริหารนี้หมายรวมถึงพนักงานบัญชีและเสมียนดวยคิดเปน
รอยละ 5 ของพนักงานทั้งหมด สวนพนักงานประจําคือคนงานที่มีหนาที่ในการผลิตสินคาและ
ควบคุมเครื่องจักร มีจํานวนประมาณรอยละ 95 ของพนักงานทั้งหมดและรอยละ 87.11 เปนผูหญิง
เนื่องจากงานเชนการบรรจุหีบหอ หรือแกะลางทําความสะอาดสัตวทะเลเปนงานที่ตองการความ
ละเอียดจึงนิยมใชคนงานหญิงเปนหลัก โดยคนงานเหลานี้มีทั้งพนักงานที่รับเงินเดือนเปนราย
เดือนและลูกจางรายวันที่มีจํานวนไมแนนอนในแตละวัน โดยคนงานเหลานี้สวนใหญมาจากตาง
พื้นที่เชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวมาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อหางานทํา รวมทั้ง
คนงานจากจังหวัดใกลเคียงเชน ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามเปนตน คนงานในพื้นที่ใกลเคียง
เหลานี้ทางโรงงานจะมีรถบริการรับสง
5.3.5.2 คาใชจายและแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากลุมที่สอง
โรงงานกลุมที่สองเปนโรงงานขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนและคนงานเปนจํานวนมาก แต
สัดสวนของคาใชจายจะมีความเหมือนกับโรงงานกลุมที่หนึ่งคือคาใชจายดานการจัดหาวัตถุดิบมี
จํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 95.65 รองลงมาคือคาใชจายดานการขนสงสินคาและคาไฟฟา
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เชนเดียวกันกับโรงงานกลุมที่หนึ่งคิดเปนรอยละ 1.84 และ1.43 ตามลําดับ เหตุที่คาใชจายในดาน
การขนสงมีปริมาณมากที่สุดหากตัดคาใชจายดานการจัดหาวัตถุดิบออกไปเพราะสินคาที่ผลิต
ออกมามีปริมาณมากดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบบางครั้งนอกจากในพื้นที่ตลาดกลางแลวยังตองขนสง
มาจากพื้นที่อื่นๆ ที่ไกลออกไปดวย เชนพื้นที่ภาคใต และประเทศเพื่อนบานเชน อินโดนีเซีย และ
สหภาพเมียนมาร เปนตน นอกจากนี้การจําหนายสินคาที่แปรรูปออกมายังตองอาศัยการขนสงที่
ทันสมัยรวดเร็วเชนการขนสงทางอากาศ สินคาปริมาณมากจึงตองเสียคาใชจายที่สูงตามไปดวย
ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่5.12 เมื่อทดลองตัดคาใชจายออกไปแลว คาใชจายดานการขนสงจะมี
สัดสวนมากถึงรอยละ 42
ตารางที5่ .13 คาใชจายเฉลีย่ ในแตละเดือนของโรงงานแปรรูปสัตวน้ํากลุมที่สอง
ประเภทคาใชจาย

มูลคา ( บาท/เดือน )

รอยละ

คาวัตถุดิบ

250,000,000

95.65

คาแรงงาน

2,083,333

0.80

คาน้ํา

310,000

0.12

คาไฟฟา

3,750,000

1.43

คาขนสง

4,800,000

1.84

คาสารเคมี

430,000

0.16

รวม

261,373,333

100.00

ที่มา: จากการศึกษา

แผนภูมิท5ี่ .9 แสดงคาใชจายในแตละเดือนของโรงงานกลุมที่สองโดยตัดคาใชจายดานวัตถุดิบออก

4%

18%

คาแรงงาน
3%

คาน้ํา
คาไฟฟา

42%

คาขนสง
33%

คา สารเคมี

สํ า หรั บ พนั ก งานในโรงงานแปรรู ป สั ต วน้ํ า กลุ ม ที่ ส อง ในการศึก ษาได ทํ า การแบ ง กลุ ม
ออกมาเปนสองกลุมเหมือนกับโรงงานกลุมที่หนึ่ง ซึ่งพบวาสัดสวนของเจาหนาที่บริหารกับพนักงาน
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ประจํามีสัดสวนที่เทากันกับโรงงานกลุมที่หนึ่ง คือมีเจาหนาที่บริหารรอยละ 5 และพนักงานประจํา
ที่ปฏิบัติงานอยูในโรงงานรอยละ 95 โดยพนักงานประจํามีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 1,049 คนโดยมี
พนักงานหญิงประมาณรอยละ 87.42 พนักงานสวนใหญมีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดใกลเคียงเชน สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เปนตน โดยทางโรงงานจะจัดรถบริการ
รับ – สง สวนในดานของคาแรง ทางโรงงานจะจายแบบรายวันเปนสวนใหญ
ตารางที5่ .14 จํานวนคนงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากลุม ที่สอง
เจาหนาที่บริหาร

พนักงานประจํา

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

14

38

88

963

1,101

3.41

7.95

87.42

100

1.23
ที่มา: จากการศึกษา

5.3.6 แหลงที่มาและปริมาณของวัตถุดิบ
โรงงานอุ ตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ทั้งสองกลุม ตัว อยา ง มีขอบเขตของแหลง ที่มาของ
วัตถุดิบในพื้นที่ใกลเคียงกันคือตลาดกลางกุง สมุทรสาคร ซึ่งไดศึกษามาแลวในเรื่องแหลงที่มาของ
สินคาในเรื่องของธุรกิจแพกุง แตเนื่องมาจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําบางแหงมีการแปรรูปสัตว
น้ําอื่นๆ อีกดวยบางครั้งรับวัตถุดิบมากจากตางประเทศดังนั้นจึงสามารถสรุปแหลงที่มาของวัตถุดิบ
แยกตามประเภทสินคาไดดังตารางที่ 5.15
ตารางที5่ .15 แสดงแหลงทีม่ าของวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
แหลงที่มาของสินคา
ประเภทสินคา

ตลาด
กลางกุง

ตลาด
ทะเลไท

สะพาน
ปลา

นิวซีแลนด

อิหราน

โอมาน

พมา

x

กุง
ปลา
สัตวทะเลอื่นๆ

x
x

x
x

x
x

x

x
x

อินเดีย

อินโดนีเซีย

x

x
x
x

ศรี
ลังกา

จีน

x

x

ที่มา: จากการศึกษา

จากตารางที่5.15 แหลงวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนําจะแบงไดตามประเภทของ
สินคา คือกุงนอกจากจะรับมาจากตลาดกลางกุงสมุทรสาครแลว ในบางชวงเวลากุงที่ตองการเปน
วัตถุดิบมีปริมาณไมเพียงพอหรือไมไดตามขนาดที่ตองการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําจึง
ตองสั่งวัตถุดิบมาจากตางประเทศเพื่อทดแทน โดยประเทศที่นําเขาวัตถุดิบประเภทกุงก็คือ จีน
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อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยเฉพาะจีนเปนประเทศผูเลี้ยงกุงรายใหญประเทศหนึ่งของโลก ซึ่งในแต
ละเดือนปริมาณกุงที่โรงงานกลุมที่หนึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบจะมีปริมาณเฉลี่ย 50 ตัน สวนโรงงาน
กลุมที่สองจะใชกุงเปนวัตถุดิบเฉลี่ยเดือนละ 750 ตันสวนวัตถุดิบประเภทปลาแหลงจัดซื้อสินคาก็
คือสะพานปลาสมุทรสาคร และประเทศตางๆ เชน นิวซีแลนด พมา อินโดนีเซีย เปนตน ปริมาณ
ปลาที่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากลุมที่หนึ่งใชเปนวัตถุดิบจะตกเดือนละประมาณ 40 ตัน
ในขณะที่โรงงานกลุมที่สองจะใชประมาณ 90 ตัน สวนวัตถุดิบประเภทสัตวทะเลอื่น หมายรวมถึง
ปลาหมึก ปู กั้ง และสัตวน้ําอีกบางชนิดโดยแหลงจัดหาสินคาก็คือ สะพานปลาสมุทรสาครรวมทั้งมี
การสั่งจากตางประเทศ เชน อิหราน โอมาน พมา อินเดีย และอินโดนีเซีย ปริมาณสัตวทะเลอื่นๆที่
โรงงาน แปรรูปสัตวน้ํากลุมที่หนึ่งใชเปนวัตถุดิบในแตละเดือนคือ 70 ตัน สวนโรงงานกลุมที่สอง
จะใชประมาณ 200 ตัน
ตารางที5่ .16 ปริมาณเฉลี่ยวัตถุดิบแยกตามประเภทที่โรงงานแปรรูปสัตวน้ําใชในแตละเดือน
ปริมาณเฉลี่ยแตละเดือน ( ตัน )
ประเภทโรงงาน

กุง

ปลา

สัตวทะเลอื่นๆ

คนงาน 1- 800 คน

50

40

70

คนงาน 801คนขึ้นไป
ที่มา: จากการศึกษา

750

90

200

ในสวนของรูปแบบสินคาหลังการแปรรูปกุงที่ผานการแปรรูปจะทําการสงออกอยูในรูปของ
กุงแชแข็ง กุงชุบแปงขนมปงและกุงชุบแปงทอด รวมทั้งกุงปอกเปลือกที่ผานการอบหรือนึ่งเพื่อการ
เก็บรักษาสินคา สวนสินคาประเภทปลาเมื่อผานการแปรรูปแลวจะอยูในรูปของปลาชุบแปงขนมปง
ปลาเสน และปลาบรรจุกระปอง เปนตน สวนสินคาประเภทสัตวทะเลอื่นๆ เชนปลาหมึกจะอยูใน
รูปของ ปลาหมึกแชแข็ง ปลาหมึกแลเปนชิ้น ปลาหมึกปรุงรส เปนตน
ตารางที5่ .17 รูปแบบของสินคาสัตวน้ําหลังการแปรรูป

ประเภทสินคา

สินคาแชแข็ง

กุง
ปลา
สัตวทะเลอื่นๆ

ที่มา: จากการศึกษา

x
x
x

ชุบแปงขนม
ปง

x
x

รูปแบบสินคาหลังการแปรรูป
หั่นเปนชิ้นปรุง
ชุบแปงทอด
แลเปนชิ้น
รส

x
x

นึ่ง,อบ

บรรจุกระปอง

x
x
x

x
x

x

x
x
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ตลาดในการจําหนายสินคาของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําจะอยูในตางประเทศเปนสวน
ใหญตลาดที่สําคัญคือสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร
ไตหวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
5.4 ผลการศึกษาธุรกิจหองเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร
จากขอมูลป 2544 ของสํานักงานพาณิชยพบวาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนหอง
เย็นทั้งสิ้น 62 แหง ซึ่งอุตสาหกรรมหองเย็นในการศึกษาครั้งนี้คือธุรกิจที่รับฝากสินคาสัตวน้ําและ
อุตสาหกรรมที่เปนการแปรรูปสัตวน้ําควบคูไปกับการรับฝากสินคา ซึ่งสวนมากอุตสาหกรรมหอง
เย็นกระจุกตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะบริเวณตําบลนาดี มหาชัย
และโคกขาม เพราะเปนพื้นที่ซึ่งตั้งอยูใกลอยูแหลงวัตถุดิบทั้งสะพานปลาที่เปนทาเทียบเรือประมง
ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดกลางกุงซึ่งเปนแหลงซื้อขายกุงที่ใหญที่สุดในประเทศ ตลาดทะเลไท
ที่เปนแหลงรับซื้อและจําหนายสัตวน้ําแหงใหม เปนตน จากการศึกษาภาคสนามกิจการหองเย็นใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถแบงลักษณะการดําเนินกิจการออกเปน 2 ประเภท คือ
1. รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ควบคูไปกับผลิตและจําหนาย
สัตวน้ําแชแข็ง
1. รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ
การดําเนินกิจการหองเย็นในลักษณะนี้จะใหบริการรับฝากสินคาที่ทําการแปรรูปเสร็จแลว
จากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน กุงแชแข็ง ปู ปลา หรือสินคา
แชแข็งอื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตออกมาเพื่อสํารองสตอกสินคาไวเพื่อรอตลาดหรือคําสั่งซื้อ
สินคาจากลูกคา หรือรับฝากวัตถุดิบเชน กุง ปลา หรือสัตวน้ําตางๆ ในกรณีที่อุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาสัตวนํ้าซื้อวัตถุดิบมาเพื่อสํารองในการผลิตสินคามากเกินกําลังที่จะเก็บรักษาวัตถุดิบไวได
โดยการรั บ ฝากสิ น ค า เหล า นี้ จ ะมี กํ า หนดเวลาไม น าน อนึ่ ง สิ น ค า ประเภทกุ ง กุ ล าดํ า นั้ น
ผูประกอบการไมนิยมฝากวัตถุดิบไวกับอุตสาหกรรมเพราะสินคาจะมีปญหาดานความสดของ
สินคา โดยสินคาประเภทกุงนี้เมื่อรับซื้อมาจากแพกุงหรือตลาดกลางกุงแลวจะสงเขาทําการแปรรูป
ทันที จากขอมูลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครพบวามีหองเย็นที่ดําเนินกิจการอยูใน
ลักษณะนี้จํานวน 26 แหงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คิดเปน 41.9 % ของจํานวนหองเย็นทัง้ หมดใน
จังหวัดสมุทรสาคร
2. รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ควบคูไปกับสงออกหรือจําหนายสัตว
น้ําแชแข็ง
เปนอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวน้ําครบวงจร คือมีทั้งการแปรรูปสินคาสัตวน้ําสงจําหนาย
เองและรับฝากสินคาจากผูประกอบการรายอื่นอีกดวยซึ่งสวนมากจะเนนทําการผลิตสินคาสัตวน้ํา
สวนการรับฝากสินคาจะเปนชวงประมาณปลายป ที่ความตองการสินคาของตลาดตางประเทศมี
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มาก อุตสาหกรรมหองเย็นประเภทนี้จะรับฝากสินคาจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํารายอื่นๆ ที่
ผลิตสินคาเพื่อรอการสั่งจากลูกคา เพราะชวงปลายป เปนชวงที่ความตองการสินคาสัตวน้ําใน
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกามีสูง จากขอมูลของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
สมุทรสาครพบวามีหองเย็นที่ดําเนินกิจการอยูในลักษณะนี้จํานวน 36 แหง คิดเปน 58.1 % ของ
จํานวนหองเย็นทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร
5.4.1 จํานวนอุตสาหกรรมหองเย็น
ตารางที5่ .18 จํานวนหองเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร แยกรายตําบล ป 2544
อําเภอกระทุมแบน
ตําบล

อําเภอเมือง

จํานวน ( แหง)

ทุน(บาท)

แรงงาน(คน)

1

31,200,000

24

ทาไม

รวม

1

31,200,000

24

ตําบล

จํานวน(แหง)

ทุน(บาท)

แรงงาน(คน)

โกรกกราก

1

18,000,000

25

โคกขาม

9

1,042,233,529

1,239

ทาจีน

5

964,960,000

557

ทาฉลอม

1

20,800,000

30

ทาทราย

4

652,750,000

1,729

นาดี

12

861,509,904

1,511

บางน้ําจืด

2

88,000,000

33

บานบอ

1

8,000,000

43

บางหญาแพรก

3

256,000,000

232

บางกระเจา

6

337,500,000

1,090

มหาชัย

17

5,663,045,829

13,052

รวม

61

9,912,799,262

19,541

รวมทั้งจังหวัด
จํานวน ( แหง )

ทุน ( บาท )

แรงงาน ( คน )

62

9,943,999,262

19,565

ที่มา : จากการศึกษาและขอมูลจากสํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครป 2544

สวนจํานวนหองเย็นรับฝากสินคาในพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดสมุทรสาครนั้น สืบเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมหองเย็นนี้มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําในแงของการเปน
สถาน ที่รับฝากสินคาของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวบางแหง ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการศึกษาทั้ง
สองธุรกิจควบคูกันไป โดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีจํานวนหองเย็นรับฝากสินคาจํานวน
ทั้งสิ้น 62 แหง โดยจํานวนหองเย็นสวนใหญมีการกระจุกตัวอยูในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครเพียง
แหงเดียวเทานั้น โดยการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหองเย็นจะกระจุกตัวอยูบริเวณตําบลมหาชัย
โคกขาม นาดี ซึ่งมีจํานวน 17 ,12 และ 9 แหงตามลําดับคิดเปน 26 % , 19 % และ 15 % ของ
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จํ า นวนอุ ต สาหกรรมห อ งเย็ น ของทั้ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาครตามลํ า ดั บ จะเห็ น ได ว า ที่ ตั้ ง ของ
อุตสาหกรรมหองเย็นที่มีการกระจุกตัวกันนั้นมีความสอดคลองใกลเคียง และมีการกระจุกตัวอยูใน
พื้นที่เดียวกันกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ซึ่งทั้งอุตสาหกรรมหองเย็นและอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตวน้ําลวนตองใช วัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณและรูปแบบในการผลิตแบบเดียวกัน ที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมทั้งสองชนิดจึงตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน เพื่อความสะดวกในการขนสงวัตถุดิบและ
ขนถายรวมทั้งรับฝากสินคา
5.4.2 คาใชจายในกิจการหองเย็น
การศึกษาธุรกิจหองเย็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ ถึงแมจะมีการแบงกิจการหองเย็น
ออกเปน 2 ประเภทก็ตาม แตในการศึกษาดานตนทุนที่เปนคาใชจายในแตละเดือนถึงแมวากิจการ
หองเย็นบางแหงจะมีการดําเนินการควบคูไปกับการแปรรูปสัตวน้ําแตการศึกษาครั้งนี้เนนไปที่
อุตสาหกรรมหองเย็นรับฝากสินคาเทานั้น
ตารางที5่ .19 คาใชจายรายเดือนของอุตสาหกรรมหองเย็น
ประเภทคาใชจาย

มูลคา ( บาท/เดือน )

รอยละ

คาแรงงาน

344,534

22.70

คาน้ํา

41,000

2.70

คาไฟฟา

930,000

61.28

คาขนสง

148,333

9.77

คาซอมบํารุง

35,000

2.31

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

18,750

1.24

1,517,617

100

รวม
ที่มา: จากการศึกษา

จากตารางที่5.19 คาใชจายของกิจการหองเย็นจากการศึกษาสามารถแบงคาใชจายหลักๆ
ออกเปน คาไฟฟาที่มีมูลคาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 61.28 รองลงมาคือคาแรงงานคิดเปนรอยละ
22.70 และคาขนสงคิดเปนรอยละ 9.77 สาเหตุที่คาไฟฟามีสัดสวนมากที่สุดในดานคาใชจายในแต
ละเดือนเพราะวา หองแชเย็นของแตละกิจการมีขนาดใหญตองใชพลังงานไฟฟาในการเก็บรักษา
สินคาคอนขางมาก ดังนั้นคาใชจายดานไฟฟาจึงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคาใชจายในดานอื่นๆ สวน
คาใชจายดานแรงงานนั้น คนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมหองเย็นนั้น สวนมากจะเปนชางเทคนิคที่
มีหนาที่ในการดูแลหองแชเย็นและพนักงานขนสงสินคา คาใชจายในดานการจางงานในแตละเดือน
จึงมีมูลคาสูงตามไปดวย คาใชจายเบ็ดเตล็ดในที่นี้คือคาใชจายดานสวัสดิการและคาใชจายในดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดุแลรักษาบริเวณโรงงาน
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ในดานการจางงานธุรกิจหองเย็นหนึ่งแหงจะแบงพนักงานออกเปน 2 ประเภทคือ เจาหนาที่
บริหารและพนักงานประจํา ซึ่งพนักงานประจําในที่นี้คือ พนักงานที่มีหนาที่ในการขนถายสินคา
ดูแลหองแชแข็งและเจาหนาที่เทคนิคตางๆ โดยหองเย็นหนึ่งแหงจะมีพนักงานประจําเฉลี่ยแหงละ
ประมาณ 40 คน แบงเปนเพศชาย25 คนและเพศหญิง 15 คน คิดเปนรอยละ 56.74 และ 34.27
ตามลําดับ สวนเจาหนาที่บริหารคิดเปนรอยละ 8.99 % ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งแบงออกเปนเพศ
ชาย 3 คน และเพศหญิง 1 คน คิดเปนรอยละ 6.18 และ 2.81 ตามลําดับ
ตารางที่ 5.20 จํานวนคนงานเฉลี่ยของธุรกิจหองเย็นหนึง่ แหง
ประเภทพนักงาน
เพศ
จํานวน (คน )
รอยละ
ที่มา: จากการศึกษา

เจาหนาที่บริหาร

พนักงานประจํา

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

3

1

25

15

44

6.18

2.81

56.74

34.27

100

5.4.3 ปริมาณสินคาและการจําหนาย
จากการศึกษาภาคสนามสินคาสัตวน้ําสวนใหญที่อุตสาหกรรมหองเย็นรับฝากจะประกอบ
ไปดวย สัตวทะเลมากที่สุดคิดเปนรอยละ 37 รองมาคือ ปลาทะเลรอยละ 25 และกุงรอยละ 19
ตามลําดับ โดยสัตวทะเลในที่นี้รวมถึงปู หอย และปลาหมึก ดวย ถึงแมวามีอุตสาหกรรมบางแหง
รับฝากสินคาเปนปลาหมึกอยางเดียวเทานั้นก็ตาม สวนอาหารทะเลแชแข็งนี้คือ สัตวน้ําที่ผานการ
แปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปเรียบรอยแลว สวนปริมาณสินคาที่หองเย็นรับฝากในแตละเดือนนั้นจะ
ขึ้นอยูกับความสามารถในการแชแข็งของหองเย็นเหลานี้ดวย จากการศึกษาไดทําการแบงขนาด
หองเย็นออกเปน 3 กลุมคือ
1. หองเย็นขนาดความจุหองเย็น 100 - 800 ตัน
2. หองเย็นขนาดความจุหองเย็น 801 – 1,600 ตัน
3. หองเย็นขนาดความจุหองเย็น 1,601 ตันขึ้นไป
หองเย็นที่มีขนาดความจุ 100 - 800 ตัน จากการศึกษากลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 41.17
ของกลุมตัวอยาง ถือวาเปนหองเย็นขนาดเล็กสินคาสวนใหญเปนปลาทะเล และสัตวน้ําอื่นๆ สวน
ปริมาณกุงที่รับฝากในชวงเวลาหนึ่งป จะอยูที่ประมาณ 4,000 ตัน ตอป หองเย็นที่มีขนาดความจุ
801 – 1,600 ตัน จากการศึกษากลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 11.77 สินคาที่รับฝากสวนใหญจะ
เปนปลาทะเล สวนหองเย็นขนาดความจุ1,601 ตันขึ้นไปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 47.06 โดยสินคาสวน
ใหญที่รับฝากคือ กุงกุลาดํา อาหารทะเล ปลาทะเล และปลาหมึก

121
แผนภูมิที่ 5.10 สัดสวนประเภทสินคาสัตวน้ําในอุตสาหกรรมหองเย็น

19%

25%

กุง
สัตวทะเล
ปลาหมึก
อาหารทะเลแชแข็ง

13%

ปลาทะเล

37%

6%

แผนภูมิที่ 5.11 สัดสวนของอุตสาหกรรมหองเย็นแบงตามขนาดความจุของหองเย็น

41%

47%

100 - 800 ตัน
801 - 1,600 ตัน
1,601 ตันขึ้นไป

12%

ในส ว นของการจํ า หน า ยสิ น ค า ของอุ ต สาหกรรมห อ งเย็ น ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครจาก
การศึกษาสามารถแบงออกไดเปนสองกลุมคือ กลุมที่รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรม
อื่นๆ และกลุมที่รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ควบคูไปกับผลิตและจําหนาย
สัตวน้ําแชแข็ง ซึ่งการจําหนายสินคาหรือการกระจายสินคาของสองกลุมนี้จะแตกตางกันคือ
1. กลุมที่รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ
กลุมลูกคาที่นําสินคามาฝากกลุมหองเย็นประเภทนี้คือ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อาหาร
ทะเล ที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง จากการศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดพบว า
ผูประกอบการที่นําสินคามาฝากแชแข็ง อยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น เพราะมีความสะดวก
ในการขนสง และระยะทางไมไกลเกินไป นอกจากนี้ยังมีลูกคาเปนผูประกอบการที่นําสินคาไป
จําหนายยังจังหวัดใกลเคียงเชน สมุทรสงครามและนครปฐม เปนตน
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2. กลุมที่รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ควบคูไปกับผลิตและจําหนาย
สัตวน้ําแชแข็ง
กลุมนี้แบงการลักษณะการกระจายสินคาออกเปนสองสวนคือ กรณีที่รับฝากสินคาจาก
ลูกคาที่เปนอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมเหลานี้ก็จะอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งหมด เพราะมีความสะดวกในการขนสงและประหยัดคาใชจายในเรื่องการขนสงและใกลแหลง
วัตถุดิบ สวนในกรณีสินคาที่ทางโรงงานผลิตเองนั้นการการจัดจําหนายสินคาจะผลิตตามคําสั่งซื้อ
ของลูก คา ซึ่งตลาดที่สําคัญคือตลาดตางประเทศทั้ง หมด ซึ่ง สวนใหญคือ สหรัฐอเมริก า ญี่ปุน
ออสเตรเลีย และแคนาดา
ตารางที5่ .21 ตลาดการจําหนายและกระจายสินคาของอุตสาหกรรมหองเย็น
อุตสาหกรรมแปรรูป
ประเภทหองเย็น

สมุทรสาคร

รับฝากอยางเดียว

x

รับฝากและผลิตสินคาแชแข็ง

x

ตลาดคาปลีก,คาสง

พื้นที่อื่นๆ

สมุทรสาคร

พื้นที่อื่น

x

x

ตลาดตางประเทศ
ประเภทหองเย็น

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

ญี่ปุน

ออสเตรเลีย

x

x

x

x

รับฝากอยางเดียว
รับฝากและผลิตสินคาแชแข็ง

ที่มา: จากการศึกษา

5.4.4 ปญหาและแนวโนมของธุรกิจแปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมหองเย็น
จากการศึกษาโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณผูประกอบการพบวาปญหาในการ
ดําเนินอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําของโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครลวนมีปญหาเดียวกัน ซึ่ง
สามารถสรุปปญหาไดดังนี้
1. ปริมาณสัตวน้ําตามธรรมชาติลดลงเปนจํานวนมาก ทําใหตองสั่งซื้อจากตางประเทศ
ทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
2. ผลผลิตกุงกุลาดําที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไดมีจํานวนลดลงมากเพราะประสบภาวะโรค
ระบาดและตนทุนที่สูงขึ้น ทําใหปริมาณกุงที่เขามาในตลาดกลางกุงลดปริมาณลงมาก ไมเพียงพอ
ตอความตองการ รวมทั้งเกษตรกรไมไดรับการสงเสริมทางดานเทคโนโลยีที่ดีเพียงพอในการเลี้ยง
จากภาครัฐ
3.
ปญหาการกีดกันทางดานการคาของประเทศคูคาที่สําคัญเชนสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะปญหาเรื่องสารพิษตกคางในตัวกุง ทําใหปริมาณการสั่งสินคาลดนอยลง
และการสงสินคาไปจําหนายมีความยุงยากเพิ่มมากขึ้น

123
4. ประเทศคูแขง มีตนทุนในดานการผลิตที่ต่ํากวาทําใหสินคาที่สงออกจากประเทศไทยมี
ราคาสูงเมื่อเทียบกับสินคาจากประเทศคูแขงเชนจีน และเวียดนาม
5.5 รูปแบบการใชที่ดินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตที่สงผลตอการใชประโยชนท่ีดินที่
เห็นไดอยางชัดเจนคือโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมหองเย็นซึ่งมีแหลงที่ตั้งที่ชัดเจนจาก
ขอมูลอุตสาหกรรมจังหวัดป 2532 มีจํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพียง
แค 14แหงเทานั้นซึ่งโรงงานแปรรูปเหลานี้มที ี่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองในตําบลทาทราย ตําบลโคก
ขาม และตําบลบางหญาแพรก โดยโรงงานแปรรูปสัตวน้ําสวนใหญจะตั้งอยูริมถนนสายหลักคือ
ถนนเอกชัย และถนนพระรามสอง หรือธนบุรี –ปากทอ ซึ่งแตเดิมพื้นที่บริเวณดังกลาวจะเปนพื้นที่
รกรางติดถนน ตอมาในชวงป 2538 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํามีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
40 แหงคิดเปนอัตราการเพิ่มจํานวนเทากับ 65 % การกระจุกตัวของโรงงานแปรรูปเหลานี้ยังคงอยู
ในพื้นที่ ตําบลโคกขาม ทาทรายและนาดี แตจะเริ่มมีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ตางๆในเขตอําเภอ
เมืองบางคือบริเวณพื้นที่ตําบลมหาชัย ทาจีน บางหญาแพรกบางกระเจา ตอมาในชวงป 2539 –
2544 ภาวะความตองการสินคาประมงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น จํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ําใน
จังหวัดสมุทรสาครจึงเพิ่มขึ้นเปน 73 แหงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเริ่มมีการกระจายตัวไปยัง
พื้นที่รอบนอกมากขึ้น แตการกระจุกตัวยังคงอยูในเขตพื้นที่ตําบลโคกขาม ทาทราย และนาดี เพราะ
ใกลกับแหลงวัตถุดิบคือสะพานปลา สมุทรสาครและตลาดกลางกุง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม
หองเย็นที่รับฝากสินคาตั้งอยูฝนบริเวณตําบลโคกขาม นาดี ทาทรายอยูอีกเปนจํานวนมาก ในป
2532 อุตสาหกรรมหองเย็นมีจํานวน 18 แหง ที่ตั้งของอุตสาหกรรมหองเย็นเหลานี้คือบริเวณ
ตําบล นาดี ทาจีน โคกขามซึ่งมีพื้นที่ติดกับถนนสายหลักคือถนนเอกชัยและถนนพระรามสอง
นอกจากนี้ยังใกลกับแหลงวัตถุดิบคือสะพานปลาสมุทรสาครอีกดวย ตอมาในชวงป 2538 จํานวน
หองเย็นเพิ่มขึ้นเปน 29 แหง และเพิ่มขึ้นเปน 62 แหงในป 2544 ซึ่งการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
หองเย็นจะอยูในเขตตําบลมหาชัย นาดี และโคกขาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตจากผลการศึกษาพบวา มีการ
กระจุกตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครบริเวณตําบลโคกขาม ทาทราย นาดี และตําบล
มหาชัยซึ่งเปนบริเวณที่มีถนนสายหลักตัดผานคือทางหลวงแผนดินหมายเลข3424(ถนนเอกชัย)
และทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) ลักษณะการกระจายตัวจะกระจุกตัวอยูริมถน
สายสําคัญทั้งสอง และบริเวณใกลเคียงกับแหลงวัตถุดิบคือสะพานปลาสมุทรสาคร และตลาด
กลางกุงสมุทรสาคร การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตสามารถ
แบงออกเปนสองกลุม
1. กลุมโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีการกระจุกตัวอยูบริเวณตําบล
โคกขาม ริมถนนสายเอกชัย และทาทรายริมถนนสายธนบุรี – ปากทอเปนแนวขนานไปกับถนน
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สายหลัก เพราะเป นพื้ น ที่รอบนอกเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและพื้น ที่ชุมชนอื่นๆ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชพื้นที่และคนงานเปนจํานวนมาก ลักษณะทาง
ที่ตั้งจึงตองอยูในเขตที่หางจากชุมชนที่อยูอาศัย สงผลใหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาวมี
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมดังกลาวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ริมถนนสายหลัก
2. กลุมอุตสาหกรรมหองเย็น ตั้งอยูในเขตตําบลมหาชัย นาดี และโคกขาม เปนสวนใหญ
ลักษณะที่ตั้งของอุตสาหกรรมหองเย็นจะกระจุกตัวอยูในเขตพื้นที่ใกลกับสะพานปลาสมุทรสาคร
และตลาดกลางกุงสมุทรสาครเปนกลุมใหญ โดยเฉพาะในเขตตําบลมหาชัยและทาทราย ที่เหลือ
จะกระจายตั ว อยู บ ริ เ วณริ ม ถนนธนบุ รี – ปากท อ และถนนเอกชั ย บ า งประปราย เพราะเป น
อุตสาหกรรมที่ไมตองใชคนงานและพื้นที่ในการประกอบกิจการมากเทากับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว
น้ํามากนักจึงตั้งอยูในเขตชุมชนได
จากการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
มีลักษณะแบบสองศูนยกลางแยกออกจากกัน คืออุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําจะกระจุกตัวอยูใน
เขตพื้นที่รอบนอกเมืองคือตําบลโคกขาม และทาทราย สวนอุตสาหกรรมหองเย็นจะกระจุกตัวอยูใน
เขตตํ า บลมหาชั ย และนาดี ที่เ ปน เขตเมื อ ง ซึ่ง ทั้ ง สองอุต สาหกรรมจะเชื่อ มโยงสั ม พั น ธ กั น ด ว ย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ตองพึ่งพากันคือการรับฝากสินคาและวัตถุดิบในการผลิต โดยผานทาง
เสนทางคมนาคมสายหลักคือถนนเอกชัย และถนนพระรามสอง ซึ่งมีการกระจายตัวตามเสนทาง
สายหลักออกมาของทั้งสองกิจกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหองเย็นเพราะพื้นที่เขตเมืองแออัดไมที่
ที่ ว า งในการประกอบกิ จ การ ซึ่ ง การขยายตั ว จะกระจายไปตามเขตพื้ น ที่ น อกเทศบาลนคร
สมุทรสาครฝงตะวันตกตามถนนสายธนบุรีปากทอไปยังบริเวณริมแมน้ําทาจีนคือตําบลบางหญา
แพรก บางกระเจา บางโทรัด และทาจีน และมีแนวโนมการกระจายตัวไปยังพื้นที่อําเภอบานแพว
บางสวนในอนาคต อันจะทําใหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครฝงตะวันตกเริ่มเปน
พื้นที่อุตสาหกรรมแทนที่พื้นที่เกษตรมากขึ้น
จึงอาจที่จะกลาวไดวารู ปแบบการใชที่ดินในเขตพื้นที่อําเภอเมืองฝงตะวั นออกบริเวณ
ตําบลนาดี โคกขาม ทาทราย มหาชัย โกรกกราก ทาฉลอม และพื้นที่ฝงตะวันตกบางสวนคือ
ตํ า บล ท า จี น บางหญา แพรก บ า นบ อ บางกระเจ า เป น แหล ง อุ ต สาหกรรมแปรรูป สั ต วแ ละ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประมงตางๆ เพราะเปนพื้นที่ซึ่งติดกับชายฝงทะเล เสนทางคมนาคม
ขนส ง และใกล แ หล ง พาณิ ช ยกรรมของเมื อ งคื อ เขตเทศบาลนครสมุ ท รสาคร รู ป แบบการใช
ประโยชนที่ดินในบริเวณนี้จะมีเมืองเปนศูนยกลางลอมรอบดวยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประมงที่จะกระจายตัวไปรอบๆเสนทางคมนาคมขนสงที่ออกจากเมือง ซึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
เหลานี้จะสงผลใหเกิดชุมชนและพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชนตลาดขนาดเล็ก
ตลาดนัด โรงพยาบาล ในพื้นที่ใกลเคียงกับบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้กระจุกตัว สงผล
ใหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลนครมีรูปแบบของการผสมผสานของโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูอาศัยกระจายตัวอยูทั่วไป
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5.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกีย่ วของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยใน
การผลิต
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิตจัดวาเปนอุตสาหกรรมที่สราง
รายไดใหแกจังหวัดสมุทรสาครในแตละปเปนจํานวนมาก โดยการกระจายรายไดใหแกพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมเหลานี้จะอยูในรูปแบบของคาใชจายในดานการดําเนินกิจการซึ่งแบงออกเปน
1. คาใชจายในสวนที่คนงานนําไปใชจาย
2. คาใชจายในสวนของวัตถุดิบและเครื่องมือในการดําเนินกิจการ
5.6.1 กิจกรรมที่เกิดจากคาใชจายในสวนที่คนงานนําไปใชจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนนี้ที่เห็นไดอยางชัดเจนในพื้นที่ศึกษาคือ ธุรกิจที่พักอาศัย
และธุรกิจตลาดนัด
1.1 ที่ พั ก อาศั ย คนงาน เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว น้ํ า
อุตสาหกรรมหองเย็นหางจากเขตชุมชน แตคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ยกเวนประชากร
ในจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญมีภูมิลําเนามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกลเคียงเชน
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครเปนตน การเดินทางไป-กลับ
ที่พักอาจไมสะดวกสบายคนงานเหลานี้จึงจําเปนตองหาที่พักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ใกลเคียง
กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตนทํางานอยูและสะดวกสบายในการเดินทาง จากการศึกษาโดยการ
สัมภาษณพูดคุยพบวา แหลงที่พักอาศัยสวนใหญที่คนงานนิยมไปเชาพักอาศัยจะอยูในเขตพื้นที่
ตําบลบางน้ําจืด ทาทราย นาดี และ คอกกระบือ ซึ่งมีพื้นที่ใกลกับเทศบาลนครสมุทรสาครใกลกับ
แหลงจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคและสถานพยาบาล รวมทั้งสถานศึกษา นอกจากนี้การเดินทาง
ยังสะดวกสบาย โดยที่พักอาศัยที่คนงานนิยมไปเชาพักมักเปนหองแถวพักอาศัย ซึ่งดําเนินการโดย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยคาใชจายจะอยูที่เดือนละประมาณ 1,200 – 1,800 บาท
โดยธุรกิจที่พักอาศัยเหลานี้แตละหองจะมีหองพักไมต่ํากวา 20 หอง ซึ่งในปจจุบันธุรกิจประเภทนี้มี
แนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกเทศบาลนครสมุทรสาครและพื้นที่
ใกลเคียงกับแหลงอุตสาหกรรม เชนตําบลคอกกระบือ บางน้ําจืด ทาทราย เปนตน
1.2 ธุรกิจตลาดนัด โรงงานแปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมหองเย็นตองใชคนงานในการ
ดําเนินกิจการเมื่อนับรวมกันจะมีจํานวนนับหมื่นคน ความตองการสินคาอุปโภค บริโภคประจําวัน
จึงเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจตลาดนัดจึงเริมเขามามีบทบาทในการรองรับความตองการบริโภคสินคาของ
คนงานเหลา นี้ โดยการกระจายตั ว ของธุ รกิ จ ตลาดนัด เหล า นี้ จ ะอยู ใ นพื้น ที่ใ กลเ คีย งกับ แหล ง
อุตสาหกรรมเชนหนาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ พื้นที่วางริมถนนสายสําคัญหรือที่วางใกล
แหลงชุมชนพักอาศัย จากขอมูลการตลาดป 2544 พบวาพื้นที่ซึ่งมีการกระจายตัวของตลาดนัด
มากที่สุดคือพื้นที่ตําบลคอกกระบือและโคกขามมีจํานวน 8 แหง บางน้ําจืด และตําบลชัยมงคล ซึ่ง
ในพื้นที่ดังกลาวมีแหลงที่พักคนงานกระจุกตัวอยูเปนจํานวนมาก
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1.3 ตลาดคาปลีกคาสง นอกจากธุรกิจตลาดนัดที่เปนแหลงจับจายสินคาอุปโภค บริโภค
ของคนงานในอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตแลว ตลาดคาปลีกคาสงจัดวาเปน
แหลงจับจายสินคาที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง โดยสินคาที่มีจําหนายในตลาดเหลานี้มีความหลากหลาย
มากกวา โดยตลาดคาปลีก คาสงในจังหวัดสมุทรสาครในบริเวณที่เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตแบงออกเปนในเขตอําเภอเมืองมีตลาดคาปลีกคาสงจํานวน 6
แหง โดยตั้งอยูในเขตตําบลมหาชัย 5 แหง คือ ตลาดยายพวง ตลาดทางรถไฟ ตลาดเทศบาล
ตลาดสะพานปลา และตลาดสะพานปลาเทศบาล ตั้งอยูในเขตตําบลนาดี 1 แหง คือตลาดคลองครุ
และตําบลคอกกระบือ 1 แหงคือตลาดมหาชัยเมืองใหม สําหรับสินคาที่จําหนายในตลาดเหลานี้จะ
ประกอบไปดวย อาหารทะเล พืชผักผลไม เครื่องนุงหม เครื่องใชในบาน และของใชเบ็ดเตล็ด
ตางๆ
1.4 โรงพยาบาลและคลินิกตางๆ สถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีที่ตั้งใกล
กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลําเปนปจจัยในการผลิตมีจํานวนทั้งสิ้น 11 แหง แบงออกเปน
โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 2 แหง และโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 7 แหงกระจายตัวอยูในเขต
อําเภอเมืองสมุทรสาครจํานวน 8 แหง ประกอบไปดวยโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 1 แหง และ
โรงพยาบาลของเอกชนจํานวน 7 แหง สวนพื้นที่อําเภอกระทุมแบนมีจํานวนโรงพยาบาล3 แหง
ประกอบไปดวยโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 1 แหง และโรงพยาบาลของเอกชนจํานวน 2 แหง
นอกจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญแลว คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะนิยมไป
ใชบริการตรวจรักษาเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอยกับคลีนิค รวมทั้งซื้อยารับประทานเองกับรานขาย
ยาแผนป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น สถานพยาบาลขนาดเล็ ก โดยคลิ นิ ก ตรวจรั ก ษาโรคในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสาครมีจํานวนทั้งสิ้น 52 แหง คลินิกทันตแพทยจํานวน 15 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน
จํานวนทั้งสิ้น 78 แหง
1.5 สถานศึกษา คาใชจายในดานการศึกษาของคนงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสวน
ใหญ เ ป น ค า ใช จ า ยของบุ ต รหลาน โดยสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครซึ่ ง อยู ใ กล กั บ แหล ง
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตมีจํานวนทั้งสิ้น 114 แหง ตั้งอยูในเขต อําเภอเมือง
จํานวน 85 แหง ประกอบไปดวยสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชนจํานวน
ทั้งสิ้น 71 แหง ระดับมัธยมจํานวน 11 แหง ระดับอาชีวศึกษาจํานวน 1 แหง และพลศึกษาจํานวน1
แหง ในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน 29 แหง ประกอบไปดวยสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ของ
รัฐบาลและเอกชนจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง ระดับมัธยมจํานวน 5 แหง
1.6 สถานที่พักผอนหยอนใจ แหลงพักผอนหยอนใจของคนงานในอุตสาหกรรมที่ใชกุง
กุลาดําเปนปจจัยในการผลิตจะมีการกระจายตัวอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาครเองและพื้นที่ใกลเคียง
เชนกรุงเทพมหานคร เปนตน โดยสถานที่พักผอนของคนงานจะประกอบไปดวยหางสรรพสินคา
เชนหางโลตัส น้ําพุพลาซา ในเขตตําบลมหาชัยในเขตอําเภอเมืองรวมทั้งโรงภาพยนตร ซึ่งมีการ
กระจายตัวอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เปนตน สวนในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงคือ กรุงเทพมหานคร
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แหลงพักผอนของคนงานจะประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเชน คารฟูร บิ๊กซี เซ็นทรัลพระรามสอง
เดอะมอลลบางแค ฟวเจอรปารคบางแค เซ็นทรัลปนเกลา เปนตน
5.6.2 คาใชจายในสวนของวัตถุดิบและเครื่องมือในการดําเนินกิจการ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตวัตถุดิบในการดําเนินกิจการของอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดํา
เปนวัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมโรงงานน้ําแข็งซึ่งมีความสําคัญตอธุรกิจแพกุง และ
ตลาดกลางกุงสมุทรสาครเปนอยางยิ่ง เพราะจะตองใชในการรักษาสินคาใหคงสภาพกอนสงใหแก
ลูกคา จากขอมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสาครป 2544 มีจํานวนโรงน้ําแข็งในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครทั้งสิ้น 19 แหง โดยโรงงานน้ําแข็งเหลานี้กระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองเชนตําบลทา
จีน นาดี มหาชัย และทาทราย สวนโรงงานน้ําแข็งในพื้นที่อําเภอกระทุมแบนเปนการผลิตน้ําแข็ง
หลอดและนําแข็งมือเพื่อการบริโภคเทานัน้ จะเห็นวาการกระจายตัวของโรงงานผลิตน้ําแข็งจะอยูใน
เขตรอบนอกของอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการแปรรูป แตมีระยะทางไมหา งมากนัก
เพื่อความสะดวกในการขนสงสินคาและจําหนายสินคา ธุรกิจอีก 2 ประเภทที่มีความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิตคือ สะพานปลา และทาเทียบเรือประมง ซึ่งเปน
แหลงขนถายสินคาของเรือประมงจากแหลงทําประมงตางๆ โดยจังหวัดสมุทรสาครมีสะพานปลา
2 แหงคือ สะพานปลาสมุทรสาครขององคการสะพานปลา เปนสะพานปลาที่ใหญที่สุดในจังหวัด
สมุทรสาครตั้งอยูในพื้นที่ตําบลมหาชัยบริเวณริมแมน้ําทาจีน เรือประมงที่นําสินคามาจําหนายที่
สะพานปลาแหงนี้สวนใหญเปนเรือขนาดใหญ สินคาที่จําหนายสวนใหญคือ ปลา ปลาหมึก และ
กุง แหงที่ 2 คือสะพานปลาของเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งอยูในตําบลมหาชัย เรือประมงที่มา
จําหนายสินคาเปนเรือขนาดกลาง มีการซื้อขายสินคาตลอดทั้งวัน สินคาสวนใหญเปนปลาสดที่ไม
จําเปนตองแชน้ําแข็งเพราะเรือประมงสวนใหญออกทําการประมงในแหลงที่ไมไกลมากนัก สวนทา
เทียบเรืออีกแหงที่มีการขนถายสินคาจากเรือประมงพื้นบานขนาดเล็กเปนของกรมประมง ตั้งอยูใน
ตําบลบางหญาแพรก สวนใหญใชเปนสถานที่จอดเรือประมง ขนถายสินคา และประกอบอุปกรณ
ในการทําการประมง
นอกจากโรงงานน้ําแข็งที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดํา
แลวยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่องเชน สถานีจําหนายเชื้อเพลิงที่ใชใน
การขนสงสินคาของธุรกิจหองเย็น และโรงงานแปรรูป โรงงานผลิตถังและภาชนะบรรจุสัตวน้ําที่
ธุรกิจแพกุงใชระหวางการขนสงสินคาไปจําหนายยังตลาดกลางกุงและโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา เปน
ตน
5.7 สรุปผลการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
จากการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิต ( Forward
Linkage ) สามารถที่จะสรุปความสัมพันธของกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกันไดคือ ศูนยกลางหลัก
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิตนี้อยูที่ตัวตลาดกลางกุง สมุทรสาคร
ที่มีบทบาทเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆเขาดวยกันโดยเปนทั้งแหลงรับ
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และกระจายสินคา โดยรับสินคาจากเกษตรกรที่มีทั้งการขายใหตลาดกลางโดยตรงและรับมาจาก
แพกุงที่มีหนา ที่ในการจัดหาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการของตลาด
กลางกุงสมุทรสาครทั้งผูประกกอบการหองเย็น โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ผูคาปลีกรายยอยรวมทั้ง
รานอาหาร ภัตคารตางๆและผูบริโภคทั่วไป สวนการกระจายสินคาตลาดกลางกุงจะทําหนาที่
กระจายสินคาไปใหผูประกอบการที่มาใชบริการของตลาดกุง
วงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจและการผลิตเริ่ม
จากเกษตรกรจะขายผลผลิตของตนเองใหแกแพกุงซึ่งมีหนาที่ในการจัดหาผลผลิตกุงกุลาดําเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ถึงแมวาในประเทศไทยการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร
บางครั้งสามารถที่จะขายสินคา ให แกโรงงานแปรรูปโดยตรงก็ตามแตในพื้นที่ ศึกษาคือจังหวัด
สมุทรสาครเกษตรกรผูเลี้ยงกุงนิยมขายผลผลิตของตนเองแกพอคาคนกลางคือแพกุงมากกวาที่จะ
ขายใหแกโรงงานผูผลิตหรือหองเย็นโดยตรง โดยแพกุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากการศึกษา
สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุมที่มีนายหนาชวยในการจัดหาสินคา กับกลุมที่ไมมีนายหนา
ในการจัดหาสินคา ขอดีของการมีนายหนาชวยจัดหาสินคาของธุรกิจแพกุงก็คือสามารถหาสินคาที่
เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการไดไมยากนัก มีขอบขายของพื้นที่รับซื้อที่กวางมาก
ขึ้นไมจํากัดอยูแคพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น แตยังสามารถสรางขอบขาย
ของตลาดที่ครอบคลุมพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําแหงอื่นๆ เชน จังหวัดทางภาคใตและภาคตะวันออก เปน
ตน แตแพกุงที่มีนายหนาชวยในการจัดหาสินคาเหลานี้จะตองเสียคาใชจายในเรื่องสวนแบงใหแก
นายหนาที่ชวยในการจัดหาสินคา สวนแพกุงที่ไมใชนายหนาในการจัดหาสินคา ขอเสียคือสินคาที่
ไดอาจจะมีปริมาณและคุณภาพที่ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาแลทองตลาด รวมทั้ง
ขอบขายตลาดจะมีไมมากกวาแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาสินคา แตแพกุงที่ไมใชนายหนาใน
การจัดหาสินคาจะมีคาใชจายในแตละเดือนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับแพกุงที่ใชนายหนา
เมื่อแพกุงเหลานี้ซื้อผลผลิตมาจากเกษตรกรแลว จะทําการกระจายสินคาซึ่งมีอยูสองทาง
คือ นําไปจําหนายและเปดประมูลในตลาดกลางกุงสมุทรสาคร อีกวิธีหนึ่งคือจําหนายใหแกโรงงาน
แปรรูปหรืออุตสาหกรรมหองเย็นที่เปนลุกคาประจําหรือสั่งสินคากับทางแพกุง ซึ่งวิธีแรกคือการเปด
ประมูลจําหนายนั้นกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาก็คือกลุมผูประกอบการที่เขามาหาซื้อสินคาในตลาดกลาง
กุงซึ่งจะประกอบไปดวยสามกลุมคือ
1. ผูประกอบการโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
2. ผูประกอบการหองเย็น
3. ผูคา รายยอย รวมทั้งผูประกอบการดานรานอาหารและภัตคาร
การซื้อขายสินคาในตลาดกลางกุงแบงออกเปนการซื้อขายแบบเสรีซึ่งเปดใหผูประกอบการ
ทั่วไปเขามาซื้อขายแบบเสรีปราศจากขอกําหนดในการซื้อขายใดๆ และการประมูลซึ่งแบงออกเปน
การประมูลใหญและการประมูลยอย โดยการประมูลใหญผูที่จะทําการประมูลไดจะตองเปน
สมาชิกชองชมรมผูซื้อกุงและผูคากุงเทานั้นซึ่งสวนมากก็คือโรงงานแปรรูปกับหองเย็น สวนการ
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ประมูลยอยผูประมูลจะตองเปนสมาชิกของชมรมผูคากุง และชมรมผูซื้อกุง ซึ่งทั้งสองชมรมเปนผู
กําหนดกฏระเบียบในการซื้อขายในตลาดกลางกุงสําหรับสมาชิกและผูใชบริการ
แผนภูมิท5ี่ .12 วงจรเศรษฐกิจที่ใชกงุ กุลาดําเปนวัตถุดบิ
แพกุงที่มี
นายหนา

ลูกคารายยอย

เกษตรกร

แพกุงที่ไมมี
นายหนา

ตลาดกลางกุง

โรงงานแปรรูป

หองเย็นรับฝาก
และแปรรูป

หองเย็นรับฝาก
สินคา

ตลาดในประเทศ
และตางประเทศ

ที่มา: จากการศึกษา

ในสวนของโรงงานแปรรูปสัตวน้ําที่เปนลูกคาของตลาดกลางจะมีที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเกือบทั้งหมด และเปนสมาชิกของชมรมผูซื้อกุง สมุทรสาคร สวนกลุมอุตสาหกรรมหอง
เย็นจากการศึกษาสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบริเวณเขตอําเภอเมือง ซึ่งอุตสาหกรรม
หองเย็นสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภทคือ
1. หองเย็นที่รับฝากสินคาเพียงอยางเดียว
2. หองเย็นที่รับฝากสินคาและมีโรงงานแปรรูปอยูดวย
หองเย็นที่รับฝากสินคาเพียงอยางเดียวนี้จะมีขนาดของเงินลงทุน รวมทั้งคนงานไมมากนักเมื่อเทียบ
กับหองเย็นทีม่ ีโรงงานแปรรูปอยูในตัวดวย ซึ่งอุตสาหกรรมหองเย็นทีม่ ีโรงงานแปรรูปในตัวจะรับซือ้
กุงกุลาดําจากตลาดกลางกุงและหองเย็นโดยตรง รวมทัง้ รับฝากสินคาที่เปนผลผลิตจากโรงงานแปร
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รูปรายอื่นๆ นอกเหนือจากผลผลิตของตนเอง สวนหองเย็นที่รับผากสินคาเพียงอยางเดียวจะทํา
หนาที่รับฝากสินคาสัตวน้ําที่แปรรูปแลวจากโรงงานแปรรูปเพื่อรอการจําหนายตอไปซึ่งวงจรขอ
ธุรกิจที่ใชกงุ กุลาดําเปนปจจัยและวัตถุดิบในการผลิตสามารถสรุปออกมาไดดังแผนภูมิท5ี่ .12
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บทที่ 6
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุง
ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิต ปจจัยในการเลี้ยงกุง
กุลาดําซึ่งแบงออกเปน 4 กิจกรรม คือ
1. ธุรกิจผลิตอาหารสัตว เปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญในพื้นที่ การหาขอมูล การ
สัมภาษณพูดคุยกับเจาของกิจการเปนไปอยางลําบาก ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาจึงเปนขอมูลที่
ไม ส มบู ร ณ บางส ว น การศึ ก ษาจะเน น ไปที่ รู ป แบบการกระจายสิ น ค า ระบบตั ว แทนจํ า หน า ย
คาใชจายในแตละเดือนของอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุง
2.
ฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ เชนจังหวัด
ฉะเชิงเทราหรือชลบุรี แตจัดวาเปนตัวจักรที่สําคัญตัวหนึ่งในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ถึ ง แม จ ะมี จํ า นวนไม ม ากก็ ต าม การศึ ก ษาจะเน น ไปที่ ก ารกระจายสิ น ค า
คาใชจายในแตละเดือน รวมทั้งขอบเขตการกระจายสินคาอีกดวย
3. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม เปนธุรกิจที่ไมมีการรวมกลุมในรูปของสมาคมหรือสหกรณในการ
ประกอบกิจการเหมือนธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางมีจํานวนนอยเมื่อ
เที ย บกั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เพราะไม ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากหน ว ยราชการต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งเลย
การศึกษาจะเนนไปที่คาใชจายในการดําเนินกิจการ การกระจายสินคาและรูปแบบการดําเนิน
กิจการ
4. โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดํา สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก การศึกษาจะเนนไปที่ขอบเขตการกระจายสินคา คาใชจายในแตละเดือน โดยเนนไปที่
โรงงานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
6.1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว
อุตสาหกรรมอาหารสัตวในประเทศไทยมีขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตที่คลายคลึง
กัน ใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิตคอนขางเหมือนกันดังนั้นกระบวนการในการผลิตอาหารสัตวน้ําก็
มีขั้นตอนเดียวกันกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวประเภทอื่น คือ
1. การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก การชั่งวัตถุดิบ การทําความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอม
การยอยใหวัตถุดิบมีขนาดเล็กลง และการอบใหแหง เพื่อใหพรอมสําหรับการผสมในขั้นตอนตอไป
2. การผสมวัตถุดิบ เปนการนําวัตถุดิบที่ผานขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเรียบรอยแลวมา
ชั่งน้ําหนักตามแตละสูตรอาหาร แลวจึงนําไปผสมกับสารผสมลวงหนา หลังจากผสมเรียบรอยแลว
จึงนําไปทําความสะอาดอีกครั้งเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอม
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3. การบรรจุ ในกรณีที่อาหารเปนชนิดผง สามารถนํามาอาหารสัตวที่ผสมเสร็จเรียบรอย
แลวบรรจุถุงหรือจัดเก็บในไซโลไดทันที สําหรับอาหารชนิดเม็ดตองนําสวนผสมที่ไดไปผสมกับ
สวนประกอบที่ทําใหสวนผสมรวมตัวกันไดดีขึ้น เชน กากน้ําตาล และน้ํามันปาลม เปนตน แลว
นําเขาเครื่องอัดเม็ดและยอยใหไดขนาดตามตองการ จากนั้นจึงนําไปบรรจุถุงหรือไซโลเพื่อรอการ
จําหนายตอไป
โดยในโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญนั้นจะใชเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเชนเครื่อง
ชั่ ง น้ํ า หนั ก คอมพิ ว เตอร เครื่ อ งผสม และเครื่ อ งอั ด เม็ ด เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช ร ะบบ
คอมพิวเตอรสําหรับการคํานวรสูตรอาหารและควบคุมการผลิต ดานการบรรจุมีทั้งการบรรจุถุงและ
การเทกองในฟารมขนาดใหญที่มีถังเก็บอาหารเปนของตนเอง ซึ่งชวยใหผูเลี้ยงสัตวสามารถลด
ตนทุนในการผลิตลงได สวนโรงงานขนาดเล็กมักจะใชเทคโนโลยีที่ไมทันสมัยมากนักมาใชในการ
ผลิต ในปจจุบันการผลิตอาหารสัตวน้ําจะตองมาทําการขึ้นทะเบียนที่กรมประมงเพื่อขออนุญาติใน
การดําเนินการผลิต โดยกรมประมงจะควบคุมการผลิตอาหารของสัตวน้ํา 4 ประเภท คือ กุงทะเล
กุงน้ําจืด ปลาดุก และปลาน้ําจืดกินพืช
6.1.1 ขั้นตอนในการผลิตอาหารกุง
1. วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารกุงแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. ประเภทโปรตีน จากกากของพวกพืชน้ํามัน เชน กากถั่วเหลือง กากามะพราว กากนุน
และฝายเปนตน จากกากสัตว เชน ปลาปน เปลือกกุง ปลาหมึก
2. ประเภทคารโบไฮเดรต ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ปลายขาว รํา เปนตน
3. วัตถุดิบจําพวกเคมีภัณฑ ตางๆ
สวนสูตรในการผลิตอาหารกุงของบริษัทแตละรายจะมีสูตรในการผสมเปนของ
ตนเอง สูตรในการผสมอาหารเหลานี้นอกจากเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาแลว ยังขึ้นอยูกับ
ราคาวัตถุดิบเปนสําคัญอีกดวย โดยความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบจะขึ้นอยูกับฤดูกาล การ
ใชทดแทนกันในวัตถุดิบบางชนิด และความตองการอาหารและแรธาตุ วัตถุดิบประเภทโปรตีน
และคารโบไฮเดรตนั้นสวนใหญไดจากภายในประเทศ ยกเวนบางชนิด ไดแกปลาปน โปรตีน
สูง ( ประมาณรอยละ 70 ) กากถั่วเหลือง สวนวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑประมาณรอยละ 90
ตองสั่งมาจกตางประเทศ และอีกประมาณรอยละ 10 เปนเคมีภัณฑภายในประเทศ เพราะ
เคมีภัณฑเหลานี้ประเทศไทยมิไดทําการผลิต สําหรับการจัดหาวัตถุดิบของผูผลิตอาหารกุง
วัตถุดิบภายในประเทศ ผูผลิตจะมีบริษัทตัวแทนในการจัดหาวัตถุดิบใหหรือบริษัทผูผลิตจะ
จัดหาเองบางสวน สําหรบวัตถุดิบจากตางประเทศบริษัทตัวแทนหรือบริษัทนายหนาจะจัดหา
ให
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2. ขั้นตอนในการผลิต
การผลิตอาหารกุงจะมีขั้นตอนในการผลิตคราวๆ ดังตอไปนี้
1. ขั้นเตรียมวัตถุดิบ โดยตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และชั่งวัตถุดิบตางๆ ตามสูตร
สวนผสม สําหรับวัตถุดิบหยาบก็นํามาบดละเอียดเสียกอน
2. ผสมวัตถุดิบตางๆ ตามสูตรและอัตราสวนที่ตองการเขาดวยกัน โดยในขั้นตอนนี้เปน
การผสมแหง
3. นําสวนผสมดังกลาวมาบดใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
4. จากนั้นทําการผสมเปยกโดยการใชน้ําเขาชวย หรือใชวัตถุดิบสด เชน ปลาสด ที่ผาน
การบดละเอียดแลว ซึ่งมีน้ําเปนตัวประกอบอยู
5. คลุกใหเขากันและอัดเปนเม็ด
6. อบแหงไลความชื้น
7. นําเขาเครื่องตี แยกตามขนาดที่ตองการ
8. บรรจุถุงเพื่อรอการจําหนายตอไป
แผนภูมิที่ 6.1 ขั้นตอนการผลิตอาหารกุง กุลาดํา
วัตถุดิบหยาบ

วัตถุดิบละเอียด

บดใหละเอียด
ชั่ง
ผสมแหง
บดละเอียด
วัตถุดิบสดบดละเอียด/น้ํา

ผสมเปยก
อัดเปนเม็ดและอบใหสกุ
อบแหง
ลดอุณหภูมิใหเย็นลง
อาหารกุง

บรรจุ
จําหนาย

ตีเม็ดใหเล็ก

แยกขนาด
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6.1.2 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา
จากขอมูลในป 2531 – 2541 พบวาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ในชวง 10 ป อยูที่ 7.30% โดยภูมิภาคที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวมากที่สุดคือพื้นที่ภาค
กลาง โดยจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวตั้งอยูมากที่สุดคือจังหวัดสระบุรี มีจํานวน
113 แหง ทั้งนี้จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวเหลานี้จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว โดย
จํานวนอาหารสัตวที่โรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ผลิตไดนั้นสามารถที่จะแยกไดออกเปน 7 ประเภท
คือ อาหารของไกเนื้อ ไกไข สุกร โคเนื้อ โคนม กุงกุลาดํา อื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
กุงกุลาดําคิดเปนเพียง 14.49 % ของการผลิตอาหารสัตวทุกประเภท แตอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการผลิตเพิ่มมากที่สุดในบรรดาอาหารสัตวชนิดตางๆ คือ 14.49 % ในชวงระยะเวลาสิบป
คือ ป 2531 – 2541 ทั้งนี้ในชวงปดังกลาวเปนชวงที่การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาไดหันมา
เปนที่นิยมของเกษตรกรในพื้นที่ตางๆในประเทศไทย
สวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุงนั้นในปจจุบันไดโอนความรับผิดชอบจากกรมปศุ
สัตวไปยังกรมประมง โดยจากขอมูลในป 2535 พบวาโรงงานผลิตอาหารกุงที่ไดมาจดทะเบียนกับ
กรมประมงนั้นมีอยูจํานวนทั้งสิ้น 19 แหง โดยจะเห็นไดอยางชัดเจนวาโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารกุงเหลานี้ลวนตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแทบทั้งสิ้น จากตารางที่ 6.2 จะ
พบวาพื้นที่ซึ่งมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาการกุงตั้งอยูมากที่สุดคือจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สมุทรสาครมีจํานวนสี่แหงเทากัน โดยในพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดสมุทรสาครนั้นพื้นที่ซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารกุงตั้งอยูคืออําเภอเมืองสมุทรสาคร ตอมาในป 2544 ในพื้นที่จังหวัด
สมุ ท รสาครพบว า โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสั ตวน้ํา ไดเ พิ่ม จํ านวนมากขึ้น โดยแบง ออกเปน
อุตสาหกรรมอาหารกุงเพียงอยางเดียวจํานวน 4 แหง อุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารสัตวน้ําอื่นๆ ควบคู
ไปกับอาหารกุง เชนอาหารปลากินพืชดวยนั้น มีจํานวน 11 แหง และอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหาร
เสริมและยาเกี่ยวกับสัตวน้ํานั้นมีจํานวน 4 แหงดังนั้นในป 2544 จากตารางที่ 6.3 จังหวัด
สมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารสัตวน้ําถึง 19 แหง โดยพื้นที่ซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเหลานี้กระจุกตัวอยูมากที่สุดคือเขตอําเภอเมืองมีจํานวนถึง 13 แหง รองลงมาคือ
อําเภอกระทุมแบนมีจํานวนโรงงาน 6 แหง โดยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวเหลานี้สวนมากเปน
โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจํานวนคนงานไมเกิน 100 คน และใชเงินลงทุนไมเกิน 100
ลานบาท สวนโรงงานที่มีจํานวนคนงานมากกวา 100 คนและใชเงินลงทุนคอนขางสูงนั้นมีจํานวน
เพียง 4 แหงเทานั้น ซึ่งโรงงานที่ใชเงินลงทุนมากกวา 100 ลาน และคนงานมากกวา 100 คนนี้จะ
ผลิตอาหารกุงกุลาดําเปนหลัก
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ตารางที่ 6.1 จํานวนโรงงานผลิตอาหารกุงป 2540
จังหวัด

จํานวน

รอยละ

กรุงเทพมหานคร

1

5.26

ฉะเชิงเทรา

4

นครปฐม

จังหวัด

จํานวน

รอยละ

สมุทรสาคร

4

21.05

21.05

สมุทรสงคราม

1

5.26

1

5.26

เพชรบุรี

1

5.26

ปทุมธานี

1

5.26

สงขลา

3

15.79

สมุทรปราการ

3

15.79
รวม
19

ตารางที่ 6.2 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวแยกรายอําเภอในจังหวัดสมุทรสาครป 2544
อําเภอกระทุมแบน
ตําบล

อําเภอเมือง

จํานวน(แหง)

ทุน ( บาท )

แรงงาน ( คน )

ทาไม

1

1,000,000

1

สวนหลวง

1

64,500,000

ออมนอย

4

20,945,000

รวม

6

86,445,000

จํานวน (แหง)

ทุน( บาท )

แรงงาน(คน)

กาหลง

1

331,741,300

145

75

คอกกระบือ

1

8,000,000

10

45

ทาทราย

2

230,500,000

222

นาโคก

2

260,000,000

222

นาดี

2

81,500,000

26

บางน้ําจืด

3

78,740,600

88

บางกระเจา

1

22,000,000

15

บางโทรัด

1

320,500,000

255

รวม

13

1,332,981,900

983

121

ตําบล

รวมทั้งจังหวัด
จํานวน (แหง)
19

ทุน (บาท)
1,419,426,900

ที่มา : จากการศึกษาและขอมูลจากสํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครป 2544

แรงงาน(คน)
1,104
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6.1.3 คาใชจายในการดําเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุง
จากการศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพบวา
ข อมู ล ทางด า นค า ใช จ า ย รวมทั้ ง ต น ทุ น ในการผลิ ตเปน ขอมู ล ทางการผลิ ตที่เ จา ของกิ จ การไม
สามารถที่จะใหความรวมมือในดานการใหขอมูลเหลานี้ได ดังนั้นขอมูลทางดานคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการ ของโรงงานผลิตอาหารกุงจึงใชผลการศึกษาของสํานักเศรษฐกิจการประมง27 ซึ่งอยู
ในรูปของคาเฉลี่ยและสัดสวนรอยละ จากตารางที่ 6.4 คาใชจายในการผลิตของโรงงานผลิต
อาหารกุงที่มีมูลคามากที่สุดคือ คาใชจายดานวัตถุดิบอาหารสัตวมีสัดสวนดานคาใชจายสูงสุดคือ
รอยละ 75 เพราะวัตถุดิบบางชนิดจําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยเฉพาะปลาปนโปรตีน
สูงที่มีราคาแพง สวนคาใชจายที่มีมูลคานอยที่สุดคือคาขนสงและคาไฟฟา โดยคาขนสงสินคาทาง
บริษัทผูผลิตจะมีภาระในดานการขนสงนอยลงเพราะการกระจายสินคาภาระคาขนสงจะไปตกอยู
กับตัวแทนจําหนายของผูผลิตในแตละพื้นที่แทน
ตารางที่ 6.3 คาใชจายในการดําเนินกิจการผลิตอาหารกุง
รายการ
รอยละ
วัตถุดิบ
75
เงินเดือน คาจาง
6
คาเชื้อเพลิง
2
คาไฟฟา
1
คาเสื่อมราคา เครื่องจักรและอาคาร
7
คาซอมแซม
4
คาขนสง
1
อื่นๆ
4
รวม
100
ที่มา: กองเศรษฐกิจการประมง

6.1.4 การกระจายสินคาและขอบขายตลาด
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวกุงสวนใหญจะมีรูปแบบในการจัดจําหนายสินคาสามรูปแบบ
คือ ใชในฟารมที่เป นของบริ ษัทผูผลิตอาหารสัตวเอง ขายใหกับฟารมที่เปนสมาชิก ขายผา น
ตัวแทนจําหนาย และขายใหเกษตรกรผูเลี้ยงโดยตรง โดยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําขนาด
เล็กจะเนนการผลิตพอจําหนายใหแกเกษตรโดยตรงเปนสวนใหญของผลผลิตทั้งหมด ทั้งนี้โรงงาน
ขนาดใหญจะเนนการจําหนายไปที่ใหแกเกษตรกรและฟารมของตนเอง ทั้งนี้เพราะโรงงานผลิต
27

ที่มา : กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง พ.ศ. 2542
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อาหารสัตวขนาดใหญนี้สวนใหญจะมีธุรกิจรอรับผลผลิตแบบครบวงจร โดยสวนใหญแลวการ
จําหนายอาหารสัตวผานตัวแทนนั้น ตัวแทนจําหนายมักเปนผูเลี้ยงสัตวรายใหญ ทั้งนี้การจําหนาย
อาหารสัตวผานตัวแทนนี้จะตองมีพนักงานขายเขาไปติดตอเกษตรกรที่ทางผูผลิตตองการใหเปน
ตัวแทนจําหนาย เพื่อใชประสานงานในการติดตอกับบริษัทผูผลิตและตัวแทนจําหนาย โดยบาง
บริษัทจะมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญทางดานการเลี้ยงเขาไปดูแลเกษตรกรที่ใชสินคาของบริษัทตนเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและเปนบริการแนะนําสินคาใหมๆ ใหแกเกษตรกรอีกดวย จึงอาจจะเห็นไดวา
ตัวแทนมีลักษณะของผูคาสงอาหารสัตวน้ํา โดยซื้ออาหารมาจากบริษัทแลวนํามาขายตอใหแก
เกษตรกรอื่นๆ สมาชิกของกลุมตัวแทน หรือผูคาปลีก รวมทั้งใชในฟารมของตนเองในกรณีที่เลี้ยง
สัตวดวย โดยในการคัดเลือกตัวแทนที่บริษัทอาหารสัตวใชเปนคนกลางระหวางตนและเกษตรกร
ผูใชผลิตภัณฑนั้นมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. บุคคลนั้นมีตลาดเปาหมาย หรือมีศักยภาพที่จะทําตลาดได เชน มีฟารมเลี้ยงสัตวเปน
ของตนเอง มีฟารมสมาชิกและเปนตัวแทนรายยอย เปนตนซึ่งพบวา ตัวแทนสวนใหญเปนผูเลี้ยง
สัตวรายใหญที่ซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงสัตวในฟารมของตนเองมากอน มีการสั่งซื้อเปนจํานวนมากและ
สม่ําเสมอ ดังนั้นบริษัทผูผลิตจึงแตงตั้งผูเลี้ยงสัตวอิสระเหลานี้เปนตัวแทนเพื่อกระจายสินคาให
บริษัทดวย
2. ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งมักเปนหนังสือค้ําประกันจากธนาคารในวงเงินที่คาดวา
จะซื้ออาหารสัตวจากบริษัทในระยะเวลา 1 เดือน
3. ตองมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ เพราะในปจจุบันบางบริษัทมี
เงื่อนไขใหตัวแทนชําระเงินคาสินคาลวงหนา
4. สามารถรับภาระในการขนสงสินคาอาหารสัตวจากโรงงานเองได
จํานวนตัวแทนในแตละบริษัทนั้นมีจํานวนตางกัน ตามแตขนาดของบริษัทโดยเงื่อนไขใน
การดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่กําหนดใหตัวแทนปฏิบัติสวนใหญจะมีดังตอไปนี้
1. มีการแบงเขตใหกับตัวแทนบริษัทแตละราย เพื่อไมใหมีเขตการคาที่ซ้ําซอนกัน แตละ
รายอาจคลอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอหรือมากกวานั้น บางบริษัทจะมีตราสินคามากกวาหนึ่งตรา เพื่อ
ใชในกรรีที่มีตัวแทนจําหนายที่มีเขตการคาซ้ําซอนกัน
2. มีการกําหนดใหขาสินคาตราเดียว เพื่อปองกันการปลอมปน ในอดีตบริษัทผูผลิตให
ความสําคัญกับเงื่อนไขนี้มาก แตในปจจุบันมีบางบริษัทอนุญาตใหตัวแทนขายสินคาหลายตรา ซึง่
เปนของบริษัทเดียวกันได
3. นอกจากอาหารสัตวแลวบางกรณีตัวแทนยังตองเปนผูจําหนายยาสัตว อุปกรณการ
เลี้ยงสัตว และพันธุสัตวใหมตางๆใหแกบริษัทอีกดวย
จากที่กลาวมาแลวขางตน คนกลางจะทําหนาที่ทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
น้ําจะประกอบไปดวย ตัวแทน ตัวแทนรายยอย ซึ่งตัวแทนตองไดรับการคัดเลือกจากบริษัทผูผลิต
ตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด ตัวแทนสวนใหญมักจะมีฟารมเปนของตนเอง มีการ
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กระจายสินคาไป 4 ทาง คือ การจําหนายใหผูเลี้ยงสัตวทั่วไป การใชในฟารมของตนเอง การ
จําหนายใหฟารมสมาชิก และการจําหนายใหตัวแทนรายยอย ซึ่งตัวแทนรายยอยมี 2 ลักษณะ
ลักษณะแรกเปนตัวแทนที่อยูในพื้นที่หางไกล บริษัทดูแลไดไมทั่วถึงจึงมอบหมายใหตัวแทนเปน
ผูดูแลตัวแทนรายยอย โดยตัวแทนรายยอยจะสั่งซื้อสินคาผานตัวแทน สงอีกลักษณะหนึ่งเปน
ตัวแทนรายยอยที่แตงตั้งขึ้นในพื้นที่ที่มีตัวแทนอยูแลว แตมีผูตองการเขามาเปนตัวแทนอีก บริษัท
จึงตองแกปญหาโดยการแตงตั้งเปนตัวแทนรายยอย โดยวิถีการตลาดของอาหารสัตวน้ําสามารถ
อธิบายไดดังแผนภูมิที่ 6.2
แผนภูมิที่ 6.2 วิถกี ารตลาดของอุตสาหกรรมอาหารกุงกุลาดํา
โรงงานผูผลิตอาหารสัตว

ฟารมบริษัท

ฟารมสมาชิกตัวแทน

ฟารมสมาชิกบริษัท

ตัวแทน

ฟารมตัวแทน

ผูเลี้ยงสัตว
ทั่วไป

ตัวแทนรายยอย

6.1.5 ตัวแทนจําหนายอาหารกุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
จากจํานวนโรงงานผลิตอาหารกุงและอาหารสัตวน้ําที่มีอยูในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้ง
เกษตรกรผูเลี้ยงกงกุลาดํามีอยูเปนจํานวนมากในพื้นที่ การกระจายสินคาของโรงงานผลิตอาหาร
กุงจะอยูในรูปของการใชตัวแทนจําหนายเปนสวนใหญ โดยรูปแบบการใหบริการของตัวแทน
จําหนายอาหารกุงจะมีอยูสองรูปแบบคือ
1. จําหนายอาหารและปจจัยการเลี้ยงกุงกุลาดําเทานั้น ซึ่งปจจัยในการเลีย้ งทีจ่ าํ หนายคือ
เวชภัณฑในการรักษาโรคกุงกุลาดํา รวมทั้งยาบํารุงและอาหารเสริมตางๆ
2. จําหนายอาหาร ,ปจจัย และบริการตรวจสัตวน้ํา โดยใหบริการแกเกษตรกรที่เปน
สมาชิกหรือมาซื้อสินคาของรานตัวแทนจําหนาย

141
ตารางที่ 6.4 จํานวนรานตัวแทนจําหนายอาหารสัตวและรูปแบบการใหบริการในพืน้ ที่จังหวัด
สมุทรสาคร
รูปแบบการใหบริการของรานตัวแทนจําหนาย ( แหง )
พื้นที่

จําหนายอาหารและปจจัย

จําหนายอาหาร ,ปจจัย และบริการตรวจสัตวน้ํา

รวม

อําเภอเมือง
ต. ชัยมงคล

1

ต. มหาชัย

1

1
1

2

1

9

อําเภอบานแพว
ต. บานแพว

8

ต. ยกกระบัตร

1

ต. หลักสาม

2

รวม

1
2

4

17 แหง

ที่มา: จากการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนรานตัวแทนจําหนายของอุตสาหกรรมอาหารสัตวอยู 17
แหงแบงออกเปนรานตัวแทนจําหนายที่จําหนายอาหาร ,ปจจัย และบริการตรวจสัตวน้ําจํานวน 4
แหง ที่เหลืออีก 13 แหง เปนรานตัวแทนจําหนายที่จําหนายอาหารและปจจัยการเลี้ยงกุงกุลาดํา
เทานั้น ซึ่งรานตัวแทนจําหนายอาหารสัตวมีการกระจุกตัวอยูในพื้ นที่อําเภอบานแพวมากที่สุด
โดยเฉพาะตําบลบานแพวคิดเปน 52 % ของรานตัวแทนจําหนายทั้งหมด รองลงมาคือพื้นที่ตําบล
หลักสามในพื้นที่อําเภอบานแพวเชนกันคิดเปน 12% ของจํานวนรานตัวแทนจําหนายอาหารสัตว
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด
โดยเฉลี่ย จากการศึ ก ษาการกระจายสิ น ค า ของอุ ต สาหกรรมอาหารกุ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสาครพบวาขอมูลการกระจายสินคาของโรงงานเปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดของทาง
ผูผลิตซึ่งเปนอุปสรรคตอผลการศึกษา ดังนั้นการศึกษาจึงตองใชตัวเลขเปนคาเฉลี่ยรอยละในเรื่อง
ของการกระจายสินคาซึ่งทางโรงงานผูผลิตใหขอมูลมา สินคาสวนใหญทางโรงงานจะกระจาย
สินคาดังตอไปนี้
1. ตัวแทนจําหนาย ทางผูผลิตจะกระจายสินคาไปใหกับตัวแทนของโรงงานที่อยูตาม
พื้นที่ตางๆ เพื่อตัวแทนเหลานั้นจะสามารถกระจายไปยังเกษตรกรรายยอยเปนการขยายตลาดของ
โรงงานผูผลิตไดอยางทั่วถึง โดยปริมาณสินคาที่ทางโรงงานผูผลิตสงใหตัวแทนรับไปจําหนายตอนี้
คิดเปน 38 % ของสินคาที่ผลิตได ซึ่งตัวแทนจําหนายที่รับสินคามาจะจําหนายสินคาตอไปยังลุก
คา 3 กลุมคือ ฟารมเพาะเลี้ยงที่เปนสมาชิกของตัวแทนจําหนาย , ฟารมของตัวแทนจําหนายเอง
และ ตัวแทนรายยอย
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2. ฟารมสมาชิกของบริษัท บริษัทผูผลิตอาหารกุงและอาหารสัตวโดยทั่วไปแลวจะมีฟารม
เพาะเลี้ยงขนดใหญเขามาเปนสมาชิกของบริษัทซึ่งฟารมเหลานี้ทางบริษัทจะใหการสนับสนุน
ทางดานปจจัยในการเลี้ยงดานตาง เมื่อผลผลิตออกมาจะตองสงขายกับทางบริษัทเทานั้น ซึ่งทาง
บริษัทผูผลิตกระจายสินคาใหแกฟารมสมาชิกเหลานี้คิดเปน 30 % ของสินคาทั้งหมด
3. ฟารมของบริษัท สินคาที่ทางบริษัทผลิตได 27% จะสงไปยังฟารมของทางบริษัทเองที่
ดําเนินการเพาะเลี้ยงเพื่อสงจําหนายเอง โดยทางบริษัทผูผลิตที่มีฟารมเปนของตนเองนี้ สวนใหญ
มักจะมีโรงงานแปรรูปหรือหองเย็นที่สามารถรับสินคาไดทันทีเปนของตนเองหรือมีตลาดจําหนาย
สินคาที่แนนอนอยูแลว
4. เกษตรกรผูเ ลี้ยงกุง ทั่วไป 5% ของสินคาทีท่ างบริษัทผลิตไดจะจําหนายใหแกเกษตรกร
ผูเลี้ยงกุง โดยตรง ซึ่งมีปริมาณทีน่ อยเมื่อเทียบกับกลุมลูกคาอื่นๆ เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงมักจะไปซื้อ
หาสินคากับตัวแทนจําหนายของทางบริษัทมากกวาซึง่ ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายและการ
ขนสงสินคามากกวามาซื้อกับทางผูผลิตโดยตรง
แผนภูมิที่ 6.3 สัดสวนการกระจายสินคาของโรงงานผูผลิตอาหารกุง

5%

27%
ฟารมของบริษัท

38%

ฟารมสมาชิกของบริษัท
ตัว แทน
ผูเลี้ยงสัตวทั่ว ไป
30%

6.1.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจผลิตอาหารกุง
จากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาปญหาของผูประกอบการผลิตอาหารสัตว
แบงออกเปนสองประการคือ
1. ปญหาดานวัตถุดิบ ปลาปนซึ่งเปนสวนประกอยที่สําคัญของการผลิตอาหารกุง ซึ่งตอง
ใชปลาปนที่มีคุณภาพดี แตการผลิตปลาปนในเมืองไทยขึ้นอยูกับฤดูกาล โดยปรกติประมาณชวง
เดือนพฤศจิกายน - พฤศจิกายนของทุกป จะเปนชวงที่ชาวประมงหยุดออกหาปลาเพราะเปนฤดู
มรสุมทําใหการผลิตปลาปนลดจํานวนลง เพราะวัตถุดิบมีนอย อีกทั้งวัตถุดิบจากตางประเทศมี
ราคาแพง ทําใหตนทุนทางดานการผลิตอาหารกุงสูงขึ้นตามไปดวย
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2. ปญหาดานการตลาด เนื่องจากตนทุนที่มีราคาสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรสวนใหญเลิก
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําเปนจํานวนมาก นอกจากนี้เมื่อการเลี้ยงกุงกุลาดําประสบปญหา
ดานโรคระบาดและการเจริญเติบโตของกุง ทําใหเกษตรกรในปจจุบันเลือกหันมาเลือกซื้ออาหารกุง
ที่มีการใหบริการหลังการขายเชน นักวิชาการผูเชียวชาญที่มาคอยดูแลอยางใกลชิด ทําใหใหผู
ประกบการแตละรายตองแขงขันทางดานการตลาด การใหบริการหลังการขาย พัฒนาคุณภาพของ
สินคาใหเปนที่ตองการของตลาด สงผลใหตนทุนในการผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคาใชจา ยอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑอีกดวย
3. การกีดกันทางดานการคา วัตถุดิบบางชนิดของการผลิตอาหารกุงเชนเมล็ดพืช ประสบ
กับปญหามีการตัดตอพันธุกรรมในพืช ทําใหผลผลิตกุงกุลาดําที่สงออกไปยังตลาดตางประเทศมี
สารปนเปอนทําใหตลาดตางประเทศที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตั้งมาตรการกีด
กันทางการคากับผลผลิตกุงของไทย สงผลใหผูผลิตอาหารกุงตองเพิ่มมาตรการและภาระในการ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น
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6.2 ฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนกุงกุลาดํา
6.2.1 สภาวะการเพาะพันธุตัวออนกุง กุลาดํา
การเลี้ยงกุงทะเล หรือการทํานากุง ในประเทศไทยมีมานานกวา 50 ปแลว เริ่มแรกโดย
การดัดแปลงนาขาวและนาเกลือมาเปนนากุง ตอมาความตองการพื้นที่เลี้ยงมากขึ้น พื้นที่ปาไม
ชายเลนก็ไดถูกดัดแปลงเปนนากุงเชนกัน กุงชนิดที่นิยมเลี้ยงกันมากในอดีต คือ กุงแชบวย ซึ่ง
เปนชนิดที่มีพันธุอุดมสมบูรณในธรรมชาติ จึงเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือ ดันน้ําทะเลเขามา
ปลอยไวจนกุงที่ติดมากับน้ําทะเลโตจนไดขนาดแลวจับขาย เมื่อการเลี้ยงกุงทะเลเปนธุรกิจเชิง
พาณิชยมากขึ้น การเลี้ยงกุงไมอาศัยธรรมชาติเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตไดนําเอาเทคนิควิธี
ตางๆ เขาชวย เชน การขุดและตบแตงบอใหดีขึ้น จึงเรียก “บอกุง” แทนที่จะเรียกนากุง หรือวังกุง
การปลอยพันธุกุงและการใหอาหารเสริม เปนตน กุงกุลาดําเปนกุงที่สามารถสงออกไดดี ผูเลี้ยงกุง
หันมาเลี้ยงกุงกุลาดํามากขึ้นโดยซื้อพันธุจากสถานีประมงของรัฐ หรือโรงเพาะพันธุเอกชน ธุรกิจ
การเลี้ยงกุงไดขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามความตองการของตลาดสงออกพรอม ๆ กับการขยายตัวของ
ธุรกิจการเพาะพันธุกุงกุลาดําเพื่อใหรองรับซึ่งกันและกัน
การเพาะพันธุก ุงทะเลเริ่มกระทําโดยกรมประมง ในความรับผิดชอบของสถานีประมงน้าํ
กรอย ซึ่งจุดมุง หมายหลักเพือ่ คิดคนหาวิธขี ยายพันธุก ุงทะเลและแจกจายหรือจําหนายแกเกษตรกร
ผูเลี้ยงกุง พรอมทั้งเผยแพรเทคนิควิธกี ารเพาะพันธุแกเอกชนนําไปเพาะเอง พันธุกุงที่สําคัญ
ไดแก กุงแชบว ย และกุง กุลาดํา
เทคนิคการเพาะกุงกุลาดําที่นิยมใชคือ การเรงกุงใหมีไขแกในบอดวยวิธีบีบตา (ablation)
ถาหากไมใชวิธีนี้ก็จะรวบรวมแมกุงที่มีไขแกจากธรรมชาติใหมาวางไขในโรงเพาะพันธุ แตเนื่องจาก
แมกุงกุลาดําจากธรรมชาติหายาก และรวบรวมไดนอย ทําใหการผลิตลูกกุงกุลาดําเปนไปอยางไม
สม่ําเสมอและไมมากเพียงพอกับความตองการ กรมประมงจึงพยายามแกปญหานี้ และประสบ
ความสําเร็จสามารถใชเทคนิ คการเรงกุงใหมีไขแกในบอด วยวิธีบีบตาในป 2523 เทคนิคนี้ได
เผยแพรใหแกโรงเพาะพันธุเอกชน ดังนั้นโรงเพะพันธุที่มีอยูมากมายในขณะนี้จึงใชวิธีเรงกุงใหมีไข
ในบอดวยวิธีบบี ตากันอยางแพรหลาย
ไมมีตัวเลขแนนอนเกี่ยวกับจํานวนและกําลังผลิตของโรงเพาะพันธุกุงทะเล แตประมาณได
วากอนป 2528 เคยมีโรงเพาะพันธุกุงทะเลจํานวนเพียงรอยกวาโรง ตั้งอยูแถบชายฝงทะเลจังหวัด
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และภูเก็ต ซึ่งเดิมผลิตลูกกุงแชบวยเปนหลัก และเมื่อความตองการลูก
กุงกุลาดํามีมากขึ้น แนวโนมการผลิตจึงเปลี่ยนเปนเพาะกุงกุลาดําดวยโรงเพาะพันธุบางโรงเนน
ผลิต เฉพาะกุงกุลาดําเทานั้น นอกจากนี้โรงเพาะพันธุบางโรงที่เคยเพาะพันธุกุงและปลาชนิดอื่น
ขายก็หันมาเพาะกุงกุลาดําเชนกัน ดวยเหตุนี้เองโรงเพาะพันธุกุงกุลาดําจึงเพิ่มจํานวนขึ้นหลังจาก
นั้นมา จากตัวเลขสํารวจโดยกองประมงน้ํากรอย กรมประมง ป 2530 ชี้ใหเห็นวา โรงเพาะพันธุกุง
ทะเลเอกชนทั้งหมดมี 686 โรง สวนใหญตั้งอยูในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และภูเก็ต และสถานี
ประมงน้ํากรอยที่ทําการเพาะลูกกุงกุลาดํา 14 แหง ระหวางป 2531-2530 โรงเพาะพันธุใหม ๆ
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ยังคงถูกสรางขึ้นมาในป 2531 มีโรงเพาะพันธุไมต่ํากวา1,000 โรง ทั้งนี้รวมถึงโรงเพาะชําที่ซื้อลูก
กุ ง ระยะที่ ห นึ่ ง มาจากโรงเพาะพั น ธุ เ พื่ อ มาอนุ บ าลต อ จนได ข นาดที่ ต อ งการแล ว จึ ง ขายให แ ก
เกษตรกร โรงเพาะชําประเภทนี้พบมากในจังหวัด ฉะเชิงเทราและชลบุรี ในแตละปจะมีกําลังการ
ผลิตรวมทั้งหมดไมต่ํากวา 2,000 ลานตัว ซึ่งมาจากภาครัฐบาลรอยละ 10 และภาคเอกชนรอยละ
90ของทั้งหมด สําหรับภาครัฐบาลนั้นขณะนี้ไมมีนโยบายเพิ่มการผลิตแลวแตมุงปฏิบัติงานดาน
การทดลองคนควาวิจัยเทคนิคใหมๆเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเผยแพรและ
ใหคําแนะนําแกภาคเอกชนตอไป
ตารางที่ 6.5 แสดงจํานวนฟารมเพาะเลีย้ งตัวออน ป2545
จังหวัด

จํานวน ( ราย )

รอยละ

จังหวัด

จํานวน ( ราย )

รอยละ

ชลบุรี

376

21.20

ปตตานี

4

0.23

ฉะเชิงเทรา

377

21.25

ระนอง

6

0.34

สมุทรสาคร

5

0.28

ภูเก็ต

299

16.85

สมุทรสงคราม

1

0.06

พังงา

126

7.10

สมุทรปราการ

18

1.01

กระบี่

49

2.76

เพชรบุรี

10

0.56

สตูล

30

1.69

ระยอง

28

1.58

สุราษฏรธานี

7

0.39

ประจวบคีรีขันธ

50

2.82

ตรัง

52

2.93

ตราด

6

0.34

พัทลุง

2

0.11

นครศรีธรรมราช

89

5.02

นราธิวาส

2

0.11

สงขลา

237

13.36
รวม
1,774 แหง

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการประมง

จากขอมูลของกรมประมงในป 2545 พบวาจํานวน จํานวนฟารมเพาะเลีย้ งตัวออนของ
เอกชนเพิ่มขึ้นเปนอยางมากโดยทั้งประเทศมีจํานวนทัง้ หมด 1,774 แหง เพิ่มขึน้ จากป 2531 คิด
เปน 61.33% โดยพืน้ ทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทราจัดวาเปนพื้นที่ซึ่งมีจํานวนฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนมาก
ที่สุด คือ 377 แหง รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา มีจํานวนโรงเพาะเลีย้ งตัวออน
376 , 299 , 237 แหงตามลําดับ สวนพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนโรงเพาะฟกเพียงแค
5 แหงเทานั้น
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6.2.2 ผลการศึกษาฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพบวามีจํานวนฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนของกุง
กุลาดําในป 2545 จํานวน 5 แหง โดยมีการกระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอบานแพว
แบงออกเปน พื้นที่อําเภอเมืองจํานวน 3 แหง และอําเภอบานแพวจํานวน 3 แหง นับวามีจํานวนไม
มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จากจํานวนฟารมเพาะตัวออนทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครมี
เพียงแหงเดียวเทานั้นที่มีการเพาะพันธุตัวออนแบบครบวงจรคือใชพอพันธุและแมพันธุมาเพาะฟก
เองคือ ศุภชัยฟารม
ตารางที่ 6.6 จํานวนฟารมเพาะเลีย้ งตัวออนในจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อฟารม

ที่ตั้ง

ชนิดการเพาะ

จํานวนบอ

ต. บานบอ อ. เมือง

กุงกุลาดํา

พื้นที่ฟารม 2 ไร

ต. หลักสาม อ. บานแพว

กุงกุลาดํา

ต. บางกระเจา อ. เมือง

กุงกุลาดํา

ชุมพลฟารม

ต. กาหลง อ. เมือง

พรเจริญฟารม

ต. กาหลง อ. เมือง
ต. พันทายนรสิงห อ.
เมือง

ศุภชัยฟารม

ชายทะเลฟารม

ตุยฟารม

ลักษณะการดําเนินการ

กําลังการผลิต ( ลานตัว/ เดือน )

โรงเพาะฟกกุงทะเล

ไมต่ํากวา 5 - 10 ลานตัว

โรงอนุบาลกุงทะเล

รับจากศุภชัยฟารม

30

โรงอนุบาลกุงทะเล

3 ลานตัว

กุงกุลาดํา

20

โรงอนุบาลกุงทะเล

10 ลานตัว

กุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา และกุง
แชบวย

50

โรงอนุบาลกุงทะเล
โรงเพาะฟกและอนุบาล
กุงทะเล

28

0.3 - 1 ลานตัว
ไมต่ํากวา 7 ลานตัว

ที่มา : จากการศึกษา

ศุภชัยฟารมเปนฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดําที่ใชพอพันธุแมพันธุกุงที่จับไดจากทะเลมาใช
ในการเพาะเลี้ยง โดยนําเขาพอพันธุแมพันธุมาจากประเทศสหภาพเมียนมาร และจากพื้นที่จังหวัด
ตรัง ใชจํานวนพอพันธุแมพันธุกุงประมาณ 30 ตัว ซึ่งพอพันธุ แมพันธุที่นําเขามาจากประเทศ
เมียนมารนี้ราคาตกตัวละประมาณ 5,000 บาท สามารถใชในการเพาะพันธุไดประมาณสองครั้ง
เทานั้น อีกแหงหนึ่งคือตุยฟารมนั้นใชพอพันธุจากบอเลี้ยงธรรมชาติ ฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนที่
เหลืออีกสี่แหงจะรับอนุบาลลูกกุงในระยะแรกจากฟารมเพาะเลี้ยงที่มีการเพาะพันธุเองเพื่อจําหนาย
ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงตอไป ซึ่งแตละฟารมนั้นจะมีแหลงรับตัวออนที่แตกตางกัน โดยชายทะเล
ฟารมจะรับลูกกุงตัวออนมากจากฟารมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สวนชุมพลฟารมนั้นมีแหลงผลิตคือ
พื้นที่จังหวัดชลบุรีเชนเดียวกันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพื้นที่จังหวดชลบุรีนั้นมีจํานวนฟารมเพาะเลีย้ งตัว
ออนกุงกุลาดําเปนจํานวนมาก ระยะทางไมไกลจากจังหวัดสมุทรสาครสามารถที่จะขยายกลุม
ลูกคามายังพื้นที่จังหวัดรอบๆ สมุทรสาครเชน สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี และ
เปนการชวยอํานวยสะดวกใหแกเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตกและรอบๆจังหวัดสมุทรสาครในการ
จัดหาพันธุกุงมาเลี้ยงไดอีกทางหนึ่งดวย

149

150
6.2.3 ขนาดของโรงเพาะพันธุกงุ กุลาดํา
กรมประมงไดทําการแบงขนาดของโรงเพาะพันธุออกเปน 3 ขนาดตามกําลังการผลิตและ
เงินทุนไวดังนี้
1. โรงเพาะพันธุกุงขนาดเล็ก ( Small-scale hatchery ) มีกําลังการผลิตไมเกินรุนละ 5
ลานตัว เงินทุนเริ่มแรกไมเกิน 1 ลานบาท มักเปนการดําเนินการกันในระหวางครอบครัว ไมมี
การจางแรงงานจากภายนอก
2. โรงเพาะพันธุกุงขนาดกลาง (Medium-scale
hatchery ) มีกําลังการผลิตรุนละ
ประมาณ 10 - 20 ลานตัว เงินทุนเริ่มแรกอยูระหวาง 1 – 3 ลานบาท ลักษณะการประกอบการ
เปนเชิงธุรกิจมากขึ้น อาจมีการรวมหุน มีนักวิชาการควบคุมการผลิต และลูกจางอีกประมาณ 3
- 4 คน
3. โรงเพาะพันธุกุงขนาดใหญ ( Large-scale hatchery ) มีกําลังการผลิตไมต่ํากวารุน
ละ 20 ลานตัว เงินทุนเริ่มแรกไมนอยกวา 3 ลานบาท การประกอบการอยูในรูปบริษัทที่มีการ
ควบคุมวางแผนทุกขั้นตอน มีนักวิชาการควบคุมหลายคน และมีลูกจาง 6 – 10 คน
อยางไรก็ตาม ความตื่นตัวในธุรกิจนี้มีมากจนทําใหมีนักธุรกิจหนาใหมๆ เขาสูธุรกิจนี้
ขนาดของธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันมีโรงเพาะพันธุกุงทะเลขนาดใหญเกิดขึ้นมาก ซึ่ง
มีกําลังการผลิตมากกวา 100 ลานตัวตอป
หากแบงขนาดธุรกิจเพาะพันธุกุงทะเลตามหลักเกณฑขางตนแลว อาจประมาณการไดวา
จํานวนโรงเพาะพันธุกุงทะเลที่มีอยูทั้งหมดนั้น มากกวาครึ่งหนึ่งเปนโรงเพาะพันธุขนาดเล็ก ซึ่ง
สวนใหญกระจายตัวอยูในพื้นที่ภาคใต และภาคตะวันออก
จากการแบงขนาดฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนตามเกณฑดังกลาวพบวาจังหวัดสมุทรสาครมี
ฟารมขนาดกลางจํานวนสองแหงคือ ศุภชัยฟารม และตุยฟารมซึ่งเปนฟารมทีใชพอพันธุ แมพันธุใน
การเพาะตัวออนเอง สวนฟารมที่เหลือเปนฟารมขนาดเล็กที่กําลังในการผลิตไมเกินรุนละ 5 ลาน
ตัว ซึ่งฟารมขนาดเล็กนี้สวนมากจะรับตัวออนจากฟารมขนาดกลางและขนาดใหญในพื้นที่ตางๆ
มาเพื่อรออนุบาลแลวจําหนายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงตอไป โดยสวนมากในการผลิตตัวออนกุง
กุลาดําในหนึ่งรุนนั้นเฉลี่ยแลวจะใชเวลาประมาณหนึ่งเดือนตอรุน ซึ่งในชวงเวลาหนึ่งปนั้นฟารม
ขนาดเล็กจะทําการผลิตไดประมาณ 6 - 8 เดือน สวนฟารมขนาดใหญและขนาดกลางนั้นจะทํา
การผลิตลูกกุงจากพอพันธุประมาณ 4 – 5 รุน จากนั้นจะทําการตกแตงบอและซอมแซมสภาพบอ
เพาะพันธุใหมอีกครั้งจากนั้นจึงจะเริ่มทําการเพาะตัวออนกุงกุลาดําใหมอีกครั้งหนึ่ง
นอกจาก
เกณฑในการแบงขนาดฟารมดังที่กลาวมาแลวนั้น สําหรับการศึกษาในครั้งนี้การกําหนดขนาดโรง
ปริมาตรรวมบอ
เพาะพันธุไดกระทําแตกตางกันไป คือแบงตามขนาดความจุของบอเพาะที่ใช
เพาะลูกกุงและบอเพาะอาหารเนื่องจากจากในความเปนจริงไดพบวาโรงเพาะพันธุยังผลิตไมเต็ม
กําลังการผลิต บางแหงไมอาจใหคําตอบเกี่ยวกับเงินลงทุน จึงมีความจําเปนตองกําหนดขนาด
ของธุรกิจขึ้นตามขนาดความจุบอ ซึ่งเปนขอมูลที่เหมาะสมที่สุดเทาที่หาได โดยเฉลี่ยแลวขนาดบอ
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ที่ใชในฟารมเพาะเลี้ยงและอนุบาลตัวออนกุงกุลาดํานั้นอยูที่ประมาณ 1.5 x 3 , 1.5 x 3 และ 2x 2
เมตร
ตารางที่ 6.7 แสดงจํานวนและขนาดบอเพาะเลี้ยงตัวออน รวมทัง้ วิธกี ารเพาะเลี้ยงตัวออน
ของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในจังหวัดสมุทรสาคร
บอเพาะเลี้ยง

วิธีการเพาะเลี้ยงตัวออน

ชื่อฟารม

ขนาดบอเพาะเลี้ยง

จํานวน

พอ แมพันธุ

แหลงที่มา

อนุบาลตัวออน

แหลงที่มา

ศุภชัยฟารม

เนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร

35

x

สหภาพเมียนมาร

-

-

-

-

-

-

-

x

รับจากศุภชัยฟารม

ชายทะเลฟารม

1.5 x 3 เมตร

30

-

-

x

จังหวัดชลบุรี

ชุมพลฟารม

1.5 x 2 เมตร

20

-

-

x

จังหวัดชลบุรี

พรเจริญฟารม

2 x 2 เมตร

50

-

-

x

จังหวัดชลบุรี

1.5 x 3 เมตร , 50 ,30
และ บอกลม 2.5 ตัน

12 , 2 , 2 , 12

x

จากบอเลี้ยงธรรมชาติ

-

-

ตุยฟารม

ที่มา: จากการศึกษา

6.2.4 พอแมพันธุกงุ
โรงเพาะพันธุไดพอแมพันธุกุงกุลาดํามาจาก 2 แหลงดังนี้
1. พอแมพันธุจากทะเลลึก รวบรวมจากเรืออวนลากจากฝงทะเลอันดามันและฝง อาวไทย
แมกุงที่จับไดนี้สวนใหญจะไดรับการผสมพันธุมาแลวจากทะเล กุงจากทะเลลึกเปนที่นิยมกันมาก
เพราะใหไขที่มีคุณภาพดีและปริมาณมาก ราคาพอแมพันธุกุงทะเลจึงแพง คือ ตัวผูตัวละ 4,500
– 5,000 บาท สวนตัวเมียราคาตัวละ 6,500 บาท ราคานี้มีแนวโนมสูงขึ้นตามความตองการของ
ตลาดและความหายากของกุง นอกจากนี้การลักลอบแมพันธุกุงออกนอกประเทศเปนอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหราคาแมกุงสูงอยางมาก จากการศึกษาและขอมูลจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงตัวออนใน
พื้นที่ศึกษาซึ่งใชพอพันธุ แมพันธุในการเพาะเลี้ยงเอง พบวาพอพันธุ แมพันธุกุงกุลาดําจากทะเลใน
ประเทศไทยนั้นปจจุบันใหผลผลิตตัวออนนอยเมื่อเทียบกับกุงจากประเทศสหภาพเมียนมาร ดังนั้น
ในปจจุบันจึงมีการสั่งนําเขาพอแมพันธุจากประเทศสหภาพเมียนมารเขามาแทนที่พอแมพันธุจาก
พื้นที่ทะเลแถบอันดามันที่เคยนิยมนํามาเพาะพันธุแทน
2. พอแมพันธุจากการเลี้ยงในบอ เนื่องจากพันธุจากทะเลหายากขึ้น ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองคัดเลือกกุงที่เลี้ยงไวในบอมาทําการขุดตอเพื่อใหไดขนาดเหมาะสมเปนพอแมพันธุ คือ
ตัวผูหนัก 50 กรัม ขึ้นไป ตัวเมียหนัก 80 - 90 กรัมขึ้นไป แลวเรงใหไขแกดวยการบีบตา
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แมกุงชนิดที่สองเปนที่นิยมนอยกวาชนิดแรก จากผลการศึกษาของนักวิชาการประมง
พบวา แมกุงที่ไดจากธรรมชาติและไดรับการขลิบตาจะใหจํานวนลูกกุงมากกวา และใหไขที่มี
คุณภาพสูง คือ สามารถฟกตัวไดมากกวาเมือ่ เทียบกับพวกแมกงุ ทีเ่ ลีย้ งในบอและไดรบั การขลิบตา
อัตราการตายของลูกกุงที่ไดรับจากแมกุงจากแหลงธรรมชาติและไดรับการขลิบตาจะต่ํากวาดวย
ในรอบการผลิตหนึ่ง ๆ โดยเฉลี่ยโรงเพาะพันธุขนาดใหญจะมีการใชพอแมพันธุจํานวนมาก
ถึง 700 ตัว ขณะที่ขนาดกลางและขนาดเล็กใชนอยกวาหลายเทา คือ 120 - 160 ตัว ตามลําดับ
พอแมพันธุกุงที่ใชในโรงเพาะพันธุขนาดใหญใชพอแมกุงน้ําหนักเฉลี่ยมากที่สุดคือตัวละ 160 กรัม
โรงเพาะพันธุขนาดกลางใชพอแมพันธุกุงน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 135 กรัม และโรงเพาะพันธุขนาดเล็ก
ใชพอแมพันธุขนาดเฉลี่ยเล็กสุด คือ ตัวละ 90 กรัม โดยปกติพอ แมพันธุแตละตัวจะสามารถใชใน
การออกไขได 1 - 2 เดือน โรงเพาะพันธุขนาดกลางมีอายุการใชงานของพอแมพันธุยาวที่สุดคือ 2
เดือนครึ่งตอพอแมพันธุ 1 รุน สวนโรงเพาะพันธุขนาดเล็กและใหญมีอายุการใชงานพอแมพันธุ
เทากัน คือ ประมาณ 1 เดือนครึ่ง วิธีเพาะพันธุกุงกุลาดําที่นิยมกันมาก คือ วิธีเรงแมกุงใหมีไขแก
ดวยการบีบตา จากการศึกษาศุภชัยฟารมจะใชวิธีนี้ แตบางครั้งใชสองวิธีควบคูกัน คือ การบีบ
ตา และปลอยใหกุงมีไขแกตามธรรมชาติ สวยตุยฟารมที่ใชพอแมพันธุจากบอเลี้ยงธรรมชาตินั้น มี
การใชวิธีบีบตา และ ใชวิธีปลอยตามธรรมชาติ
จากการศึกษาความตองการลูกกุงของเกษตรกรจะมีสูงชวงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
และ ตุลาคม - มกราคม .ซึ่งเปนชวงที่ผูเลี้ยงกุงเริ่มซื้อลูกกุงรุนใหมไปลงบอเพื่อการผลิตรอบตอไป
ของแตละป โดยเฉพาะชวงฤดูฝนคือเดือนมิถุนายน – สิงหาคมจะเปนชวงที่ความตองการลูกกุงสูง
เปนพิเศษทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเปนชวงเวลาที่การเลี้ยงคอนขางใหผลผลิตคอนขางสูงและกุงไมมี
ปญหาในเรื่องของโรคและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสะดวกในการจัดหาน้ํามาใชในการ
เปลี่ยนถายไดสะดวกโดยผูซื้อสวนใหญจะเดินทางมาซื้อ ณ โรงเพาะพันธุ โดยมีสวนนอยที่โรง
เพาะพันธุจะสงลูกกุงไปขาย ซึ่งจะเปนลูกคาประจําที่สั่งซื้อในปริมาณมาก ๆ อยางไรก็ตามคา
ขนสงก็จะถูกรวมเขากับราคาลูกกุงไวดวย ประเภทของผูซ้อื มากที่สุด คือ ผูเลี้ยงลูกกุงโดยตรงซึ่ง
คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนผูซื้อทั้งหมด รองลงไป คือ โรงเพาะชําซื้อลูกกุงระยะออน ไปชําขาย
ใหแกผูเลี้ยงกุงอีกตอหนึ่ง นอกนั้นเปนผูซื้อรายยอย ไดแก นายหนา และบางสวนโรงเพาะพันธุทมี่ ี
บอเลี้ยงกุงของตนเองก็จะเก็บไวเลี้ยงเอง ผูซื้อทั้งหมดมีบอเลี้ยงอยูในแถบจังหวัดภาคกลางและ
ภาคตะวันตกซึ่งเปนพื้นที่รอบๆ จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อ
พิจารณาถึงสวนแบงของปริมาณกุงที่ขายไปยังผูซื้อประเภทตาง ๆ แลว ปรากฏวาสวนแบงสูงสุด
หรือประมาณรอยละ 60 ของลูกกงทั้งหมดขายใหแกผูเลี้ยงกุงโดยตรง รองลงไปคือ โรงเพาะชําคิด
เปนรอยละ 40 โดยในบางครั้งฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนจะนําไปเลี้ยงในบอของตนเองเพื่อจําหนาย
เปนกุงโตเต็มวัยตอไป
สวนในเรื่องของการขนสงสินคานั้นจากการศึกษาพบวาฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนทั้งหมดนั้น
สวนมากแลวจะใหลูกคามารับสินคาเองหลังจากสั่งสินคาแลว แตบางฟารมเชน ชายทะเลฟารม ชุม

153
พลฟารม และพรเจริญฟารม จะมีบริการขนสงสินคาใหลูกคาที่มีการสั่งสินคาไมต่ํากวาหกแสนตัว
ขึ้นไปโดยขอบเขตพื้นที่การใหบริการลูกคาในแตละฟารมนั้นพบวาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาค
ตะวันตก คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา รวมทั้งภาคกลางตอนลางบางสวนคือนครปฐม
สุพรรณบุรีและตัวจังหวัดสมุทรสาครเอง โดยจะเห็นไดวาพื้นที่เหลานี้ลูกคาจะมีความสะดวกในการ
ขนสงสินคาไปยังพื้นที่เลี้ยงของตนเองเปนอยางยิ่ง
ตารางที่ 6.8 แสดงรูปแบบและพื้นที่การกระจายสินคาของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในจังหวัด
สมุทรสาคร
การขนสงสินคา
ชื่อฟารม
ศุภชัยฟารม

ลูกคามารับ
เอง

บริการสง

พื้นที่ลูกคาประกอบกิจการ
ทั้งสอง
อยาง

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ฉะเชิงเทรา

ราชบุรี

นครปฐม

สุพรรณบุรี

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ชายทะเล
ฟารม

x

ชุมพลฟารม

x

x

x

x

x

พรเจริญฟารม

x

x

x

x

x

x

x

x

ตุยฟารม
x
ที่มา: จากการศึกษา

x

x

x

6.2.5 แรงงานในกิจการฟารมเพาะตัวออน
แรงงานที่ใชในโรงงานเพาะพันธุกุงทะเลประกอบดวยแรงงานจากบุคคลในครัวเรือนของ
เจ า ของโรงเพาะพั น ธุ ห รื อ ผู ป ระกอบการในที่ นี้ เ รี ย กว า แรงงานครั ว เรื อ นและแรงงานจาก
บุคคลภายนอกที่ผูประกอบการจางเขามาชวยทํางานในโรงเพาะพันธุ ในที่นี้เรียกวา แรงงานจาง
โรงเพาะพันธุสวนใหญ มีการใชแรงงานครัวเรือนและแรงงานจางควบคูกันไป โดยพบวาแรงงานใน
ครัวเรือน ก็คือ เจาของ หรือผูประกอบการ ซึ่งมักทําหนาที่เปนผูบริหาร ผูจัดการดวยตนเอง โรง
เพาะพันธุสวนนอย มีการใชแรงงานจางเพียงอยางเดียว ไดแก โรงเพาะพันธุที่เจาของกิจการจาง
บุคคลภายนอกมาดําเนินการทั้งหมด ตั้งแตผูจัดการ นักวิชาการ ตลอดจนลูกจางคนงาน จํานวน
แรงงานรวมเฉลี่ยตอโรงเพาะพันธุ มีความแตกตางกันไปตามขนาดของกิจการ โดยจากการศึกษา
ฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในพื้นที่มีเพียงศุภชัยฟารมแหงเดียวเทานั้นที่มีการจางแรงงาน สวนที่เหลือ
เปนการใชแรงงานของบุคคลหรือสมาชิกในครัวเรือน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากฟารมในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเปนฟารมขนาดเล็ก โดยการจางงานในฟารมของพื้นที่ศึกษานั้นจะใชการหักคาจาง
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แรงงานจากจํานวนตัวออนกุงกุลาดําที่ขายไดตัวละหนึ่งสตางค ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวเดือนหนึ่งๆทาง
ฟารมจะจําหนายตัวออนแกเกษตรกรประมาณ ไมต่ํากวา 5 ลานตัว
6.2.6 ผลการวิเคราะหตนทุนและคาใชจายของการเพาะพันธุก งุ กุลาดํา
ผลการศึกษาในดานตนทุนในฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุป
รายละเอียดไดดังตารางที่ 6.10 เนื่องจากฟารมทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครเปนฟารมขนาดเล็กจึง
ตัดคาใชจายเรื่องหองปฏิบัติการทิ้งไป เงินลงทุนครั้งแรกทั้งหมดเปนมูลคา 400,500 บาท แบง
ออกเปน คาปลูกโรงเรือนที่ใชในการเพาะเลี้ยง 84,000 บาท หรือประมาณ 14.14 % สวนใหญ
ฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนจะมีโรงเรือนที่ใชในการเพาะเลี้ยงประมาณ 5 - 6 หลัง เพื่อใชเพาะฟกและ
อนุบาลลูกกุง ซึ่งเฉลี่ยแลวโรงเรือนในการเพาะฟกหลังหนึ่งมีมูลคาประมาณ 14,000 บาท พื้น
โรงเรือนเทปูนซีเมนตเรียบหลังคามุงกระเบื้องและรอบดานกอผนังปดทึบกันแสงในกรณีที่ใชในการ
เก็บพอพันธุแมพนั ธุ คาใชจายในการสรางบอเพาะเลี้ยงตัวออนที่กอดวยอิฐ หรือซีเมนตบล็อกฉาบ
ปูนมีขนาด 2x2 ,1.5x 3 และ 3 x 3 เมตร คากอสรางหนึ่งบอประมาณ 3,000 บาท โดยเฉลี่ยฟารม
หนึ่งแหงจะมีบอเพาะเลี้ยงประมาณ 20 – 40 บอ คิดเปนมูลคาในการกอสรางประมาณ 90,000
บาท หรือ 21.14% ของเงินลงทุนครั้งแรก คาใชจายในการลงทุนครั้งแรกของฟารมเพาะเลี้ยงตัว
ออนในจังหวัดสมุทรสาครคือ 400,500 บาทซึ่งเปนเงินลงทุนที่ไมรวมคาใชจายดานที่ดินเอาไว
เพราะฟารมทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครเจาของกิจการมีที่ดินเปนของตนเอง จึงสามารถชวยลด
คาใชจายในดานคาที่ดินลงไปได ชวยใหมูลคาการลงทุนครั้งแรกไมมากนัก
ตนทุนที่ใชในฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนแยกเปนรายเดือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนี้ไมรวม
คาใชจายดานพอ แมพันธุไปดวย เพราะพอ แมพันธุ จะใหผลผลิตไดจํานวน 2 – 3 รุน จึงไมไดรวม
ไวในคาใชจายรายเดือน เมื่อไมไดรวมคาใชจายในการจัดหาพอ แมพันธุ คาใชจายในแตละเดือน
จะแบงออกเปน คาใชจายดานอาหาร สารเคมี เชื้อเพลิง และไฟฟา ดังตารางที่ 6.11
ค า ใช จ า ยในแต ล ะเดื อ นของฟาร ม เพาะเลี้ ย งตั ว อ อ นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครแบ ง
คาใชจายรายเดือนออกเปน6รายการหลักๆ ซึ่งในสวนของคาแรงจะไมนํามารวมไวในคาใชจาย
ประจําเดือนเพราะคาใชจายในดานแรงงานฟารมเพาะตัวออนจะใชวิธีหักออกจากรายไดในการ
ขายตั ว ออนแก เกษตรกรตั วละหนึ่ ง สตางคเ ปน คา จา ง ดัง นั้น คา ใชจ า ยหลั กๆในแตละเดือ นคือ
คาอาหาร คาน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมียารักษาโรค คาปรับปรุงสภาพบอ และคาใชจายอื่นๆ คิด
เปนรอยละ 50.25 , 17.59 , 15.08 7.54 และ 7.54 ตามลําดับ จะเห็นวาคาใชจายของฟารม
เพาะเลี้ยงตัวออนที่สูงที่สุดจะอยูในสวนของคาพอพันธุ แมพันธุ ซึ่งคอนขางมีราคาสูง ซึง่ พอพันธุแ ม
พันธุเหลานี้ในปจจุบันสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศคือสหภาพเมียนมารแทบทั้งสิ้น เพราะ
ใหผลผลิตตัวออนที่มากกวา พอพันธุแมพันธุในประเทศไทย
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ตารางที่ 6.9 แสดงมูลคาเงินลงทุนครั้งแรกของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในจังหวัดสมุทรสาคร
การลงทุนเริ่มตน
รายการ

มูลคา ( บาท )

รอยละ

ที่ดิน

หมายเหตุ
ที่ดินของเจาของกิจการ

โรงเรือน

84,000

20.97

บอเพาะกุงและอาหาร

90,000

22.47

เครื่องสูบน้ํา

80,000

19.98

เครื่องกําเนิดไฟฟา

50,000

12.48

เครื่องปมน้ํา

30,000

7.49

9,500

2.37

เครื่องวัดความเค็มและเทอรโมมิเตอร
หองปฏิบัติการ

ฟารมขนาดเล็กไมมีหองปฏิบัติการ

เครื่องบดอาหาร

12,000

3.00

ถังไฟเบอร

20,000

4.99

อุปกรณอื่นๆ

25,000

6.24

400,500

100

รวม

ที่มา : จากการศึกษา

ตารางที่ 6.10 แสดงรายละเอียดของทุนในฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดําของจังหวัดสมุทรสาครรายเดือน
รายการ

มูลคา

%

หมายเหตุ

พอ แม พันธุกุง

150,000

-

ฟารมละประมาณ 30ตัว ตัวละ 5,000 บาท

อาหาร

20,000

50.25

สารเคมีและยารักษา

6,000

15.08

น้ํามันเชื้อเพลิง

7,000

17.59

ไฟฟา

800

2.01

-

-

หักจากลูกกุงตัวละหนึ่งสตางค

คาปรับปรุงบอ

3,000

7.54

ปรับปรุง 2 เดือน / ครั้ง

อื่นๆ

3,000

7.54

รวม

39,800

100

คาแรงงาน

ที่มา : จากการศึกษา
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6.2.8 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจฟารมเพาะตัวออน
1. พอพันธุ แมพันธุ มีราคาสูงเพราะตองนําเขาจากตางประเทศ อีกทั้งในขณะขนสงอาจ
เกิดการบาดเจ็บของตัวพอพันธุ แมพันธุได ทําใหใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร อีกทั้งพอพันธุ แมพันธุ
ในประเทศไทยหรือแหลงน้ําธรรมชาติคอนขางหายากและใหผลผลิตตัวออนนอย
2. อาหารเสริมสําหรับลูกกุงวัยออนบางชนิดตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตนทุนใน
การผลิตมีราคาสูงตามไปดวย
3. ภาวะโรคระบาดจากการเลี้ยงกุงรวมทั้งราคากุงกุลาดําที่ตกต่ําในตลาดโลก ทําให
เกษตรกรผู เ ลี้ ย งลดจํ า นวนลง บางส ว นหั น ไปเลี้ ย งกุ ง ขาวหรื อ ประกอบอาชี พ อื่ น แทน ทํ า ให
ผูประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนสูญเสียลูกคาบางกลุมไป
4. ลุกกุงที่ผลิตออกจําหนายบางครั้ง อาจติดเชื้อโรคบางอยางไปจากพอ แมพันธุ ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงประสบปญหาและไมไดผลผลิตตามที่ตองการ
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6.3 ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในปจจุบันไดมีการขยายตัวจากพื้นที่จังหวัดแถบชายทะเล
เขามาในพื้นที่น้ําจืดมากขึ้นสืบเนื่องมากจากความตองการสินคากุงกุลาดํามีมากขึ้นในตลาดโลก
การเลี้ ยงกุ งในพื้ น ที่น้ํ า จืดและน้ํ ากรอยจํา เปน ที่จะต องสรางสิ่งแวดลอมที่มี ความใกล เ คีย งกับ
สภาพแวดลอมในพื้นที่น้ําเค็มดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงจะซื้อน้ําทะเลที่มีความเค็มสูงจากนาเกลือและ
แหลงอื่นๆ มาผสมกับน้ําจืด เพื่อใหความเค็มลดลงและสามารถใชในการเลี้ยงกุงกุลาดําได น้ําเค็ม
ที่เกษตรกรผูเลี้ยงนํามาใสในบอสวนมากนํามาจากน้ําทะเลในนาเกลือที่มีความเค็มคอนขางสูง
โดยเปนน้ําเกลือที่ตกตะกอนและกําลังจะกลายเปนเกลือ จากการที่น้ําเค็มเปนปจจัยในการลี้ยงกุง
ที่จําเปนทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการน้ําเค็มในการเลี้ยง
กุงนี้ คือธุรกิจการขนสงน้ําเค็มเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
6.3.1 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มจะทําการหาซื้อน้ําเค็มจากนาเกลือ ที่มีความเค็มที่เหมาะสม ที่
จะใชทําการเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยสวนมากการจัดหาน้ําเค็มของผูประกอบการจะมีนาเกลือที่เปนเจา
ประจําในการซื้อขายอยูประมาณ 25 – 40 แหง เพื่อรองรับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
กุลาดําไดอยางทันทวงที ในแตละชวงฤดูกาล ซึ่งการจัดหาน้ําเค็มในแตละครั้งของผูประกอบการจะ
มีรูปแบบการจัดหาอยู 2 วิธีคือ
1. มีนายหนาชวยในการจัดหา นายหนาเหลานี้จะมีหนาที่ในการติดตอซื้อขายน้ําเค็มจาก
เจาของนาเกลือแตละแหง โดยคิดคาตอบแทนเปนสวนแบงจากการจําหนายน้ําเค็มประมาณ 5 %
2. ผูประกอบการติดตอซื้อขายกับเจาของนาเกลือเอง
สวนใหญนายหนาหรือผูประกอบการขนสงน้ําเค็มนี้ จะมีอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดํามากอน หรือ
เลี้ยงกุงกุลาดําควบคูไปกับธุรกิจการขนสงน้ําเค็มดวยซึ่งพื้นที่ในการจัดหาน้ําเค็มสวนใหญของ
ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มนี้จะอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนสวนใหญคือ ตําบล
บางโทรัด นาโคก กาหลง และพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบางสวน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากกร
ศึกษาโดยการใชการสัมภาษณและพูดคุยพบวาผูประกอบการขนสงน้ําเค็มมีอยูประมาณ 10 ราย
ซึ่งจัดวาเปนจํานวนที่นอย โดยกลุมผูประกอบเหลานี้มิไดรวมตัวกัน เปนกลุมเพื่อประกอบการ
เหมือนเชนธุรกิจอื่นๆ อีกทั้งยังมีขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาไมสูงมากนักทําใหมิไดมี
การสํารวจํานวนไวเปนขอมูลที่ชัดเจนแนนอน ผลการศึกษาทีไดจึงอาจมีความคลาดเคลื่อน
ราคาของน้าํ เค็มที่ไดมาจากนาเกลือจะคิดราคาตามระดับความเค็มของน้าํ ที่ไดยงิ่ มีระดับ
ความเค็มมากก็จะมีราคาที่สงู
โดยเฉพาะชวงหนาฝนซึ่งเปนชวงทีน่ ้ําเค็มในนาเกลือคอนขางมี
ความเจือจางมากราคาจะยิง่ สูงตามไปดวย จากการศึกษาราคาน้ําเค็มจะแบงออกเปน 3 ชวงเวลา
คือ
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1. เดือนกุมภาพันธ- เมษายน น้ําเค็มที่ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มซื้อมาจากเจาของนา
เกลือจะมีราคาประมาณคันละ 900 บาท ซึง่ ชวงนี้เปนชวงที่ความตองการน้ําเค็มมีมากที่สุดเพราะ
ชวงฤดูรอนเปนชวงทีก่ ารเลีย้ งกุง กุลาดําคอนขางไดผลดีเมื่อเทียบกับฤดูหนาว และราคาน้าํ เค็มมี
ราคาถูกลง ชวยตนทุนการผลิตลงไปได
2. เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ราคาน้ําเค็มที่ผูประกอบการรับซื้อมาจากเจาของนาเกลือ
จะอยูประมาณคันละ 1,400 – 1,500 บาทเพราะน้ําเค็มมีความเจือจางมาก
3. เดือนพฤศจิกายน - มกราคม ความตองการสินคากุงกุลาดําในตลาดโลกพุงสูงขึ้นมาก
ที่สุดทุกปในชวงเวลานี้ แตในชวงฤดูหนาวเปนชวงที่การเลี้ยงกุงกุลาดําคอนขางที่จะไมไดผลดี
ผลผลิตไดนอยและเสี่ยงตอโรคระบาด ราคาน้ําเค็มจะอยูในระดับปานกลางคือ 900 – 1,000 บาท
สวนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดําที่ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มใหบริการจะอยูในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองมากที่สุดคิดเปน 54% ของกลุมลูกคาในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปดวยเกษตรกรในตําบล กาหลง โคกขาม คอกกระบือ ชัยมงคล ทา
ทราย นาโคก บางกระเจา บางโทรัด บางน้ําจืด บางหญาแพรก บานเกาะ บานบอ และตําบลพัน
ทายนรสิงห เปนจํานวน 13 ตําบล รองลงมาคือพื้นที่อําเภอบานแพวคิดเปน 29 % ประกอบไป
ดวย เกษตรกรในพื้นที่ ตําบลคลองตัน บานแพว ยกกระบัตร โรงเข สวนสม หลักสอง และหลัก
สาม เปนจํานวน 7 ตําบล และอําเภอกระทุมแบนคิดเปน 17 % ตามลําดับ ซึ่งประกอบไปดวย
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลแคราย ทาไม ทาเสา และตําบลบางยาง เปนจํานวน 4 ตําบล
แผนภูมิที่ 6.4 สัดสวนจํานวนพืน้ ทีก่ ารใหบริการของผูประกอบการธุรกิจขนสงน้ําเค็ม

17%
อํา เภอเมือง
อํา เภอบา นแพว
29%

54%

อํา เภอกระทุมแบน

สวนพื้นที่อื่นๆ ผูประกอบการจะใหบริการสงน้ําเค็มใหแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง
กับจังหวัดสมุทรสาครคือจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
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6.3.2 คาใชจายในการดําเนินธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
คาใชจายในการดําเนินกิจการขนสงน้ําเค็มจะแบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ใชในการขนสงสินคาในเดือนหนึ่งๆ ประมาณ 24,000 บาท คิดเปนรอยละ 77.42 ของ
จํานวนคาใชจายในแตละเดือนทั้งหมด รองลงมาคือคา เชารถที่ใชในการขนสงในกรณีที่เกษตรกร
ที่เปนลูกคามีความตองหลายรายในเวลาพรอมกันรถขนสงน้ําเค็มที่ผูประกอบการมีอยูอาจไม
เพี ย งพอต อ ความต อ งการ จึ ง ต อ งมี ก ารจ า งรถขนส ง จากผู ป ระกอบการรายอื่ น ๆ หรื อ จาก
ผูประกอบการรถเชา ซึ่งคาเชารถนี้สวนมากจะใชในชวง เดือนกุมภาพันธ- เมษายน ที่มีความ
ตองการน้ําเค็มของเกษตรกรมากที่สุด โดยตองเสียคาเชารถประมาณเดือนละ 5,000 บาท หรือ
รอยละ 16.13 ของคาใชจายทั้งหมดในแตละเดือน สวนที่สามคือคาใชจายในดานการซอมบํารุง
อุปกรณและรถที่ใชในการขนสงสินคา ประมาณเดือนละ 2,000 บาท หรือรอยละ 6.45 สวน
คาใชจายในกรณีที่ผูประกอบการขนสงน้ําเค็มใชนายหนาในการจัดหาน้ําเค็มจากนาเกลือ ถึงแมวา
จะเปนคาใชจายที่มีอยูทุกเดือนแตเนื่องจากเปนการหักจากมูลคาสินคาที่ขายใหแกเกษตรกรคิด
ตามจํานวนเที่ยวรถที่ขนสงน้ําเค็มคันละ 5 %
ตารางที่ 6.11 คาใชจายในการดําเนินธุรกิจขนสงน้ําเค็มเฉลี่ยในแตละเดือน
ประเภทคาใชจาย
คาน้ํามันเชื้อเพลิง

มูลคา ( บาท )

รอยละ

24,000

77.42

คานายหนา *

5% ของน้ําเค็มทุกๆ 1 คัน

คาซอมบํารุง

2,000

6.45

คาเชารถ

5,000

16.13

รวม
31,000
* ไมรวมเปนคาใชจายในแตละเดือนเพราะเปนคาใชจายที่หักจากรายได
ที่มา: จากการศึกษา
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6.3.3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนสงน้ําเค็ม
1. ปญหานําเค็มเจือจางในชวงฤดูฝนทําใหน้ําเค็มที่มีความเขมขนสูงตามที่เกษตรกร
ตองการหาไดยากและมีตนทุนที่สูง
2. ราคาคาน้ํามันเชื้อเพลงที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหผูประกอบการตองแบกภาระในดานคาใชจาย
ทางการขนสง เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตใหมากขึ้น
3. ภาวะโรคระบาดและราคาผลผลิตกุงกุลาดําที่ลดลงสงผลใหเกษตรกรบางสวนเลิก
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดํา ทําใหกลุมลูกคาลดจํานวนลงเรื่อยๆ
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6.4 ธุรกิจผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
เครื่องมือที่ใชในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
1. เครื่องมือที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม แบงออกเปน
- เครื่องยนตตางๆ เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องตีน้ํา เปนตน
- ใบพัดและทุนที่ใชในการตีน้ํา
- กระปองและกระชังใสอาหาร
- ทอน้ํา
- อวน , ตาขายกันสัตว
- เครื่องความเปนกรด – ดาง
2. เครื่องมือที่ผลิตเปนหัตถกรรมพื้นบาน
- เฝอก
- แห , อวน
6.4.1 เครื่องมือที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง
กุลาดําสวนมากแลวเปนโรงงานพลาสติกที่ผลิตเครื่องมือจําพวก กระปอง ทุน และทอน้ําพลาสติกที่
ใชในการเลี้ยงกุงรวมกับสินคาอื่นๆ เชนถวย ชาม เม็ดพลาสติกเปนตน มีเพียงไมกี่แหงเทานั้นที่ผลิต
อุปกรณและเครื่องมือในการเลี้ยงกุงโดยตรง จากการศึกษาพบวาจากจํานวนโรงงานทั้งหมดที่ผลิต
อุปกรณในการเลี้ยงกุงทั้งหมด 98 แหง มีโรงงานที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงเทานั้นเพียงแค 5 แหง
คิดเปน 5 % ของจําวนโรงงานที่ผลิตอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงกุงกุลาดํา เพราะโรงงานสวนมากจะ
ผลิตอุปกรณการเลี้ยงควบคูไปกับสินคาประเภทอื่นๆ ซึ่งโรงงานเหลานี้จะกระจายตัวอยูในพื้นที่
อําเภอเมืองสมุทรสาคร และกระทุมแบนในจํานวนที่ใกลเคียงกัน คือจํานวน 47 แหงในพื้นที่อําเภอ
เมือง และ 51 แหงในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน โรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้จะกระจุกตัวอยูบริเวณ
แผนภูมิที่ 6.5 สัดสวนโรงงานผลิตอุปกรณการเลี้ยงกุงแยกตามประเภทสินคา

5%
พลาสติกและอุปกรณการเลี้ยง
อุปกรณการเลี้ยง
95%
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ถนนสายหลักที่สําคัญคือบริเวณถนนเอกชัย ถนนพระรามสอง ( ธนบุรี – ปากทอ ) ถนนเพชรเกษม
บริเวณตําบลออมนอย และถนนเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบน
ตารางที่ 6.12 จํานวนและประเภทสินคาที่ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณและเครื่องมือในการเลี้ยง
กุง
อําเภอเมือง

ตําบล

อําเภอกระทุมแบน

ประเภทสินคาทีผ่ ลิต
พลาสติกและ
อุปกรณการ
อุปกรณการเลี้ยง
เลี้ยง
1

รวม

ประเภทสินคาทีผ่ ลิต
พลาสติกและอุปกรณ
การเลีย้ ง
อุปกรณการเลี้ยง

รอยละ
: จังหวัด

ตําบล

รวม

รอยละ
: จังหวัด

16

16.33

คลองมะเดื่อ

2

2

2.04

7

7.14

4

4.08

คอกกระบือ

15

โคกขาม

2

2

2.04

แคราย

7

ชัยมงคล

1

1

1.02

ดอนไกดี

3

นาดี

10

10

10.20

ทาไม

3

3

3.06

บางกระเจา

1

1

1.02

ทาเสา

1

1

1.02

บางน้ําจืด

13

14

14.29

สวนหลวง

8

1

9

9.18

บางหญาแพรก

1

1

1.02

ออมนอย

24

1

25

25.51

บานเกาะ

1

1

1.02

พันทายนรสิงห

1

1

1.02

รวม

45

47

47.96

รวม

48

3

51

52.04

1

2.00

1

รวมทั้งหมด 98 แหง

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัด สมุทรสาคร ป 2544

การกระจายตัวของโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดําจะกระจายตัวอยูในเขตพื้นที่
อําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมือง โดยมีจํานวนที่ใกลเคียงกันคือ 48 และ 45 แหงตามลําดับ
ตําบลที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุดคือตําบลออมนอย มีจํานวน 25แหง คิดเปน 25.51% ของจํานวน
โรงงานทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาคือ ตําบลคอกกระบือมีจํานวน 16 แหงคิดเปน
16.33 %และตําบลบางน้ําจืดมีจํานวน 14 แหงคิดเปน 14.29 %ตามลําดับ ที่ตั้งของโรงงานผลิต
อุปกรณเหลานี้จะกระจายตัวอยูบริเวณถนนสายหลักคือถนนเอกชัย ถนนพระรามสอง ถนนเพชร
เกษมและถนนเศรษฐกิจ
โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงเหลานี้สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช
เงินลงทุนและแรงงานไมมากนัก จากการศึกษาพบวาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต 50 - 80
คนขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีเพียง 17 แหงจากจํานวนทั้งหมด 98 แหงคิดเปน 17% ของ
จํานวนโรงงานทั้งหมด สวนโรงงานผลิตเครื่องมือและอุปกรณอีก 81 แหงหรือ 83% ที่เหลือจะมี
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คนงานอยูประมาณ 5 - 30 คน เทานั้นซึ่งจัดวาเปนโรงงานขนาดเล็ก การศึกษาในครั้งนี้ผลที่ไดจาก
การศึกษาจึงเนนไปที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเหลานี้เปนสวนใหญ แตเมื่อรวมเงินลงทุนของ
โรงงานทั้งหมดเขาดวยกันแลวจะมีมูลคาสูงถึง 2,674,826,590 บาท และ ใชคนงานถึง 3,637 คน
แผนภูมิที่ 6.6 สัดสวนโรงงานผลิตอุปกรณเลี้ยงกุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

17%

คนงาน 1-49 คน
คนงาน 50 คนขึ้นไป
83%

ตารางที่ 6.13 แสดงเงินทุน แรงงานของโรงงานผลิตอุปกรณในการเลีย้ งกุง รายตําบลป 2544
ตําบล

ทุน (บาท)

รอยละ

แรงงาน(คน)

รอยละ

คอกกระบือ

246,320,000

9.21

350

9.62

โคกขาม

88,500,000

3.31

310

ชัยมงคล

120,500,000

4.50

นาดี

167,800,000

บางกระเจา
บางน้ําจืด

ทุน(บาท)

รอยละ

แรงงาน(คน)

รอยละ

คลองมะเดื่อ

64,000,000

2.39

144

3.96

8.52

แคราย

258,000,000

9.65

376

10.34

10

0.27

ดอนไกดี

44,400,000

1.66

73

2.01

6.27

185

5.09

ทาไม

16,670,000

0.62

49

1.35

614,760,000

22.98

407

11.19

ทาเสา

30,000,000

1.12

11

0.30

435,608,000

16.29

629

17.29

สวนหลวง

143,330,000

5.36

226

6.21

บางหญาแพรก

1,000,000

0.04

36

0.99

ออมนอย

350,138,590

13.09

722

19.85

บานเกาะ

10,500,000

0.39

21

0.58

พันทายนรสิงห

83,300,000

3.11

88

2.42

1,768,288,000

66.11

2036

55.98

รวม

906,538,590

33.89

1601

44.02

รวม

ตําบล

เงินทุนรวม ( บาท )2,674,826,590
แรงงานรวม ( คน )3,637

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัด สมุทรสาคร ป 2544
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6.4.2 คาใชจายในการดําเนินกิจการ
คาใชจายในการดําเนินกิจการผลิตอุปกรณการเลี้ยงกุงในแตละเดือนจะแบงออกเปน 6
สวนสําคัญคือ คาวัตถุดิบ ซึ่งเปนเม็ดพลาสติกที่มีมูลคาคอนขางสูง เฉลี่ยมีคาใชจายในดาน
วัตถุดิบเดือนละ 400,000 บาท คิดเปนรอยละ 73.26 มากที่สุดในบรรดาคาใชจายในแตละเดือน
ของธุรกิจผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง รองลงมาคือคาไฟฟามีมูลคาเดือนละ 60,000 คิดเปนรอยละ
10.99 คาแรงงานซึ่งส วนใหญแลวคาจางแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้จะจายเป น
รายวัน เฉลี่ยคนละ 165 -185 บาทตอวัน ตกประมาณเดือนละ 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.49
แลวแตความชํานาญในงานและอายุการทํางานของคนงาน คาเชาโรงงาน เนื่องจากในพื้นที่อําเภอ
กระทุ ม แบนและอํ า เภอเมื อ งที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว อยู ข องโรงงานอุ ต สาหกรรมจํ า นวนมาก
ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยไดทําการสรางคลังและโรงงานใหเชา รวมทั้งที่ดินที่สามารถเปด
ใหดําเนินการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมไดเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจากตางพื้นที่จึงมักมา
เชาที่ดินหรือโรงงานเพื่อเปดกิจการตางๆ โดยในแตละเดือนจะเสียคาเชาประมาณเดือนละ 17,000
บาท หรือรอยละ 3.11 ของคาใชจายทั้งหมดในแตละเดือน
ตารางที่ 6.14 คาใชจายในแตละเดือนของธุรกิจผลิตอุปกรณในการเลีย้ งกุง
ประเภทคาใชจาย

มูลคา

รอยละ

คาเชาโรงงาน

17,000

3.11

คาแรงงาน

30,000

5.49

คาวัตถุดิบ

400,000

73.26

คาไฟฟา

60,000

10.99

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

27,000

4.95

คาใชจายอื่นๆ

12,000

2.20

รวม
ที่มา: จากการศึกษา

546,000

100.00

สวนในดานการจางงาน โรงงานผลิตอุปกรณการเลี้ยงกุงกุลาดําที่ไดทําการศึกษาเปน
โรงงานขนาดเล็กที่มีคนงานไมเกิน 40 คน จากผลการศึกษาเฉลี่ยแลวโรงงานหนึ่งๆ จะมีคนงานอยู
ประมาณ 14 คน แบงเปนเจาหนาที่บริหารหรืออีกนัยหนึ่งคือเจาของกิจการ3คน สวนคนงานมี
จํานวน11คน แบงออกเปนเพศชาย 8 คนเพศหญิง 3 คน เพราะเปนงานหนักทีต่ อ งใชความชํานาญ
เฉพาะดานจึงนิยมจางคนงานเพศชายมากกวาเพศหญิง ดังขอมูลในตารางที่ 6.16
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ตารางที่ 6.15 ประเภทคนงานในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณในการเลีย้ งกุง กุลาดํา
ประเภทพนักงาน

เจาหนาที่บริหาร
ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

2

1

8

3

14

14.29

7.14

57.14

21.43

100.00

เพศ
จํานวน (คน )
รอยละ
ที่มา: จากการศึกษา

พนักงานประจํา

6.4.3 การกระจายสินคาของธุรกิจผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
การจําหนายสินคาของโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงจากผลการศึกษาสามารถแบง
ออกไดเปน 2 วิธี คือ
1. จําหนายผานตัวแทนจําหนาย จะใชในกรณีที่กลุมลูกคาอยูในพื้นที่ซึ่งหางไกลจาก
โรงงานผูผลิตสินคา โดยรานคาตัวแทนจําหนายเหลานี้จะจําหนายสินคาและอุปกรณทุกอยางที่
จําเปนในการเลี้ยงกุงกุลาดํา เชน อาหารกุง ยารักษาโรค ตางๆ เปนตน
2. จําหนายเองจากโรงงานโดยตรง กลุมลูกคาหรือเกษตรกรจะเดินทางมาซื้อกับทาง
โรงงานผูผลิตโดยตรง โดยมากมักจะเปนลูกคาที่มีภูมิลําเนาใกลกับโรงงานผูผลิต เชนเกษตรกรใน
จังหวัดสมุทรสาครเอง และพื้นที่ใกลเคียง
จากผลการศึกษาสามารถที่จะแสดงขอบเขตการ
จําหนายสินคาดังตารางที่ จะเห็นไดวาพื้นที่ซึ่งไกลออกจากโรงงานผูผลิตอุปกรณรูปแบบการ
จําหนายสินคาจะอยูในรูป ของการจําหนายผานตัวแทนจําหนายสินคาที่สามารถเขาถึงกลุม
เกษตรกรที่เปนลูกคาไดมากกวาการจําหนายเอง
ตารางที่ 6.16 ขอบเขตและวิธีการจําหนายสินคาของโรงงานผลิตอุปกรณการเลี้ยงกุงกุลาดํา
รูปแบบการ
จําหนายสินคา
ตัวแทนจําหนาย
จําหนายเอง

จังหวัด
สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ฉะเชิงเทรา

นครปฐม

สุพรรณบุรี

ระยอง

จันทบุรี

เพชรบุรี

ประจวบ

สุราษฏรธานี

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

ที่มา: จากการศึกษา
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6.5 รูปแบบการใชที่ดินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
จากการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดําสามารถแบงการใช
ประโยชนที่ดินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ไดออกเปน 2 สวนคือ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใชประโยชนที่ดินอยางหนาแนนเปนกลุม
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใชประโยชนที่ดินอยางเบาบาง
6.5.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใชประโยชนที่ดินอยางหนาแนนเปนกลุม
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ผ ลิ ต ป จ จั ย ในการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ที่ มี ก ารกระจายตั ว อยู อ ย า ง
หนาแนนคือ โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง เพียงประเภทเดียวเทานั้น จากการศึกษาพบวามี
การกระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองคือตําบลคอกกระบือ นาดี บางน้ําจืด โคกขามเปนตน สวน
อําเภอกระทุมแบนมีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ตําบลออมนอย สวนหลวงและแคราย เปนตน จาก
ขอมูลในป 2538 โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงมีจํานวนเพียงแค 15 แหงเทานั้น และมีเพียง
สามแหงที่เปนโรงงานที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียว สวนที่เหลือเปนโรงงานที่ผลิต
อุปกรณในการเลี้ ยงกุงควบคูไปกั บสินคาประเภทอื่นๆ เชนภาชนะพลาสติก และเครื่องใชจาก
พลาสติกเปนตน ตอมาหลังจากป 2539 ธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วจํานวนโรงงานที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงจึงเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 98 แหง ซึ่งมีเพียงแค 5
แหง เทานั้นที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียว สวนที่เหลือเปนการผลิตควบคูไปกับ
สินคาประเภทอื่นๆ จึงสามารถสรุปไดวาโรงงานบางแหงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาที่ผลิตเพื่อ
รองรับความตองการสินคาของเกษตรกรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากการเลี้ยงกุงไดรับความ
นิยมมากขึ้น การใชประโยชนที่ดินจากโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงนี้ยังสามารถที่จะแบง
ออกไดเ ปน 2 พื้นที่ คือพื้น ที่โ รงงานอุตสาหกรรมหนาแนนเดิม และพื้น ที่ซึ่งมีการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมมาจากชวงป 2539 – 2543
6.5.1.1 พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหนาแนนเดิม
พื้นที่ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนนเดิมคือพื้นที่ในเขตอําเภอกระทุมแบนคือตําบล
ออมนอย ทาไม และสวนหลวง ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมเดิมของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเปน
แหลงกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย
เศรษฐกิจนับตั้งแตเริ่มออกจากตลาดกระทุมแบนไปจนบรรจบกับถนนเพชรเกษม ซึ่งเปนผลมาจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมมาจากเขตกรุงเทพมหานคร การใชประโยชนที่ดินในบริเวณดัง
กลาวคือริมเสนทางคมนาคมขนสงสายหลักคือถนนเศรษฐกิจและถนนเพชรเกษมจะเปนที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ สวนถนนซอยหรือถนนสายรองที่เชื่อมตอมาจากถนนสายหลัก
จะเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กและชุมชน ซึ่ง ชุมชนจะตั้งอยูใน
บริเวณที่มีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางหนาแนน สวนมากเปนชุมชนที่มีความ
หนาแนนแตมีขนาดเล็ก อาคารที่พักอาศัยสวนมากเปนที่พักคนงานที่ดําเนินงานโดยประชาชนใน

169
พื้นที่เดิม สวนประชาชนในพื้นที่เดิมจะอาศัยอยูบริเวณที่ดินเกษตรกรรมหางไกลจากถนนสายหลัก
สวนพื้นที่วางบริเวณริมถนนหรือที่วางสาธารณะของชุมชนจะเปนที่ตั้งของตลาดนัดเพื่อการใชจาย
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของคนงานและประชาชนที่พักอาศัยอยูในชุมชนนั้นๆ
6.5.1.2 พื้นที่ซึ่งมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมาจากชวงป 2539 – 2543
เปนพื้นที่ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมในชวงที่เศรษฐกิจไทยเฟองฟูซึ่งเปนพื้นที่ ที่มีเขต
ติดตอกับกรุงเทพมหานครคือบริเวณตําบลนาดี คอกกระบือ และตําบลบางน้ําจืดบริเวณริมถนน
สายหลักคือถนนเอกชัย และถนนพระราม2 โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงที่อยูในพื้นที่บริเวณ
นี้เปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางเปนสวนใหญ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาวชวงกอน
ป 2539 พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร เชนทํานาขาว บอ
ปลา เปนตน ตอมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวดีขึ้นเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
จากเขตกรุงเทพมหานครเขามายังพื้นที่ดังกลาวสงผลใหเกิดการกวานซื้อที่ดินบริเวณดังกลาวสราง
โรงงานอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินทําใหพื้นที่เกษตรกรรมเดิมถูกแทนที่ดวยโรงงานอุตสาหกรรม
และที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลคอกกระบือและตําบลบางน้ําจืด ซึ่งโรงงานสวนใหญเปน
โรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมโลหะ ตอมาชวงป 2540 – 2542 เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุงกุลาดํา
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดําจึงเริ่มเขามาตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่ สวน
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีอยูเดิมก็เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาที่ผลิต จากที่ผลิตสินคา
เครื่องใชพลาสติกอยางเดียวก็หันมาผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดําเชน ใบพัดและทุนควบคูไป
ดวย ผลจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งอยูในพื้นที่ทําใหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินของ
พื้นที่บริเวณดังกลาวขาดการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปอยูในเขตพื้นที่เกษตรและชุมชนที่
อยูอ าศั ย จากเดิ ม ชุม ชนและที่อยู อ าศัย มี ค วามเบาบางและตั้ งอยูหา งไกลกัน ผลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทําใหเกิดชุมชนใหมและเกิดความแออัดของอาคารที่พักอาศัยในหลายจุดเชน ริมถนน
เอกชัยในตําบลบางน้ําจืดและบริเวณถนนสายรองและสายยอย สวนพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน
ดั้งเดิมจะตั้งอยูหางไกลจากถนนสายหลัก
6.5.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใชที่ดินอยางเบาบาง
ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา ธุ รกิ จฟารมเพาะตัว อ อนสวนธุรกิจ ขนสง
น้ําเค็มไมสามารถที่จะระบุพื้นที่ซึ่งชัดเจนได จากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําจะ
กระจายตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองฝงตะวันตกคือพื้นที่ตําบลบางกระเจา บางโทรัด กาหลง
และนาโคกสวนพื้นที่ฝงตะวันออกคือพื้นที่ตําบลคอกกระบือ ทาทราย นาดี บางน้ําจืด ซึ่งมีจํานวน
โรงงานแหงละประมาณ 1-2 แหง สวนพื้นที่อําเภอกระทุมแบนจะมีจาํ นวนโรงงานอาหารสัตวนา้ํ อยู
ในตําบลทาไม สวนหลวงอยางละ 1 แหง และตําบลออมนอย 4 แหง จากขอมูลป 2540 จังหวัด
สมุทรสาครมีจํานวนโรงงานอาหารสัตวน้ําอยูแค 4 แหง ตอมาในป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 19 แหงเปน
ผลมาจากเกษตรกรนิยมเลี้ยงกุงกุลาดําและสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารสัตวน้ําจะแบงออกเปนสองกลุมคือกลุมโรงงานกอนป 2540 เปนโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา
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ขนาดใหญตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองฝงตะวันตกและอําเภอกระทุมแบนที่ตั้งของอุตสาหกรรมอา
หาสัตวน้ําจะตั้งอยูหางจากชุมชนเนื่องจากตองใชพื้นที่และแรงงานคอนขางมากนอกจากนี้ยัง
ตองการพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินคา รวมทั้งเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดกลิ่นรบกวนพื้นที่
รอบข างสถานที่ตั้ งจึ ง พื้น ที่โ ล งหางจากชุม ชน และติดถนนสายสํา คัญเพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนสง กลุมที่ 2 เปนโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่เริ่มขยายตัวเพื่อ
รองรับความตองการใชสินคาของเกษตรกร โรงงานประเภทนี้มีขนาดและจํานวนคนงานไมมาก
นักการใชพื้นที่จึงสามารถเขามาตั้งใกลกับแหลงชุมชนไดบางดังในพื้นที่ตําบลออมนอย บางน้ําจืด
และคอกกระบือเปนตน เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวน้ํามีจํานวนนอย ไมมีการกระจุกตัว
เปนกลุมอุตสาหกรรม( Cluster of Industries ) และตั้งอยูหางจากพื้นที่แหลงชุมชนดังนั้น
อุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําจึงไมสงผลตอการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่รอบขางมากนัก
สวนธุรกิจฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเพียงแค 6 แหง
เทานั้นในเขตอําเภอเมืองคือ พื้นที่ตําบลกาหลง 2 แหง บานบอ 2 แหง พันทายนรสิงห 1 แหง และ
ตําบลหลักสามในเขตอําเภอบานแพวอีก 1 แหง ที่ตั้งของฟารมเพาะตัวออนทั้งหมดยกเวนในเขต
ตําบลหลักสาม จะมีพื้นที่ติดกับชายฝงทะเลหรือสามารถที่จะจัดหาน้ําทะเลมาใชในการเพาะเลี้ยง
ไดงาย การใชประโยชนที่ดินของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนกุงกุลาดําจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อ
สรางบออนุบาลและเพาะฟกตัวออน แตเนื่องจากธุรกิจเพาะตัวออนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงไม
สงผลตอการใชประโยชนที่ดินในภาพรวม
6.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกีย่ วของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุง
กุลาดํา
จากการศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิต ปจจัยในการเลี้ยงกุง
กุลาดําสามารถแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลมาจากธุรกิจประเภทนี้ไดเปน 2 ประเภท
คือ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องนอกพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
6.6.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวของในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
1. อุตสาหกรรมที่เปนผลมาจากโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา คืออุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารสัตวน้ําคือ รําขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปลาปน โดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
อุตสาหกรรมปลาปนจัดเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงเปนการนําปลาเปดหรือ
ปลาเบญจพรรณจากเรือประมงรวมทั้งเปลือกกุง เศษปลาหมึกมาบดละเอียดเพื่อใชเพิ่มรสและ
กลิ่นของอาหารสัตวน้ําจากขอมูลในป 2544 มีจํานวน โรงงานปลาปนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
24 แหง มีการกระจายตัวอยูในพื้นทีตําบลบางกระเจา ทาจีน บางหญาแพรก ทาทราย มหาชัย
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ซึ่งมีอาณาเขตใกลเคียงหรืออยูในพื้นที่ไมหางจากโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํามากนัก นอกจากผลิต
เพื่อจําหนายเปนวัตถุดิบในการผลิตแกโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําและจําหนายใหแกเกษตรกรเพื่อ
ผสมอาหารใหแกสุกรและสัตวน้ําประเภทอื่นๆ เพราะเปนวัตถุดิบที่ใหโปรตีนสูง
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากธุรกิจขนสงน้ําเค็ม ที่เห็นไดอยางชัดเจนคือนาเกลือ ซึ่งเปน
แหลงผลิตน้ําเค็มที่ใชในการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา จากขอมูลของสหกรณการเกษตรนาเกลือ
สมุทรสาคร พื้นที่การทํานาเกลือในจังหวัดสมุทรสารในป2543มีจํานวน 30,450 ไร ซึ่งพื้นที่การนํา
นาเกลือของจังหวัดสมุทรสาครจะอยูในพื้นที่ตําบลบางโทรัด นาโคกและกาหลง การขายน้ําเค็ม
ของเกษตรกรเปนการสรางรายไดอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการขายผลผลิตเกลือใหแกผูบริโภค
ซึ่งการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรจะจําหนาย3 ทางคือจําหนายผานสหกรณ,โรงงานเกลือซึ่งใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรมีจํานวน 4 แหง ตั้งอยูในพื้นที่ตาํ บลโคกขาม ทาจีน นาโคก และบางโทรัด และ
ผานพอคาทองถิ่น
6.6.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง สินคาที่โรงงานผลิต
อุปกรณในการเลี้ยงกุงสวนใหญผลิตจะอยูในรูปของเครื่องใชพลาสติก ดังนั้นวัตถุดิบในการผลิต
ของโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงสวนใหญคือ เม็ดพลาสติกคุณภาพดี ซึ่งแหลงผลิตเม็ด
พลาสติกที่สําคัญคือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน เครื่องมือและอุปกรณในการดําเนิน
กิจการของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนสวนใหญจะใชเครื่องมือที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือ
โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง แหลงที่มาของตัวออนในกรณีที่เปนฟารมอนุบาลตัวออนคือ
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี สวนฟารมที่เพาะตัวออนกุงกุลาดําโดยใชแมพันธุเองธุรกิจที่
เกี่ยวของคือเรือประมงที่ออกทะเลในเขตที่มีพอพันธุ แมพันธกุงเชนทะเลแถบจังหวัดภูเก็ต พังงา
ประเทศสหภาพเมียนมาร เปนตน เรือประมงเหลานี้จะนําพอพันธุ แมพันธุกุงที่จับไดในสภาพที่มี
ชีวิตไมบอบช้ํามาขายใหแกฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดําเพื่อใชในการเพาะพันธุตอไป
6.7 สรุปผลการศึกษาธุรกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
จากการศึ ก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ผ ลิ ต ป จ จั ย ในการเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า พบว า มี ก าร
กระจายตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอกระทุมแบนคือธุรกิจโรงงานผลิตอาหารกุงและ
โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง โดยโรงงานผลิตอาหารกุงจะกระจายตัวอยูในพื้นที่ตําบลออม
นอย บางน้ําจืด และนาโคกเปนสวนใหญ โรงงานผลิตอาหารกุงนี้สวนมากเปนโรงงานขนาดกลาง
ใชเงินทุน และแรงงานไมสูงมากนัก สวนโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงจะกระจายตัวอยูใน
พื้นที่ตําบลออมนอย คอกกระบือ บางน้ําจืด สวนหลวงและแครายเปนสวนใหญ ขนาดเงินลงทุน
และจํานวนแรงงานในโรงงานไมมากเหมือนกับโรงงานผลิตอาหารกุง สวนธุรกิจฟารมเพาะเลี้ยงตัว
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ออนในพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเพียงแค 5 รายเทานั้นมีการกระจายอยูในพื้นที่
ตําบลบานบอ กาหลง บางกระเจา พันทายนรสิงห ในพื้นที่อําเภอเมือง และตําบลหลักสามใน
อําเภอบานแพว สวนธุรกิจขนสงน้ําเค็มในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะกระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอ
เมืองเทา นั้น แตไมสามารถระบุพื้ น ที่ที่ ชัดเจนไดเ นื่องจากไม มีข อมู ลที่ชัดเจนจากหนว ยงานที่
เกี่ยวของ
จะเห็นไดวาการกระจายตัวของกิจกรรมของธุรกิจที่อยูในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมจะ
กระจายตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลออมนอย สวน
หลวง ในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน ที่เปนเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ซึ่งการ
กระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทั้ งสองประเภทเปน ไปตามแนวถนนเพชรเกษม และถนน
เศรษฐกิจ สวนพื้นที่อําเภอเมือง การกระจายตัวจะอยูตามถนนสายธนบุรี ปากทอ และถนนซอยที่
เชื่อมระหวางถนนเอกชัยและถนนเศรษฐกิจ โดยการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
กุงและผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงจะตั้งอยูหางจากเขตชุมชนเมือง แตจะกระจุกตัวอยูเปนกลุมใน
พื้นที่ชนบทของจังหวัดสมุทรสาคร
สวนลักษณะการดําเนินกิจการของธุรกิจแตละประเภทสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. โรงงานผลิตอาหารกุง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถแบงออกเปน 2ประเภทคือ
โรงงานที่ผลิตอาหารกุงอยางเดียวมีจํานวนเพียงแค 2 แหงเทานั้นและโรงงานที่ผลิตอาหารกุงควบคู
ไปกับอาหารสัตวน้ําอื่นๆ ซึ่ง มีจํานวน 17 แหง แตลักษณะการดําเนินกิจการและตนทุนในการผลิต
เหมือนกัน ผลการศึกษาตนทุนในการผลิตของโรงงานผลิตอาหารกุงไมสามารถระบุออกมาเปนตัว
เลขที่ชัดเจนไดเพราะผูใหขอมูลระบุออกมาเปนคาเฉลี่ย ซึ่งจากขอมูลพบวาโรงงานทั้งหมด19 แหง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครใชเงินทุนรวมกันทั้งหมด 1,419,426,900 บาท และมีจํานวนคนงาน
ทั้งหมด1,104 คน สวนในดานการจําหนายสินคาของโรงงานผลิตอาหารกุง จะอยูในรูปตัวแทน
จําหนายสินคา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีรานคาตัวแทนจําหนายอยูในพื้นที่จํานวน 17 แหงซึ่ง
สวนมากตั้งอยูในพื้นที่อําเภอบานแพว ถึง 14 แหงดวยกัน นอกจากจําหนายผานตัวแทนแลว
โรงงานผลิตอาหารกุงเหลานี้ยังจําหนายใหแกเกษตรกรที่เปนสมาชิกของทางโรงงานรวมทั้งฟารม
เลี้ยงกุงของทางโรงงานเองอีกดวย
2. โรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทเชนเดียวกันกับ
โรงงานผลิตอาหารกุง คือผลิตอุปกรณในการเลี้ยงเชนทุน ใบพัด เพียงอยางเดียวซึ่งมีจํานวน 5
แหง หรือ 5%กับโรงงานที่ผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงควบคูไปกับผลิตภัณฑอื่นๆ เชนบรรจุภัณฑ
พลาสติก ตางๆ เปนตน ซึ่งมีจํานวน 93 แหงหรือ 95% โรงงานทั้ง 2 ประเภทนี้สวนใหญเปนโรงงาน
ขนาดเล็กที่ใชคนงานไมเกิน 50 คน มีเพียง แหง เทานั้นที่ใชคนงานมากกวา 50 คน ขึ้นไป โรงงาน
ทั้ง2ประเภทนี้เมื่อรวมเงินทุนในการดําเนินกิจการแลวใชเงินทุน บาท และคนงานจํานวน คน สวน
การจําหนายสินคาจะอยูในรูปตัวแทนจําหนายซึ่งใชในกรณีพื้นที่รอบนอกจังหวัดสมุทรสาครเปน
สวนใหญ คือ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ระยอง สุราษฏรธานี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ และการ
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จําหนายสินคาเองใหแกเกษตรกรในพื้น ที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้น ที่ใกลเคียง เชน นครปฐม
สมุทรสงคราม เปนตน
3. ฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดํา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีเพียง 5 แหงเทานั้น และเปน
ฟารมขนาดเล็กที่มีกําลังการผลิตไมมากนักในแตละเดือน 3 ใน 5 แหงเปนฟารมที่รับอนุบาลลูกกุง
มากจากฟารมเพาะตัวออนขนาดใหญจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี สวนที่เหลืออีก2 แหง ใชพอ แมพันธุ
ทําการเพาะตัวออนเอง ฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจัดวามีขนาดเล็ก
และมีบทบาททางเศรษฐกิจนอยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกุงกุลาดํา เพราะแต
ละแหงใชคนงานในฟารมไมเกิน 3คน จะนิยมใชแรงงานของคนในครอบครัวเปนสวนใหญ สวน
ขอบขายการจําหนายสินคาจะอยูในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียงกับจังหวัดสมุทรสาครคือ
จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และฉะเชิงเทรา
4. ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม เปนธุรกิจที่ไมไดมีการรวมกลุมหรืออยูในรูปของสมาคมหรือสหกรณ
ทําใหยากตอการเก็บขอมูลวาจํานวนที่แนนอนของผูประกอบการมีจํานวนที่แนนอนเทาใด จาก
การศึกษาคาดวามีอยูประมาณ 20 ราย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะรับซื้อน้ําเค็มมาจากนา
เกลือของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือตําบล บางโทรัด บานบอ กาหลง นาโคก และ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบางสวนมาจําหนายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียงคือจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
ธุรกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํานี้จัดวาเปนธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก หาก
แยกยอยออกเปนประเภทแลวถือวาไมสงผลตอระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษามากนักนอกจาก
โรงงานผลิตุปกรณในการเลี้ยงกุงและโรงงานอาหารสัตวที่ใชแรงงานรวมกันแลวกวา 3,000 คน
อาจมีผลในดานการจับจายใชสอยของคนงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเองและพื้นที่ใกลเคียงได
ในสวนหนึ่ง แตในแงของวงจรเศรษฐกิจที่เปนผลมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําแลวจัดวามีความสําคัญ
เปนอยางมาก เพราะกิจกรรมเหลานี้ลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกับธุรกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัย
ในการผลิตแทบทั้งสิ้น เชนโรงงานผลิตอาหาหรสัตวจําเปนที่จะตองซื้อวัตถุดิบคือเปลือกกุงและ
สัตวน้ําตางๆจากโรงงานแปรรูปสัตวน้ําเพื่อมาใชผลิตอาหารกุง ดังนั้นความสัมพันธของกิจกรรม
เหลานี้จึงไมสามารถแยกออกจากกันไดถึงแมบางธุรกิจจะมีขนาดเล็กก็ตาม
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ในประเทศไทยประชาชนสวนใหญมีพื้นฐานทางดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
หลักมาแตครั้งอดีต ตอมาเมื่อมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยอุตสาหกรรมเปนตัวหลักในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อสรางความเจริญและกระจายรายไดใหแกทองถิ่น การวางแผนพัฒนาโดย
ใชอุตสาหกรรมเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจมักกอใหเกิดการเจริญเติบโตของเมืองหรือภูมิภาคแบบโต
เดี่ยว เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนตน การกระจายรายไดจึงมักมีการกระจุกตัวอยูใน
พื้นที่ภาคมหานครหรือภูมิภาคที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเทานั้น ในภูมิภาคที่หางไกลหรือ
ลาหลังประชาชนในพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู การกระจายรายไดใหแกเกษตรกรใน
ภูมิภาคที่หางไกลออกไปจึงจําเปนตองนําทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน การสราง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนับเปนทางเลือก
ที่ดีสําหรับภูมิภาคที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีพื้นฐาน
ทางดานการประกอบอาชีพเกษตรและประมงมาตั้งแตอดีต โดยเฉพาะทางดานการประมงเพราะ
สภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการทําประมงเนื่องจากติดอาวไทยมีแมน้ําทาจีนไหลผานกลาง
เมือง และมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร จึงไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของการพัฒนา
อุตสาหกรรมมาจากกรุงเทพมหานครผานทางเสนทางคมนาคมสายหลักคือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 35 ( ถนนพระรามที่ 2 ) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง และทางหลวงแผนดินสายที่ 4 ( ถนน
เพชรเกษม ) ในเขตอําเภอกระทุมแบน อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบนจะเปน
อุตสาหกรรมดานสิ่งทอ พลาสติก ผลิตภัณฑ โลหะเปนตน สวนในพื้นที่อําเภอเมืองเนื่องจากพื้นที่
บางสวนติดกับอาวไทยมีการทําประมงเปนอาชีพหลักมาชานาน อุตสาหกรรมในเขตอําเภอเมืองจะ
เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทําประมงเปนสวนใหญ
ในชวงป 2531 – 2541 ภาวะความตองการสินคาสัตวน้ําในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะกุงกุลาดําสงผลใหเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหันมาประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเปนจํานวนมากเพราะผลตอบแทนทางดานรายไดที่สูง กอใหเกิดธุรกิจที่เปนผล
สืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งสามารถแยกออกเปน 2
ประเภทใหญคือ
1. ธุรกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตและดําเนินธุรกิจ สามารถแยกยอยออกเปน 4
สาขายอยคือ ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร ธุรกิจแพกุง โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมหอง
เย็น
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2. ธุรกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา แบงออกเปน 4 สาขายอยคือ อุตสาหกรรม
ผลิตอาหารกุง อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง ฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดํา และ ธุรกิจ
ขนสงน้ําเค็ม
จากการเป น เมื อ งศู น ย ก ลางของการทํ า ประมงในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ตกส ง ผลให เ กิ ด การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการประมงตามมาเปนจํานวนมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมที่
เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุลาดําดวย เพราะอุตสาหกรรมเหลานี้ลวนมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องและคลายคลึงกัน จากผลการศึกษาสามารถที่จะแบงผลกระทบที่เกิดจาก
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาจากการประมงออกเปน 2 ดานคือ ดานกายภาพ และดานเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ขอบขายของตลาดที่กิจกรรมเหลานี้มีอิทธิพลอยู
7.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงกุงกุลาดําแตละกิจกรรมลวนแลวแตมีความ
แตกตางกันทั้งในเรื่องขนาดและลักษณะการดําเนินธุรกิจ แตละกิจกรรมจะมีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการที่แตกตางกันซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1.
ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร ถือเปนศูนยกลางการคาผลผลิตกุงที่สําคัญของภาค
ตะวันตกและของประเทศไทย ในแตละวันมีสินคาเขามายังตลาดนับรอยตัน จากการคํานวณ
ปริมาณสินคาที่เขามาในตลาดกลางกุงแหงนี้ในป 2545 พบวาแตละเดือนมีปริมาณสินคาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 5,300 ตูรถหองเย็น หรือหากคิดเปนปริมาณตัน รถตูหองเย็นคันหนึ่งจะบรรทุกสินคาได
ประมาณ 4ตั น ดั ง นั้ น ในแต ล ะเดื อ นจะมี ป ริ ม าณสิ น ค า เข า มาในตลาดกลางกุ ง เฉลี่ ย เดื อ นละ
21,200 ตัน โดยขนาดกุงที่นิยมในทองตลาดจะอยูขนาด 60 -75 ตัวตอหนึ่งกิโลกรัมซึ่งราคาในป
2544 จะอยูที่กิโลกรัมละประมาณ 190 บาท ดังนั้นหากนํามาคํานวณแบบงายๆเดือนหนึ่งตลาด
กลางกุงจะมีเงินหมุนเวียนจากผลผลิตกุงกุลาดําถึงเดือนละ 4,028,000,000 บาทหรือปละ
48,336,000,000
บาท สินคาที่เขามาในตลาดเมื่อนําไปแปรรูปเพื่อการจําหนายยังตลาด
ตางประเทศและในประเทศแลวจะสรางมูลคาแกผูประกอบการเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว จึงนับวาตลาด
กลางกุงเปนแหลงสรางงานและรายไดใหแกอุตสาหกรรมตางๆในจังหวัดสมุทรสาครเปนอยางมาก
ผูประกอบการในตลาดกลางกุงจะเปนสมาชิกของชมรมผูคากุงซึ่งก็คือธุรกิจแพกุง และชมรมผูซื้อ
กุงสมุทรสาครซึ่งก็คือผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําซึ่งเปนกลุมที่กําหนดรูปแบบการ
ดําเนินงานของตลาด
2. ธุรกิจแพกุง เปนตัวแทนในการจัดหาสินคาเพื่อมาจําหนายยังตลาดกลางกุง สมุทรสาคร
ถือเปนตัวกลางระหวางเกษตรกรและผูประกอบการอุตสาหกรรมและผูบริโภค การจัดหาสินคาของ
แพกุงในจังหวัดสมุทรสาครมีอยู2 วิธีคือรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงและใชนายหนาในการจัดหา
สินคาซึ่งการใชนายหนาในการจัดหาสินคาทําใหคาใชจายในแตละเดือนของธุรกิจแพกุงคาใชจาย
ในการดําเนินกิจการแพกุงเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยเพราะสินคาที่รับซื้อมีปริมาณมากตองใชแรงงานและ
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คาใชจายในดานการขนสงเพิ่มสูงตามไปดวยโดยคาใชจายของแพกุงที่ไมใชนายหนาในการจัดหา
สินคาจะอยูที่ประมาณเดือนละ 250,100 บาท สวนใหญเปนคาจางและคาขนสง ทั้งนี้ไมนับรวม
คาใชจายในการจัดซื้อสินคา สวนแพกุงที่ใชนายหนาในการจัดหาสินคาจะมีคาใชจายเดือนละ
273,375 บาทสวนใหญเปนคาใชจายดานแรงงาน คาขนสงและคานายหนา แพกุงทีใ่ ชนายหนาใน
การจัดหาสินคาจะมีขอบขายของตลาดที่กวางกวาแพกุงที่ไมไดใชนายหนาในการจัดหาสินคา โดย
พื้ น ที่ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จะอยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุท รสาคร และพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งคื อ ราชบุ รี นครปฐม
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรสงคราม สวนแพกุงที่ใชนายหนาจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดทาง
ภาคใตและภาคตะวันตกดวยเชน นครศรีธรรมราช สุราษฏรธานี ชุมพร สงขลา จันทบุรี ตราด
ระยอง เปนตน ทําใหในแตละเดือนปริมาณสินคาที่ไหลเวียนอยูในพื้นที่ขอบขายตลาดเหลานี้มี
มูลคามหาศาล ในดานการจําหนายสินคาแพกุงจะจําหนายใหผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตวน้ํา หองเย็น และผูคารายยอย ซึ่งสินคาสวนใหญกวา 57% จะจําหนายใหแกอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ําที่เปนลูกคาประจํากัน
3. อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนและแรงงาน
คอนขางสูงจากการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานแปรรูปสัตวน้ําทั้งสิ้น 79 แหง แบงเปน 2
กลุม คือโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 1 – 800 คน และ 801 คนขึ้นไปซึ่งในแตละเดือนจะมีปริมาณ
สินคาเขามาในโรงงานประมาณ 230 และ 1,040 ตัน ตามลําดับ ทั้ง 2 กลุม ใชเงินในการลงทุน
25,745,620,576 บาทและมีแรงงานทํางานอยูทั้งสิ้น 70,290 คน จัดวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่มี
ขนาดใหญในพื้นที่คาใชจายในแตละเดือนของอุตสาหกรรมเหลานี้จึงสูงตามไปดวย โดยโรงงาน
แปรรูปที่มีคนงานตั้งแต 1 – 800 คน จะมีคาใชจายประมาณ 25,514,000 บาท โดยสวนใหญเปน
คาใชจายดานวัตถุดิบและคาขนสง โรงงานกลุมนี้มีจํานวน 68 แหง ดังนั้นในพื้นที่จังหวัด
สมุ ท รสาครช ว งเวลาหนึ่ ง เดื อ นจะมี เ งิ น หมุ น เวี ย นอยู ใ นระบบเศรษฐกิ จ จากโรงงานกลุ ม นี้
1,734,952,000 บาท สวนโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 801 คนขึ้นไปจะมีคาใชจายเดือนละประมาณ
261,373,333 บาทโรงงานกลุมนี้มีจํานวน 11 แหง ในชวงเวลาหนึ่งเดือนจะมีการใชจายเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 2,875,106,663 บาท เมื่อรวมคาใชจายของโรงงานทั้ง 2กลุมเขาดวยกันชวงเวลา
หนึ่งเดือนจะมีเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวน 4,610,058,663 บาท
โรงงานแปรรูปเหลานี้จะรับวัตถุดิบมาจากตลาดกลางกุงสมุทรสาคร สะพานปลาสมุทรสาคร และ
วัตถุดิบจากตางประเทศเชนอินโดนีเซีย พมา โอมาน ศรีลังกา เปนตน สินคาที่แปรรูปสวนใหญ
จะอยูในรูปของ สัตวน้ํานึ่ง อบ บรรจุกระปอง แลเปนชิ้น และสัตวน้ําแชงแข็ง ซึ่งสินคาประเภทแช
แข็งนี้ทางโรงงานจะนําไปฝากไวกับหองเย็นรับฝากสินคาเพื่อรอการจําหนายตอไป
4. อุตสาหกรรมหองเย็นรับฝากสินคา ในจังหวัดสมุทรสาครอุตสาหกรรมหองเย็นแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ รับฝากสินคาสัตวน้ําเพียงอยางเดียวซึ่งมีจํานวน 26 แหง คิดเปน 41.9 %
ของจํานวนหองเย็นทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร สวนหองเย็นที่รับฝากสินคาควบคูไปกับประกอบ
กิจการแปรรูปสัตวน้ํามีจํานวนจํานวน 36 แหง คิดเปน 58.1 % จังหวัดสมุทรสาครของจํานวนหอง
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เย็นทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร คาใชจายของอุตสาหกรรมหองเย็นในจังหวัดสมุทรสาครเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 1,517,617 บาท คาใชจายสวนใหญเปนคาไฟฟาและคาแรงงาน โดยหองเย็น 1
แห ง จะใช ค นงานเฉลี่ ย แห ง ละประมาณ 44 คน แต จ ากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด
อุตสาหกรรมหองเย็นทั้ง 66 แหงในจังหวัดสมุทรสาครมีคนงานรวมกันทั้งสิ้น 19,565 คน มีเงิน
ลงทุนทั้งหมด 9,943,999,262 บาท เพราะขอมูลนี้รวบรวมจากอุตสาหกรรมหองเย็นที่รับฝาก
สินคาและแปรรูปสัตวน้ําควบคูไปดวยจํานวนคนงานและเงินลงทุนจึงมีจํานวนคอนขางมาก แตใน
การศึกษาครั้งนี้ทางผูศึกษาไดเนนไปที่อุตสาหกรรมหองเย็นที่รับฝากสินคาสัตวน้ําเพียงอยางเดียว
สว นสิ น ค า ที่ หอ งเย็ น รับ ฝาก 37% เปน สัต วท ะเลทั่ ว ไปเช น ปู กุง ปลาที่ ยั ง มิ ได ทํ า การแปรรู ป
รองลงมาคือปลาทะเล และกุงคิดเปน 25 และ 19% ตามลําดับ โดยปริมาณกุงที่หองเย็นรับฝาก
จะอยูที่ประมาณ 4,000 ตันตอปหากคิดจากราคากลางของตลาดกลางกุงที่ราคากิโลกรัมละ 190
บาท ปหนึ่งปริมาณสินคาเฉพาะกุงที่หองเย็นรับแหงหนึ่งฝากจะมีมูลคาเบื้องตนถึง 760,000,000
บาท ดังนั้นหองเย็นจํานวน 66 แหงในจังหวัดสมุทรสาครจะรับฝากสินคามีมูลคาประมาณปละ
50,160,000,000 บาท ทั้งนี้เปนมูลคาสินคาเบื้องตนที่มาจากการคาดประมาณโดยยังไมไดทําการ
แปรรูปเพื่อสงออกแตอยางใด
5. อุตสาหกรรมอาหารกุงกุลาดํา มีจํานวนทั้งหมด 19 แหงเปนโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มีโรงงานขนาดใหญเพียง 1แหงเทานั้น คือโรงงานของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑอาหาร
สัตวเทานั้นที่มีคนงานมากกวา 200 คน โรงงานผลิตอาหารกุงในจังหวัดสมุทรสาครมีเพียง 4 แหง
เทานั้นที่ผลิตอาหารกุงเพียงอยางเดียวที่เหลือจะผลิตอาหารกุงควบคูไปกับอาหารสัตวน้ําอื่นๆ และ
อาหารสัตวทั่วไปเชนสุกร ไก เปนตน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาธุรกิจผลิตอาหารกุงคอนขางจํากัด
เนื่องจากผูประกอบการไมสามารถใหขอมูลในเชิงลึกได ผลการศึกษาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทนี้จึงคอนขางไมสมบูรณมากนัก ซึ่งคาใชจายสวนใหญรอยละ 75 เปนคาใชจายดานการ
จัดหาวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบสวนหนึ่งเชนปลาปนหรือเศษเปลือกกุงและสัตวน้ําทางโรงงานผลิตอาหาร
กุงซื้อมาจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําและหองเย็นที่เปนสวนที่เหลือทิ้งของวัตถุดิบจากการแปร
รูป รอยละ 7 และรอยละ 6 เปนคาเครื่องจักรและคาแรงงานตามลําดับ ในพื้นที่สมุทรสาคร
โรงงานผลิตอาหารกุงจะใชคนงานรวมกันทั้งหมด 1,104
คน และมีเงินลงทุนรวมกันทั้งสิ้น
1,419,426,900 บาท นอกจากนี้อุตสาหกรรมผลิตอาหารกุงยังกอใหเกิดหนวยธุรกิจยอยลงไปอีก
กิจกรรมหนึ่งคือ ตัวแทนจําหนายอาหารและเวชภัณฑในการเลี้ยงกุง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
มีจํานวนทั้งสิ้น 17 แหงทําหนาที่กระจายสินคาใหแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่
ใกลเคียงจัดเปนขยายขอบขายตลาดของอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุงที่สามารถเขาถึงเกษตรกรได
ทุกๆ พื้นที่ เพราะตัวแทนจําหนายจะมีเกษตรกรที่เปนลูกคาประจําและรานคารายยอยที่จะนํา
สินคาไปจําหนายอีกทางหนึ่ง เปนการกระจายสินคาจากระดับหนวยใหญลงไปสูหนวยการบริโภคที่
เล็ ก ลงมาตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ทํ า ให ก ารกระจายสิ น ค า ของหน ว ยการผลิ ต เป น ไปอย า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
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6. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุง เปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่ใชเงินทุนและแรงงานไมมากนักแตเมื่อรวมเงินลงทุน และแรงงานทั้งหมดแลวใช
เงิ น ทุน ทั้ง หมด 2,674,826,590 บาท และคนงาน 3,637 คน เปน ผลมาจากการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานครเพราะอยูในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก คาใชจายใน
แต ละเดือนจะประมาณ 546,000 บาท สว นใหญเปน คาใช จายดา นคา วัตถุดิ บ คาไฟฟาและ
คาแรงงาน เพราะเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กคาใชจายในแตละเดือนจึงไมสูงมากนัก
นอกจากนี้คาใชจายทางดานการจางงานจะเปนการจางรายวันเฉลี่ยวันละ 165 -185 บาท สวน
การกระจายสินคาจะใชระบบตัวแทนจําหนายแบบเดียวกันกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุง ขอบเขต
การกระจายสินค าจะอยูในพื้น ที่จังหวัดสมุท รสาครและจังหวัดใกลเ คียงรวมทั้งจังหวั ดในแถบ
ภาคใตและภาคตะวันออกบางจังหวัดเชนสุราษฏรธานี และระยองเปนตน
7. ธุรกิจฟารมเพาะตัวออน และธุรกิจขนสงน้ําเค็มเปนธุรกิจขนาดเล็กที่มีความสําคัญตอ
เกษตรกรผูเลี้ยงเปนอยางมาก ฟารมเพาะตัวออนในจังหวัดสมุทรสาครเปนฟารมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มีกําลังการผลิตไมมากนัก คาใชจายในแตละดือนของฟารมเพาะเลี้ยงตัวออนคาใชจาย
ในแตละดือนของเฉลี่ยประมาณเดือนละ 39,800 บาทสวนใหญเปนคาใชจายดานอาหารเลี้ยงตัว
ออน คาเชื้อเพลิงและสารเคมีตาง
โดยพื้นที่จําหนายสินคาของฟารมเพาะตัวออนคือพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครเองและพื้นที่ใกลเคียง สวนคาใชจายของธุรกิจขนสงน้ําเค็มเฉลี่ยประมาณเดือน
ละ 31,000 บาท สวนใหญเปนคาใชจายของคาเชื้อเพลิงในการขนสง คาเชารถที่ใชขนสง และคา
นายหนาในกรณีที่ใชนายหนาในการจัดหาน้ําเค็มจากนาเกลือ สวนพื้นที่ในการจําหนายน้ําเค็มคือ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเองและจังหวัดใกลเคียง
จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตและ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี บ ทบาทต อ ระบบเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สมุ ท รสาครค อ นข า งสู ง เพราะเป น
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช เ งิ น ทุ น และแรงงานสู ง นอกจากนี้ ใ นแต ล ะเดื อ นยั ง มี ป ริ ม าณสิ น ค า และเงิ น
คาใชจายในการดําเนินกิจการตางๆ ทั้งคาวัตถุดิบ คาแรงงาน ฯลฯ ไหลเวียนอยูในอุตสาหกรรม
ตางๆเหลานี้เปนจํานวนมาก อุตสาหกรรมเหลานี้จึงถือเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญที่สรางรายไดและ
สรางงานในพื้นที่จังหวัด สงผลใหจงั หวัดสมุทรสาครมีบทบาทเปนศูนยกลางทางดานอุตสาหกรรม
ประมงที่สําคัญของภาคตะวันตกและของประเทศไทย
จากรูปแบบและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของแตละกิจการ จะกอใหเกิดรายไดใหแก
พื้นที่ ซึ่งรูปแบบในการสรางรายไดใหแกพื้นที่อยูที่ความเกี่ยวเนื่องของธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ตอธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําดวยกันเอง
2. ความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ
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7.1.1 ความเชื่อมโยงของธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําดวยกันเอง
จากการศึกษาธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําทั้ง 8 ประเภทลักษณะการดําเนินกิจการ ที่ตั้งทาง
กายภาพ แหลงวัตถุดิบ แรงงาน ตลาดจําหนายสินคาลวนมีลักษณะที่คลายคลึงกันแทบทั้งสิ้น
โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตทั้ง 4 ประเภทกับอุตสาหกรรม
อาหารกุงจะมีความเกี่ยวเนื่องกันในรูปของที่มาของวัตถุดิบกลาวคือ เมื่อเกษตรกรขายผลผลิต
ใหแกแพกุงแลว แพกุงจะจําหนายผลผลิตที่รับซื้อมาผานตลาดกลางกุงสมุทรสาคร โดยการเปด
ประมูลใหผูประกอบการโรงงานแปรรูปสัตวน้ําเขามาซื้อหาวัตถุดิบ หรือขายใหแกผูประกอบการ
โดยตรงโดยไมตองประมูลในกรณีที่เปนลูกคาประจํา หรือตัวแพกุงจัดหาสินคาตามที่โรงงานแปรรูป
รายนั้นๆ สั่งซื้อสินคา เมื่อโรงงานแปรรูปนําวัตถุดิบที่ซื้อมาจากแพกุงหรือตลาดกลางมาผาน
แผนภูมิที่ 7.1 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ฟารมเพาะ
ตัวออนกุงกุลาดํา
เกษตรกร
ตัวแทนจําหนาย
อาหารกุง

แพกุงที่มี
นายหนา

ตลาดกลางกุง

โรงงาน
ผลิตอาหารกุง

แพกุงที่ไมมี
นายหนา
โรงงานแปรรูป

ลูกคารายยอย

หองเย็นรับฝาก
และแปรรูป

หองเย็นรับฝาก
สินคา

ตลาดในประเทศ
และตางประเทศ

ที่มา : จากการศึกษา

กระบวนการผลิตจนเปนสินคาตามที่ตองการแลว ก็จะสงจําหนายไปยังตลาดตามคําสั่งซื้อหรือ
นําไปฝากไวกับหองเย็นรับฝากสินคาในกรณีที่ผลิตสินคาไวเพื่อรอการจําหนาย สวนเศษวัตถุดิบ
เชนเปลือกและหัวกุง รวมทั้งหัวและหนังปลา ทางโรงงานแปรรูปสัตวน้ําจะขายใหแกโรงงานผลิต
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อาหารกุงเพื่อนําไปผลิตอาหารกุงจําหนายใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงตอไป สวนธุรกิจฟารมเพาะตัว
ออนกุงกุลาดําจะอาศัยซื้ออาหารและสารเคมีรวมทั้งเวชภัณฑสําหรับลูกกุงวัยออนกับโรงงานผลิต
อาหารกุง และเครื่องมือในการอนุบาลลูกกุงบางประเภทจากโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุง
สวนธุรกิจขนสงน้ําเค็มจะทําหนาที่ในการจัดหาน้ําเค็มเพื่อจําหนายใหเกษตรกรที่ทําการเลี้ยงกุงแต
จะไมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 7.1 ซึ่ง ความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมเหลานี้กอใหเกิดวงจรทางเศรษฐกิจขนาดใหญที่มีบทบาทครอบคลุมไมเฉพาะพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครเทานั้น แตยังมีขอบขายตลาดเขาไปในพื้นที่ใกลเคียงคือ นครปฐม ราชบุรี
สมุท รสงคราม สุพ รรณบุ รี พื้ น ที่ ภ าคใต เช น สุราษฏร ธ านี ชุม พร นครศรีธ รรมราช เป น ต น
รวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนลางอีกดวย
7.1.2 ความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ
ผลกระทบของธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สามารถ
เห็นไดอยางชัดเจนแบงออกไดดังตอไปนี้
7.1.2.1 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งธุรกิจที่เกิดจากการใชจายของคนงานใน
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตคือ ธุรกิจที่พักอาศัยคนงาน ตลาดจําหนายสินคา
อุปโภค บริโภค และตลาดนัด ที่มีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ตําบลคอกกระบือ โคกขาม บางน้ําจืด
ทาทราย ซึ่งเปนบริเวณที่มีทีพักคนงานหนาแนนกอใหเกิดการใชจายซื้อหาของใชจําเปนในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต เช น อาหาร เครื่ อ งนุ ง ห ม ธุ ร กิ จ ตลาดนั ด จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณที่ มี โ รงงานและ
อุตสาหกรรมหนาแนน นอกจากที่พักอาศัยคนงานและธุรกิจตลาดนัดแลวยังมีการใชจายในดาน
สาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งคาใชจายในการเดินทาง และการพักผอนหยอนใจอีกดวย สวน
ธุรกิจประเภทที่สองคือ ธุรกิจที่ผลิตวัตถุดิบใหแกธุรกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต ธุรกิจที่
มีความสําคัญมากที่สุดคือ โรงงานน้ําแข็ง ทาเทียบเรือ และสะพานปลา โรงงานน้ําแข็งจัดวาเปน
อุตสาหกรรมที่สําคัญตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากประมง เพราะทั้งตลาดกลางกุง แพกุง
โรงงานแปรรูปสัตวน้ําและหองเย็นตองใชน้ําแข็งในการเก็บรักษาวัตถุดิบ โดยโรงงานน้ําแข็งมีการ
กระจายตัวอยูในพื้นที่ตําบลตําบลทาจีน นาดี มหาชัย และทาทราย สวนสะพานปลาและทา
เทียบเรือจัดเปนแหลงวัตถุดิบในการทําประมงจากแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ซึ่งทั้งสะพานปลา
และทาเทียบเรือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชวยใหจังหวัดสมุทรสาครเปนศูนยกลางทางดานการ
ทําประมงและอุตสาหกรรมจากการประมงที่สําคัญในภาคตะวันตกในปจจุบัน เนื่องจากในแตละ
วันมีปริมาณสินคาเขามายังสะพานปลาทั้ง 2 แหงและทาเทียบเรือกอนที่จะเขาไปสูอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากการประมงเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของเชน โรงงานผลิตถังและภาชนะบรรจุสัตวน้ําที่ธุรกิจแพกุงใชระหวางการ
ขนสงสินคา เปนตน
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7.1.2.2 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ประกอบดวย 1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ 2.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมประเภทแรกประกอบไป
ดวยโรงงานอุตสาหกรรมปลาปนที่ผลิตวัตถุดิบใหแกโรงงานผลิตอาหารกุง ซึ่งมีการกระจายตัวอยู
ในตําบลบางกระเจา ทาจีน บางหญาแพรก ทาทราย และมหาชัย และการทํานาเกลือที่ผลิต
น้ําเค็มใหแกธุรกิจขนสงน้ําเค็มเพื่อจําหนายเกษตรกรซึ่งกระจายตัวอยูในพื้นที่ตําบลบางโทรัด นา
โคกและกาหลง สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทที่ 2 ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมผลิตเม็ด
พลาสติกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง เพื่อจําหนายเปนวัตถุดิบแกโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยง
กุง ฟารมผลิตตัวออนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อจําหนายใหแกฟารมเพาะตัวออนใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่รับอนุบาลตัวออนเพื่อจําหนายแกเกษตรกรตอไป
จากผลการศึกษาที่ไดกลาวมากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงกุง
กุลาดํากอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครแทบทั้งสิ้น โดยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดคอนขางสูงคือ ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร โรงงาน
แปรรูปสัตวน้ํา แพกุง และอุตสาหกรรมหองเย็น เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ลวนมีคาใชจาย
ในแตละเดือนและจํานวนคนงานคอนขางสูง นอกจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ยังมีแหลง
วัตถุดิบรวมอยูในหลายพื้นที่ ทําใหการหมุนเวียนของคาใชจายไมไดจํากัดอยูแตเพียงพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเทานั้น จึงอาจกลาวไดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิต
เปนกิจกรรมที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวของทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่นอกจังหวัด
7.2 ผลกระทบทางดานรูปแบบการใชที่ดินของจังหวัดสมุทรสาคร
ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ติดชายฝงทะเลอาวไทย มีแม
น้ํ า ท า จี น ไหลผ า นกลางเมื อ ง มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ ราชบุ รี
สมุทรสงครามและนครปฐม เปนพื้นที่ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของภาคตะวันตกที่ไดรับอิทธิพล
มาจากการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ร อบนอกของกรุ ง เทพมหานครผ า นทางเส น ทาง
คมนาคมสายหลัก การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมจะอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอกระทุม
แบนฝงตะวันออก จากผลการศึกษาสามารถแบงการกระจายตัวและผลกระทบทางกายภาพได
เปน 3 สวนคือ
7.2.1 การเลี้ยงกุงกุลาดํา
พื้นที่การเลี้ยงกุงของจังหวัดสมุทรสาครในชวงป 2530 - 2539 จะกระจายตัวอยูในพื้นที่
อําเภอเมืองบริเวรตําบลพันทายนรสิงห โคกขาม โกรกกราก ทาจีน บางหญาแพรก บางกระเจา
บางโทรั ด กาหลงและนาโคกเนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ติ ด ชายฝ ง ทะเลช ว ยประหยั ด ต น ทุ น ในการ
เพาะเลี้ยง แตจากภาวะโรคระบาดในชวงป 2536 – 2539 ทําใหพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเริ่มมีการ
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ขยายตัว เขา มาในเขตพื้ นที่เพาะปลูกไมผลและนาขาวในเขตอํา เภอบานแพ วและกระทุมแบน
บางสวน รวมทั้งพื้นที่ตําบลคอกกระบือ นาดี บางน้ําจืดในเขตอําเภอเมืองบางสวนซึ่งเปนพื้นที่
โครงการจัดสรรที่ดินและอุตสาหกรรม ทําใหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาวไมเปนระเบียบมี
การผสมผสานทั้งพื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรม ถึงแมวาในชวงป 2539 – 2544 พื้นที่การเพาะเลี้ยง
กุงกุลาดําจะมีการขยายตัวออกมายังพื้นที่สวนอื่นๆของจังหวัดมากขึ้นแตจํานวนเนื้อที่กลับลดลง
เพราะในขณะที่มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงเขาไปในพื้นที่เกษตรอื่นๆ พื้นที่เพาะเลี้ยงเดิมกลับลด
จํานวนลงอยูตลอดเวลาเพราะพื้นที่เลี้ยงเดิมประสบกับปญหาโรคระบาดเกษตรกรตองหาพื้นที่ใน
การเลี้ยงใหม ทําใหพื้นที่เกษตรและพื้นที่สวนอื่นๆของจังหวัดถูกแทนที่ดวยพื้นที่นากุงสงผลให
รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนไปกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอพื้นที่เกษตรอื่นๆเชน น้ําเสีย
ดินเสื่อมคุณภาพ เปนตน
7.2.2
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชกุงกุลาดํา เปนปจจัยในการผลิตและดําเนิน
ธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ จะกระจุกตัวอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเทานั้น ทั้งนี้จากการที่
พื้นที่อําเภอเมืองเปนที่ตั้งของแหลงวัตถุดิบที่สําคัญคือสะพานปลา 2 แหง และตลาดกลางกุง
รวมทั้งตลาดทะเลไทที่เปนแหลงรับซื้อสัตวน้ําแหงใหมที่สําคัญ รวมทั้งมีถนนสายหลักคือทางหลวง
แผนดินหมายเลข 35 ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจที่ตัดผานไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษม พื้นที่
ตําบลที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงกุงสูงแบงออกเปน
- โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา จะกระจุกตัวอยูในพื้นที่ตําบลโคกขาม ทาทราย นาดี บางหญา
แพรก มหาชัยและบางกระเจา จะเห็นวาการกระจายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําจะตั้งอยูใน
รัศมีรอบๆเขตเมืองคือเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่
ตองใชพื้นที่และคนงานในการดําเนินกิจการคอนขางมาก นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด
มลภาวะรบกวนชุมชนเชน กลิ่น ควัน น้ําเสีย อีกดวย การตั้งอยูภายในเขตชุมชนจะกอใหเกิด
ปญหาตางๆตามมา นอกจากนี้ที่ตั้งรอบนอกเมืองยังอยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลักทีสะดวกใน
การขนสงวัตถุดิบจากแหลงจําหนายคือสะพานปลา , ตลาดกลางกุง และตลาดทะเลไทยรวมทั้ง
วัตถุดิบจากจังหวัดอื่นๆไดสะดวกกวาอยูในพื้นที่เมือง
- อุตสาหกรรมหองเย็นรับฝากสินคา กระจุกตัวอยูในพื้นที่ตําบลมหาชัย นาดี โคกขาม
บางกระเจา ทาทราย ที่ตั้งของอุตสาหกรรมหองเย็นกระจุกตัวอยูบริเวณตําบลมหาชัยมากที่สุด
จากนั้นจะคอยๆขยายตัวออกมายังพื้นที่รอบนอกคือ ตําบลนาดี โคกขาม เพราะพื้นที่ในตําบล
มหาชัยที่มีอุตสาหกรรมหองเย็นกระจุกตัวนั้นมีที่ตั้งอยูใกลกับสะพานปลาสมุทรสาคร ในอดีต
ผูประกอบการเมื่อซื้อสินคาสัตวน้ําแลวก็จะฝากสินคาไวกับหองเย็นใกลสะพานปลาที่สามารถ
ขนสงสินคาไดสะดวก ตอมาเมื่อมีการกอตั้งตลาดกลางกุงสมุทรสาครขึ้นในเขตรอบนอกเทศบาล
นครสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครแออัดและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําสราง
ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มรบกวนประชาชนในเมื อง ทํ า ให ผู ป ระกอบการโรงงานแปรรูป สั ต วน้ํ า
ขยายตัวออกไปยังพื้นที่รอบนอกคือตําบลนาดี โคกขาม บางกระเจา ทาทราย ซึ่งงายตอการขนสง
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สินคาจากตลาดกลางกุงและไมกอใหเกิดปญหากับชุมชนมากนัก อุตสาหกรรมหองเย็นจึงขยายตัว
ออกนอกเขตเมืองควบคูไปกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
7.2.3
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทนี้สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใชเงินลงทุนและคนงาน
ไมมากนัก ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้จะกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอ
กระทุมแบน เพราะเปนพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานครและไดรับอิทธิพลทางดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงขายมนาคมขนสงที่รองรับการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมตางๆ และ
ใกลแหลงเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํารวมทั้งสะดวกในการขนสงสินคาลงสูภาคใตและภาคตะวันออกที่เปน
แหลงเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่สําคัญของประเทศ อุตสาหกรรมที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดําจะ
สามารถแบงออกไดเปน
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมประเภทนี้เปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ใหญ ที่ตั้งจะอยูนอกเขตเมืองเพราะเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลภาวะสูง การกระจายจะมีอยูใน
เขตพื้นที่ตําบลออมนอย บางน้ําจืด นาโคก เปนตน จะเห็นไดวาที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารสัตว
จะอยูในแนวเสนทางคมนาคมขนสงและหางจากเขตชุมชน ที่ตั้งของอุตสาหกรรมประเภทนี้จะหาง
ออกจากกันและไมมีการรวมกลุมเพราะมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงกุงกุลาดํา เปนโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลางสวนใหญมีที่ตั้งติดกับเสนทางคมนาคมขนสงและไมไกลจากแหลงชุมชนมากนักเพราะ
งายตอการเดินทางของคนงาน พื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมประเภทนี้คือตําบลออม
นอย คอกกระบือ บางน้ําจืด พื้นที่เหลานี้มีถนนสายหลักตัดผานเปนแหลงชุมชนและมีพื้นที่ใกล
กับเขตกรุงเทพมหานคร และสวนมากโรงงงานประเภทนี้จะมีที่ตั้งที่ไมหางกันมากนัก
- ฟารมเพาะตัวออนกุงกุลาดํา จากผลการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครมีเพียงแค 5 แหง
เทานั้นและเปนฟารมขนาดเล็กที่ผลิตตัวออนในแตละเดือนไมมากนักเมื่อเทียบกับฟารมที่มีขนาด
ใหญกวาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ตั้งของฟารมเหลานี้จะอยูใกลกับแหลงที่น้ําทะเลและแหลง
เลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรคือตําบลกาหลง และบานบอ
จากผลการศึกษาถึงที่ตั้งและการกระจายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเลี้ยงกุง
กุลาดําจะเห็นวาที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหลานี้จะมีตัวแปรที่เกี่ยวของอยู 3 ประการคือ
1. เสนทางคมนาคมขนสง
2. แหลงวัตถุดิบ
3. แหลงชุมชน
ตามปรกติแลวการขยายตัวของอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆก็ตามลวน
แลวแตขยายมาตามเสนทางคมนาคมแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะเสนทางคมนาคมสายหลัก จังหวัด
สมุทรสาครมีเสนทางคมนาคมสายหลัก2สาย และสายรองที่เชื่อมที่สําคัญอีก 2สาย การกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมจึงกระจุกตัวอยูในบริเวณที่เสนทางคมนาคมเหลานี้ตัดผานคืออุตสาหกรรมแปรรูป
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สัตวน้ํากับอุตสาหกรรมหองเย็นจะกระจุกตัวอยูบริเวณถนนเอกชัยและทางหลวงแผนดินหมายเลข
35 ( ถนนพระรามที่ 2 ) เพราะเปนพื้นที่ซึ่งใกลกับแหลงวัตถุดิบคือสะพานปลาและตลาดกลางกุง
สามารถที่จะขนสงวัตถุดิบมาจากภาคใตไดสะดวก นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งที่อยูในเขตรอบนอกเทศบาล
นครสมุทรสาครซึ่งจะไมกอปญหาตางๆแกชุมชนได สวนอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวและผลิต
อุปกรณในการเลี้ยงกุงจะกระจายตัวอยูตามถนนเศรษฐกิจและทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ( ถนน
เพชรเกษม ) ในเขตอําเภอกระทุมแบน และถนนเอกชัย เสนทางคมนาคมเหลานี้จะชวยในการขนสง
สินคาและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหลานี้ แตอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงจะมีที่ตั้งที่
ใกล กั บ แหล ง ชุ ม ชน เพราะสะดวกในการเดิ น ทางของคนงานและการกระจายสิ น ค า เพราะ
อุตสาหกรรมประเภทนี้มีขนาดไมใหญนักรวมทั้งใชจํานวนคนงานและเนื้อที่ตั้งโรงงานไมมากเทา
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา จึงเห็นไดอยางชัดเจนวาอุตสาหกรรมที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงและ
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนปจจัยในการผลิตและดําเนินธุรกิจมีที่ตั้งที่เปนศูนยกลางแยกออก
จากกันอยางชัดเจน สวนแนวโนมในการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหลานี้จากการศึกษาพบวามี
แนวโนมขยายตัวไปยังฝงอําเภอบานแพวผานทางเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 ( ถนน
พระรามที่ 2 ) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําและหองเย็นเพราะมีการจัดตั้งตลาดทะเลไทที่
เปนแหลงรับซื้อสินคาสัตวน้ําขึ้นมาใหมนอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงสะพานแมน้ําทาจีนขึน้ มาใหม
ทําใหการคมนาคมขนสงมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดมีการสงเสริมใหมีการลงทุนใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครทําใหแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหลานี้มีทิศทางการ
เติบโตไปทางฝงอําเภอบานแพวซึ่งเปนพื้นที่เกษตรเปนสวนใหญ ซึ่งจะกอใหเกิดการสูญเสียพื้นที่
เกษตรกรรมตอไปในอนาคต
จากผลการศึกษาการใชประโยชนที่ดินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเลี้ยงกุง
กุลาดําและตัวกิจกรรมการเลี้ยงกุงเอง กิจกรรมทั้งหมดกระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองคอนขาง
หนาแนน ยกเวนอุ ตสาหกรรมผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงที่มีการกระจายตั วอยูในพื้นที่อําเภอ
กระทุมแบนเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร แนวโนมของการใชประโยชนที่ดินจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการเลี้ยงกุงกุลาดําและนากุงกุลาดําจะขยายตัวเขาไปในพื้นที่เกษตรในเขต
อําเภอบานแพวซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผลและนาขาวอันจะสงผลใหการใชประโยชนทดี่ นิ
ในเขตอําเภอบานแพวเปลี่ยนไปจากพื้นที่เกษตรหนาแนนไปสูพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ควบคูกันไป
7.3 แนวทางการพัฒนา
จากผลการศึกษาที่ไดกลาวมาทั้งหมดสามารถที่จะนํามาวางแผนเพื่อพัฒนาไดเปน 2
ระดับคือ ระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือ
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7.3.1 ระดับภูมิภาค
จากผลการศึ ก ษาทั้ ง รู ป แบบการกระจายสิ น ค า เงิ น ทุ น แรงงาน รวมทั้ ง กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประมง ลวนบงชี้วาจังหวัดสมุทรสาครมีความพรอม
ทางดานการเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาสัตวน้ําที่สําคัญ โดยเฉพาะกุงกุลาดําซึ่งมีทั้ง
ตลาดกลางกุง สะพานปลาอุตสาหกรรมแปรรูป หองเย็น และธุรกิจแพกุงรองรับทําใหสามารถที่จะ
ใชศักยภาพในดานนี้ของจังหวัดพัฒนาเปนศูนยกลางการแปรรูปสินคาสัตวน้ําในพื้นที่ภาคตะวันตก
จากผลการศึกษาธุรกิจหองเย็น แพกุงและโรงงงานแปรูปสัตวน้ําพบวาตนทุนในดานการขนสงของ
ทุกกิจการมีมูลคาที่สูงเมื่อเทียบกับตนทุนดานอื่นๆ ดังนั้นในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค
จะตองเนนไปที่โครงขายคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อชวยลดคาใชจายในการขนสงสินคา
และสามารถขยายโครงขายตลาดในการจัดหาวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา หองเย็น และ
ธุรกิจแพกุงใหกวางขึ้น นอกจากปรับปรุงถนนถนนบุรี – ปากทอเพื่อใชในการขนสงสินคาจากแหลง
ผลิตในภาคใตและภาคตะวันออกแลว ควรที่จะมีการตัดถนนสายหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสนทางเพื่อ
บรรเทาสภาพการจราจรที่ ติ ด ขั ด เป น บางช ว งเวลาของถนนสายธนบุ รี – ปากท อ เพื่ อ ช ว ย
ประหยัดเวลาในการขนสงสินคาและลดตนทุนในการขนสง นอกจากการขนสงทางบกแลว จังหวัด
สมุทรสาครมีสะพานปลาและทาเทียบเรืออยูในพื้นที่หลายแหง เรือประมงจากหลายๆ จังหวัดใน
ภาคใตและภาคตะวันออกมาเทียบทาจําหนายสินคาที่จังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวนมากในแตละป
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงพื้นที่ทาเทียบเรือและสะพานปลาใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
นอกจากนี้ควรปรับปรุงถนนที่จะใชขนสงสินคาจากสะพานปลาและทาเทียบเรือไปยังแหลงแปรรูป
และจําหนายสินคาเหลานี้ใหมีความสะดวกในการขนสงและไมกอใหเกิดปญหาจราจรในพื้นที่เขต
เมือง สําหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครใหเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมที่ใชกุง
กุลาดําและสัตวน้ําเปนปจจัยในการผลิตควรที่จะ
- โดยการปรับปรุงถนนสายหลักคือถนนสายธนบุรีปากทอใหสภาพถนนที่เรียบและเพื่อ
ความสะดวกในการขนสงสินคาสะดวกตอการขนสงสินคา โดยเฉพาะถนนธนบุรีปากทอ ชวง
อําเภอบานแพวที่มีสภาพถนนที่ไมสมบูรณ
- จัดสรางเสนทางเชื่อมระหวางตลาดกลางกุงสมุทรสาคร รวมทั้งแหลงอุตสาหกรรมแปร
รูปสัตวน้ําเขากับทางหลวงแหงใหมที่มีโครงการจัดสรางจากพื้นที่เขตบางขุนเทียนขามอาวไทยไป
ยังตําบลแหลมผักเบี้ยในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประหยัดเวลาในการขนสง รวมทั้งรักษาสภาพความ
สดของวัตถุดิบจากพื้นที่ภาคใต รวมทั้งเปนการขยายขอบขายตลาดในการจําหนายสินคาใหกวาง
ขึ้นเพราะมีเสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวกสบายของธุรกิจแพกุงและผูประกอบการอื่นๆ เชนฟารม
เพาะตัวออน โรงงานอาหารสัตวน้ํา และโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงอีกทางหนึ่งดวย
- ปรับปรุงสะพานปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งสะพานปลาที่มีอยูเดิมมีพื้นที่แออัดไม
สามารถขยายพื้นที่ตอไปได ทําใหเกิดปญหาความแออัดในชวงเวลาที่มีลูกคาและผูประกอบการ
รวมทั้งเรือประมงเขามาเทียบทาเปนจํานวนมาก จึงตองจัดหาสถานที่ซึ่งสามารถรองรับจํานวน
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สินคาและผูประกอบการที่มีมากขึ้น สถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมคือทาเทียบเรือของกรมประมงใน
เขตตําบลบางหญาแพรกซึ่งสามารถปรับปรุงใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่ในการซื้อขาย
สินคาที่เพียงพอตอจํานวนเรือประมงและผูประกอบการที่เพิ่มขึ้นได
- สวนพื้นที่สะพานปลาเดิม ควรปรับปรุงดานสุขอนามัยรวมทั้งความสะอาดของตัวตลาด
เพื่อลดปญหาดานกลิ่นและของเสียที่รบกวนชุมชนรอบขาง
7.3.2 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
การวางแผนเพื่อพัฒนาจะเปนการวางแผนทางดานที่ตั้งและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เปนผลมาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําไดเปน 2 รูปแบบคือดานกายภาพ ซึ่งเปนการกําหนดพื้นที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆใหเหมาะสม และดานเศรษฐกิจซึ่งจะเปนการวางแผนดานการ
รวมกลุมและการเพิ่มประสิทธิภาพในกลุมธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน การวางแผนพัฒนาพื้นที่
ทางดานกายภาพจะแบงออกเปน 3 พื้นที่ดวยกัน คือ
7.3.2.1 พื้นที่ในการเลี้ยงกุลาดํา
พื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดําปจจุบันประสบกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการใช
สารเคมี รวมทั้งการใชน้ําเค็มในการเพาะเลี้ยงทําใหพื้นที่เกษตรในเขตน้ําจืดบางสวนประสบกับ
ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งความขัดแยงดานการใชน้ํากับเกษตรกรในพื้นที่ จากปญหาตางๆ
เหลานี้ทําใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหาแนวทางในการปองกันและฟนฟูพื้นที่ซึ่งมีปญหาจาก
การเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยโครงการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ซึ่งประสบปญหาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่
เห็นเดนชัดก็คือ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขต
ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนการศึกษาแนวทางเพื่อการฟนฟูและแกไข
ปญหาการเลี้ยงกุงกุลาดําและการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน โดยการแกปญหาในพื้นที่จะเนนไปที่
ระบบและวิธีการในการเลี้ยงกุ งกุลาดําโดยสงเสริมใหเกษตรกรมี การเลี้ยงกุ งแบบชีว ภาพที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพื้นที่การเลี้ยงในปจจุบันเริ่มขยายตัว
เขามาในพื้นที่เกษตรคืออําเภอบานแพวบางสวนแลวดังนั้นการวางแผนพัฒนาควรจะมีการจํากัด
พื้ น ที่ ใ นการเลี้ ย งกุ ง เพื่ อปอ งกัน มิให เ กิ ดการสู ญเสีย พื้ น ที่ ท างการเกษตรในอําเภอบ า นแพ ว ไป
มากกวาที่เปนอยู สําหรับพื้นที่ซึ่งสามารถทําการสงเสริมใหมีการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครได ตามการกําหนดเขตในการใหและหามเลี้ยงกุงกุลาดําของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงจะอยูนอกแนวคันปองกันน้ําเค็มทีจ่ ดั สราง
โดยกรมชลประทาน พื้นที่ดังกลาวจะอยูเขตตําบลกาหลง บางโทรัด บางกระเจา ทาจีน บานบอ
มหาชัย โคกขาม คอกกระบือ บางน้ําจืด พันทายนรสิงห โดยพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงกุงกุลาดําได
บางสวนอยูในเขตปาชายเลนซึ่งบางสวนเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมดังนั้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
จะแบงออกเปน 2 สวนคือ
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1. พื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําซึ่งอยูนอกเขตปาชายเลน ตามกําหนดเขตในการใหและหามเลี้ยง
กุงกุลาดําของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พื้นที่ดังกลาวจะอยูในตําบลกาหลง
บางโทรัด บางกระเจา ทาจีน บานบอ มหาชัย โคกขาม คอกกระบือ และพันทายนรสิงห ซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวอยูใกลกับแนวปองกันน้ําเค็มของกรมชลประทาน การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวควรที่จะ
- ควรมีการจัดสรางระบบชลประทานเพื่อนําน้ําเค็มเขามาสูพื้นที่ในการเลี้ยงกุง โดยมีการ
วางระบบคลองส ง น้ํ า แยกออกเป น 2 ส ว นคื อ คลองส ง น้ํ า ดี กั บ คลองระบายน้ํ า เสี ย เพื่ อ ไม ใ ห
เกษตรกรใชปะปนกัน โดยรัฐควรจัดสรางคลองสายหลักจากนั้นใหเกษตรกรจัดสรางคลองซอยจาก
คลองสายหลักมายังนากุงของตนเอง
- เรงออกระเบียบและขอบังคับในการเลี้ยงกุงกุลาดําเพื่อปองกันการระบายน้ําเสียและเลน
จากบอเลี้ยงกุงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ นอกเหนือจากแหลงน้ําที่ทางภาครัฐไดกําหนดไว
- มีการจัดระเบียบและออกใบอนุญาติสําหรับเกษตรกรผุเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยกอนที่จะมี
การออกใบอนุญ าติควรที่จ ะมีการตรวจสอบวิธีก ารเลี้ ย งรวมทั้ง รูปแบบการจั ดการฟารมไมให
กอใหเกิดผลกระทบตอสงแวดลอม ซึ่งจะเปนการงายตอการควบคุมพื้นที่การเลี้ยงของเกษตรกร
- จัดหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐ เชนประมงจังหวัด เจาหนาที่จากสถานีวิจัยประมง
ชายฝงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเขามาฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องของการจัดการ
ฟารม ของเสียจากฟารมรวมทั้งรูปแบบและวิธีการเลี้ยงที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การใหความรูทางดานการเลี้ยงแกเกษตรกรควรจะยึดแนวทางการเลี้ยงที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือการเลี้ยงกุงระบบชีวภาพ ซึ่งเปนการเลี้ยงโดยใชสารชีวภาพตางๆที่สรางขึ้นมา
จากสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ใหประโยชนกับกุงที่เลี้ยงเชน จุลินท
รีย แพลงกตอนตางๆ ที่ไมกอใหเกิดโรค โดยแนวทางดังกลาวมีหลักปฏิบัติทั่วไปดังตอไปนี้
1. ตัวออนที่ใชในการเพาะเลี้ยง ทางภาครัฐควรสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาการโดยฝกอบรมการเพาะตัวออนใหแกฟารมเพาะตัวออนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
โดยเนนการเพาะตัวออนจากพอพันธุ แมพันธุที่มาจากบอเลี้ยงซึ่งไมกอใหเกิดโรคเหมือนพอพันธุแ ม
พันธุ ที่มาจากแหลงน้ําธรรมชาติ
2. การจัดเตรียมบอและการใชสารเคมีในการเลี้ยงกุงเกษตรกรควรใชสารที่ผลิตจาก
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไมไดผานการสังเคราะหทางเคมีเชน จุลินทรียจากมูลสัตวในการเตรียมบอ
อาหารในการเลี้ยงกุงไมควรผสมสารเคมี นอกจากนี้อาหารเสริมหรือสารเคมีตางๆที่ใชในการลด
ความเนาเสียของน้ําควรใชสารจากธรรมชาติ เชนจุลินทรียจากสะเดา ลูกใตใบ เปนตน ซึ่งวิธีใน
การผลิตสารเหลานี้ทางภาครัฐควรฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชน
ผลิตสินคาประเภทนี้ออกมาจําหนายเพื่อลดปญหาการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคาที่สําคัญ
ซึ่งเปนผลมาจากสารเคมีตกคางในตัวกุง และปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. เลนที่เกษตรกรลอกขึ้นมาจากบอเพื่อเตรียมบอในการเลี้ยงกุงรุนตอไปซึ่งเกษตรกรมัก
สูบเลนทิ้งตามแหลงน้ําสาธารณะ เลนที่สูบทิ้งสามารถนํามาพัฒนาเปนปุยหมักที่มีประสิทธิภาพ
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โดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเชนกรมประมง หรือสถาบันวิจัยประมงชายฝงควรสงเสริมและจัด
ฝกอบรม รวมทั้งจัดหาตลาดในการจําหนายแกเกษตรกร เพื่อลดปญหาที่เกิดจากเลนซึ่งทิ้งจากบอ
เลี้ยงกุงของเกษตรกร
2. พื้นที่เลี้ยงกุงในเขตปาเสื่อมโทรมและปาชายเลน พื้นที่บางสวนที่กรมพัฒนาที่ดิน
กําหนดใหเปนพื้นที่ในการเลี้ยงกุงอยูในเขตพื้นที่ปาชายเลน โดยพื้นที่ปาชายเลนเปนพื้นที่ปาเสื่อม
โทรม ดังนั้นมาตรการในการพัฒนาพื้นที่จึงควรที่จํากัดเขตและรูปแบบในการเลี้ยงที่ชัดเจนเพื่อไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ปาชายเลนที่เหลืออยู
- ควรออกมาตรการที่ชัดเจนในการเลี้ยงกุงในพื้นที่ปาชายเลนโดยจํากัดรูปแบบวิธีการ
เลี้ยงใหเปนการเลี้ยงแบบดั้งเดิมไมมีการใชอาหารสําเร็จรูปและใชสารเคมีในการเลี้ยงเพื่อขจัด
ปญหาที่อาจเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได
- พื้นที่ปาชายเลนที่มีพื้นที่ปาหนาแนนเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําและหางจากชายฝง
ทะเลที่เปนปาอนุรักษควรมีหลักเขตและประกาศระบุพื้นที่อยางชัดเจนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่
ปา
- พื้นที่ปาเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อบุกเบิกทํานากุงในชวงป 2533 – 2536 ควรมี
มาตรการในการฟนฟูปาเสื่อมโทรมเหลานี้โดย
1. ปลูกปาโกงกางทดแทนพื้นที่เดิมซึ่งถูกบุกรุก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมี
โครงการปลูกปาชายเลนทดแทนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีศูนยวิจัยและดําเนินโครงการอยูที่ตําบลบาง
หญาแพรก มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูละแกไขพื้นที่ปาชายเลนที่ทรุดโทรมใหกลับมาอุดมสมบูรณ
ดังเดิม
2. ในพื้นที่ฟนฟูปาชายเลนเหลานี้ควรออกมาตรการที่ชัดเจนในการหามเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดําแบบพัฒนาเพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ควรฝกอบรมเกษตรกรในพื้นที่
ปาเสื่อมโทรมเหลานี้ใหปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจาการเลี้ยงกุงแบบพัฒนามาสูการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
โดยปลุกปาแซมเขาไปในพื้นที่เพาะเลี้ยงเพื่อฟนฟูปาชายเลนพื้นที่ใหกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิม
นอกจากมาตรการเฉพาะพื้นที่แลว การพัฒนาพื้นทีในการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครควรที่จะมีมาตรการโดยภาพรวมคือ
- สงเสริมบทบาทของสถานีวิจัยประมงชายฝงสมุทรสาครใหมีบทบาทในการวิจัยและ
คนควาเทคโนโลยีในการเลี้ยงกุงสมัยใหมที่ไมสงผลตอสภาวะแวดลอม รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
พอพันธุและแมพันธุกุงเพื่อใหไดลูกกุงที่มีความแข็งแรง โตเร็ว และตานทานโรค
- สนับสนุนบริษัทเอกชนใหเขามามีบทบาทในการพัฒนาและใหความรูแกเกษตรกรในการ
เลี้ยงกุงโดยไมทําลายสภาวะแวดลอม
- ปรับปรุงระบบชลประทานใหสามารถนําน้ําจากทะเลมาใชในพื้นที่การเลี้ยงกุงอยาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา
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- ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงที่เปนถนนสายรองและสายยอยเพื่อเชื่อมตอกับถนนสาย
หลักคือถนนพระราม2 โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลพันทายนรสิงห บางโทรัด และนาโคกที่สภาพถนน
ซอยเขาไปยังพื้นที่เพาะเลี้ยงมีสภาพเปนหลุมเปนบอ ไมสะดวกในการขนสงสินคา
7.3.2.2 พื้นที่อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบ
จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เริ่มมีการฟนตัว ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆในโลกบางประเทศจะประสบภาวะถดถอย ราคาน้ํามันที่ไมแนนอน รวมทั้งภาวะสงครามที่
เกิ ด ขึ้ น แต ค วามต อ งการบริ โ ภคสั ต ว น้ํ า ยั ง คงมี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย า งต อ เนื่ อ ง พื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุ ท รสาครมี ค วามพร อ มทางด า นวั ต ถุ ดิ บ และแรงงานในการลงทุ น ทางด า นอุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องจากการประมง โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมหองเย็น จากเดิมที่มี
การกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองบริเวณตําบลมหาชัย ทาทราย โคกขาม นาดี บางหญาแพรก
โดยการกระจายตัวจะอยูริมถนนเอกชัย และพระราม 2 ในปจจุบันบริเวณดังกลาวเริ่มมีความ
แออัด เพราะอุตสาหกรรมเหลานี้เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองใชพื้นที่และแรงงานเปนจํานวน
มากในการประกอบกิจการ
โดยมาตรการในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปน
วัตถุดิบในการผลิต ไดทําการแบงพื้นที่ออกเปน 2 แหง คือ
1. พื้นที่อุตสาหกรรมเดิม ซึ่งมีที่ตั้งอยูในบริเวณตําบลโคกขาม นาดี ทาจีน ทาทราย
มหาชัย บางหญาแพรก มาตรการในการพัฒนาพื้นที่เหลานี้คือ
- ปรับปรุงเสนทางคมนาคมสายหลักเชน ถนนเอกชัย ใหมีชองทางจราจรที่กวางกวาใน
ปจจุบัน เพราะในชวงเวลาเรงดวนถนนเอกชัยจะมีปญหาการจราจรหนาแนนสงผลใหการขนสง
สินคาในเวลาดังกลาวเปนไปอยางลาชาอาจสงผลใหสินคาเนาเสียได
- ปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเมืองที่ใชขนสงวัตถุดิบจากสะพานปลา และทาเทียบเรือใน
ตําบลบางหญาแพรกใหมีความสะดวกรวดเร็วเพื่อลดปญหาสินคาเนาเสียและประหยัดคาใชจาย
รวมทั้ ง เวลาในการขนส ง เพราะถนนในเมื อ งที่ ใ ช ข นส ง สิ น ค า จากสะพานปลามายั ง โรงงาน
อุตสาหกรรมมีชองทางเดินรถแคบเพราะประชาชนในเขตตัวเมืองใชวางแผงจําหนายสินคา จึงควร
มีมาตรการที่ชัดเจนในการจําหนายสินคาริมถนนในเมืองเพื่อลดปญหาการจราจร
- ปรับปรุง และจัดสรางระบบระบายน้ําบริเวณริมถนนสายหลักซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบทั้งถนนเอกชัย ถนนพระราม2 รวมทั้งระบบระบายน้ําใน
เขตตั ว เมื อ งสมุ ท รสาครให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะระบบระบายน้ํ า ซึ่ ง ใช ร ะบายน้ํ า จากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเหล า นี้ ในป จ จุ บั น ตื้ น เขิ น รวมทั้ ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนโรงงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ควรมีการจัดสรางบอบําบัดน้ําเสียที่จะรับน้ําที่ระบายมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้
โดยบอบําบัดน้ําเสียควรตั้งอยูนอกเขตตัวเทศบาลนครสมุทรสาคร
- จัดสรางระบบน้ําประปาที่สามารถรองรับความตองการของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครได โดยสรางทอสงน้ําเชื่อมตอกับโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ในเขตจังหวัดนครปฐม
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2. พื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม จากผลการศึกษาสวนใหญโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและ
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบในการผลิตจะมีคนงานเฉลี่ยไมต่ํากวาแหงละประมาณ 100
– 800 คน ซึ่งจากพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมควรมีพื้นที่ใชสอยตอคนงานหนึ่งคนไมต่ํา
กวา 3 ตารางเมตร ดังนั้นโรงงานหนึ่งแหงควรมีเนื้อที่ตัวอาคารประมาณ300 – 2,400 ตารางเมตร
หรือ 0.5 -1.5 ไรขึ้นไป เมื่อรวมพื้นที่และสิ่งปลูกสรางรอบๆ โรงงานแปรรูปควรจะมีเนื้อที่ประมาณ
5 -10 ไร จากการพิจารณาพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่
อุตสาหกรรมแหงใหมจะอยูในเขตพื้นที่ตําบล ทาจีนและบางกระเจาบางสวน โดยพื้นที่ดังกลาวมี
ความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตเนื่องจาก
- ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครกําหนดใหพื้นที่ตําบลทาจีนเปนพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
- ใกลกับตลาดกลางกุง ตลาดทะเลไท สะพานปลา ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
- มีถนนพระราม 2 ตัดผานซึ่งเปนเสนทางขนสงวัตถุดิบและกระจายสินคาสายหลัก
- ใกลแหลงที่พักคนงานและมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะจากแหลงชุมชนเขาไปยังพื้นที่
- ดินบริเวณตําบลทาจีน และบางกระเจาเปนดินตะกอน มีความเค็มสูงไมเหมาะแกการ
ทําการเกษตรกรรม
- เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการลงทุน
ถึงสองแหง
- ใกลแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมเดิม
สําหรับพื้นที่ตําบลทาจีนที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปน
ปจจัยในการผลิตจะมีเนื้อที่ประมาณ 470 ไร สวนพื้นที่ตําบลบางกระเจาจะมีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมประมาณ 2,436 ไร พื้นที่ในตําบลทาจีนจัดวาเหมาะสมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบมากที่สุดเนื่องจากตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ มีถนนพระราม2
ตัดผาน และใกลกับแหลงอุตสาหกรรมเดิม แตพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงชุมชนและมีเนื้อที่ไมมาก เมื่อ
เที ย บกั บ ตํ า บลบางกระเจ า ที่ มี เ นื้ อ ที่ ม ากกว า โดยพื้ น ที่ ร องรั บ อุ ต สาหกรรมดั ง กล า วควรจะมี
มาตรการในการรองรับคือ
- สรางระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดสรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเชน ระบบประปา การใหบริการโทรศัพท สถาบัน
การเงิน เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่
- พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตตําบลทาจีนระบบขนสงมวลชนที่มีอยูในจังหวัดสมุทรมี
เพียงรถสองแถวเทานั้น ดังนั้นจึงควรวางระบบขนสงมวลชนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจํานวนแรงงานและ
ประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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นอกจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในปจจุบัน
และอนาคตแลว หนวยงานที่เกี่ยวของควรที่จะวางมาตรการปฏิบัติตอตัวโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการเอง
- ตลาดกลางกุงสมุทรสาคร ผูประกอบการควรปรับปรุงสภาพตลาดใหมีสภาพที่สะอาด
ปราศจากกลิ่นรบกวนชุมชนรอบขาง รวมทั้งมีระบบระบายน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปญหา
น้ําเสียจากการซื้อขายสัตวน้ําที่สงกลิ่นรบกวนชุมชนรอบขาง นอกจากนี้ควรมารจัดหาพื้นที่จอดรถ
เพิ่มเติมใหแกลูกคาในชวงเวลาตั้งแต 24.00 – 03.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีผูเขามาติดตอซื้อขาย
สินคาเปนจํานวนมาก
- โรงงานแปรรูปสัตวน้ําและหองเย็น ควรจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงงานเองเพื่อ
ลดปญหาน้ําเสียที่ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของเชน อุตสาหกรรม
จังหวัด ควรมีมาตรการและขอกําหนดที่ชัดเจนใหแกอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อนําไปปฏิบัติ
- ควรมีการนําระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) มาใชในการ
ผลิตอาหารทะเลแชเยือกแข็ง เพื่อการสงออก โดยระบบ HACCP นี้เปนระบบการผลิตที่ควบคุม
ตั้งแตขั้นตอนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษา และการขนสงจนถึงมือ
ผูบริโภค เพื่อลดปญหาการกีดกันสินคาจากประเทศคูคาที่สําคัญ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
ควรจั ด อบรมผู ป ระกอบการเพื่ อ ให ค วามรู ใ นด า นการกระบวนการผลิ ต ที่ จ ะลดป ญ หาในการ
จําหนายสินคาในตลาดโลก
7.3.2.3 อุตสาหกรรมผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
จากผลการศึกษาอุตสาหกรรมที่ผลิตปจจัยในการเลี้ยงกุงกุลาดําจะกระจุกตัวอยูในเขต
ตําบลคอกกระบือ บางน้ําจืด นาดี ออมนอย ทาไม สวนหลวง การวางแผนพัฒนาจะแบงออกเปน
2 พื้นที่คือ พื้นที่อุตสาหกรรมใหม และพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม
1. พื้นที่อุตสาหกรรมใหม
คือพื้นที่บริเวณตําบลคอกกระบือ บางน้ําจืด นาดี ซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งไดรบั อิทธิพลมาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานครในชวงป 2539 -2543 พื้นที่ดังกลาวมีการกระจุกตัว
ของโรงงานผลิตอุปกรณในการเลี้ยงกุงและโรงงานอาหารสัตวน้ํา ดังนั้นการวางแผนพัฒนาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวตอไปในอนาคต ควรที่จะใหมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่แถบตําบล
บางน้ําจืดและบริเวณตําบลคอกกระบือ โดยพื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมในอนาคตเนื่องจาก
- เปนพื้นที่ที่มีถนนเอกชัยและถนนพระราม 2 ตัดผานขนาบขาง มีความสะดวกในการ
ขนสงสินคา รวมทั้งสะดวกในการเดินทางของแรงงานในพื้นที่
- ใกลแหลงที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา ที่กําหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
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- พืน้ ที่ดังกลาวยังมีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ซึง่ สามารถพัฒนาความพรอมของพื้นที่
ทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่นๆ จากกรุงเทพมหานคร
ไดอีกดวย
- มีทางรถไฟตัดผานในพื้นที่ ทําใหสามารถขนสงสินคาไดอีกทางหนึ่ง
- ใกลกับแหลงชุมชนคนงาน
โดยพื้นที่ตําบลคอกกระบือและบางน้ําจืด ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคตจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,059 ไร มีเนื้อที่ครอบคลุมสองตําบล โดย
พื้นที่ดังกลาวเปนทั้งพื้นที่เกษตร ที่ดินรกราง และแหลงชุมชน ซึ่งเปนขอจํากัดในการพัฒนา จึงตอง
ทําการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง
จากที่ไดทําการเสนอใหอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและหองเย็นตั้งอยูในพื้นที่ตําบล
มหาชัย โคกขาม ทาทราย นาดี และใหโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหมรวมตัวกันอยูในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและพื้นที่ในตําบลทาจีนและบางกระเจา อุตสาหกรรมอาหารกุง เปน
อุตสาหกรรมที่ควรตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และตําบลทาจีนและบางกระเจา
ควบคูไปกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําและอุตสาหกรรมหองเย็น เพราะเปนอุตสาหกรรมที่ตองใช
วัตถุดิบบางอยางเชน หัวและเปลือกกุงจากโรงงานแปรรูปและหองเย็น จะชวยในการประหยัดใน
ดานคาขนสงและสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาวยังอยูไมไกลจากแหลงที่ได
กําหนดใหเปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําทําใหสะดวกในการจําหนายสินคาของผูประกอบการและ
สะดวกในการซื้อสินคาของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง รวมทั้งสะดวกในการกระจายสินคาไปยังพื้นที่รอบ
นอกและพื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ ง ในภาคใต แ ละภาคตะวั น ออก ผ า นทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข35
( พระราม2 ) สําหรับมาตรการในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกลาวควรที่จะ
- กําหนดเขตที่ตั้งของอุตสาหกรรมอยางชัดเจน เพราะอุตสาหกรรมสวนใหญในพื้น ที่
เหลานี้เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กมักตั้งโรงงานปะปนกับแหลงชุมชนกอใหเกิดปญหาตางๆตามมา
เชนปญหาเสียงรบกวน ปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน
- จัดสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้เพื่อแกปญหาน้ํา
เนาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
- จัดสรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเชน ระบบประปา การใหบริการโทรศัพท
สถาบันการเงิน เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่
- ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนในพื้นที่ใหมีความพรอมเพื่อรองรับการเดินทางของแรงงานที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
- กําหนดแหลงพักอาศัยของคนงานจากอุตสาหกรรมเหลานี้ใหอยูในพื้นที่ซึ่งไมกอใหเกิด
ปญหากับประชาชนในพื้นที่เดิม สืบเนื่องมาจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้บางสวนเปน
คนงานตางดาวซึ่งกอปญหาแกพื้นที่เชนอาชญากรรมลักขโมย และปญหายาเสพติด
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- นอกจากนี้ควรจะมีการขึ้นทะเบียนคนงานตางดาวเหลานี้เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากคนงานเหลานี้เชนปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเปนตน
- จั ดสร างบริการสาธารณสุขใหเ พีย งพอตอความตองการของคนงาน รวมทั้ง บริก าร
ทางดานการศึกษาแกบุตรหลานของคนงานเหลานี้ เพราะอุตสาหกรรมเหลานี้มีที่ตั้งใกลกับแหลง
ชุมชนทําใหเกิดปญหาการแยงบริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ รัฐจึงตองจัดหาบริการให
เพียงพอแกความตองการ
2. พื้นที่อุตสาหกรรมเดิม
อยูในเขตพื้นที่ตําบลออมนอย กระทุมแบน ทาไม จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจุก
ตัวมีอยูเปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาแหลงอุตสาหกรรมเสื่อมโทรม การวางแผนพัฒนาพื้นที่ควร
เนนการปรับปรุงสภาพโรงงาน สภาพแวดลอมและภูมิทัศนเพื่อแกปญหาแหลงอุตสาหกรรมเสื่อม
โทรมในพื้นที่ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรออกมาตรการในการควบคุมกระบวนการผลิต สภาพ
โรงงานและการแกปญหาสภาวะแวดลอมในบริเวณโรงงานและพื้นที่รอบนอก เพื่อใหโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ปฏิบัติตามเพื่อแกไขปญหาและฟนฟูสภาพพื้นที่แหลงอุตสาหกรรมเสื่อมโทรม
ดังนั้นมาตรการเพื่อแกไขปญหาและฟนฟูสภาพอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิม ควรที่จะ
- ปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้น โดยหนวยงานที่เกี่ยวของออก
มาตรการควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแตละแหงไมใหใชกระบวนการผลิตที่
กอใหเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม
- หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการตรวจสอบและกําหนดมาตรการในการจัดระเบียบโรงงาน
อุตสาหกรรมเหลานี้ทางดานสุขอนามัยของคนงาน และตัวอาคารโรงงานเอง
- สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการในการปรับปรุงสภาพโรงงานและกระบวนการผลิต โดย
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโรงงานและมีการออกใบรับรองใหแกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได
มาตรฐานเพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมของผูประกอบการตอไป
- จํากัดแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหลานี้ เพื่อปองกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมมายัง
เขตเมืองและพื้นที่เกษตร
7.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การศึกษาธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและกายภาพของ
จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ เนนไปที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญที่มีบทบาทและเปนพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเทานั้น ยังคงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็กอีกจํานวนมากที่มี
ความเกี่ยวของกับการเลี้ยงกุงกุลาดําซึ่งไมสามารถศึกษาไปถึงรายละเอียดไดเนื่องจากขอจํากัด
ทางดานสถิติ ขอมูล เงินทุนในการวิจัย และเวลาที่ใชในการศึกษา ผลการศึกษาของธุรกิจบาง
ประเภทขอมูลที่ไดจากการศึกษาอาจไมครบถวนสมบูรณเนื่องมาจากขอจํากัดในการใหขอมูลของ
ผูประกอบการ ในการศึกษาธุรกิจสืบเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือธุรกิจจากการประมงครั้ง
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ตอไปควรศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษาที่อาจมีอิทธิพลและสวนแบง
ทางการตลาดกับพื้นที่ศึกษาได รวมทั้งศึกษาลักษณะที่ตั้งทางดานกายภาพและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพือ่
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อใหผลการศึกษามีความสมบูรณถูกตองสามารถนําไป
ประกอบการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา
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1. ขั้นตอนในการเลี้ยงกุง แบบพัฒนา 28
1.1 อุปกรณในการเลี้ยง
โดยสวนใหญอุปกรณในการเลี้ยงโดยทั่วไปจะประกอบไปดวย
1. บอเลี้ยงกุงแบบไมมีรองน้ํา
2. พันธุกุงกุลาดํา
3. อาหารกุง
4. เครื่องตีน้ํา/กังหันน้ํา ใชเพิ่มออกซิเจนในน้ําและทําใหน้ําหมุนเวียน
5. เครื่องตรวจวัดออกซิเจน ( D.O. ) , ความเปนกรดดาง ( PH ) และความเค็ม
6. เครื่องดันน้ําและเครื่องสูบน้ํา
7. น้ําเกลือความเค็มตั้งแต 200 – 300 ppt ที่ซื้อจากนาเกลือในกรณีที่เปนพื้นที่น้ําจืด
เพื่อใหน้ําในบอเลี้ยงมีความเจือจางประมาณ 5 – 7 ppt
1.2 การเลือกสถานที่
ในการเลือกที่ตั้งเพื่อจัดสรางบอเลี้ยงกุงนั้นควรที่จะเปนสถานที่ซึ่ง มีน้ํากรอยตามสภาพ
ธรรมชาติและถายเทน้ําเสียไดอยางสะดวก ควรใกลแหลงระบายน้ําเชนแมน้ํา ลําคลองเปนตน เพือ่
อประหยัดตนทุนในการกอสรางชองทางระบายน้ํา แตควรระวังในเรื่องมลภาวะที่อาจเกิดจากการ
ระบายน้ําจากบอดวย นอกจากนี้ยังตองระวังน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกดวย สวนในเรื่อง
ของเสนทางคมนาคมขนสงนั้นจะตองมีที่ตั้งซึ่งสะดวกในการขนสงเพื่อสะดวกในการขนสงอาหาร
และวัตถุดิบในการเลี้ยงกุง และสะดวกในการจําหนายผลผลิต รวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ เชน
ไฟฟา เปนตน นอกจากนี้ที่ตั้งฟารมลี้ยงกุงควรที่จะมีแหลงที่ตั้งซึ่งอยูใกลกับแหลงผลิตพันธุกุงและ
แหลงรับซื้อผลผลิตเพื่อความสะดวกในการจัดหาลูกพันธุและจําหนายผลผลิต
1.3 การสรางบอเลี้ยงกุง
การสรางบอเลี้ยงกุงแบบใหมนั้นควรจะใชเครื่องจักรกล โดยเฉพาะรถแทรกเตอร
เพราะจะไดบอที่มั่นคงแข็งแรง ไมมีการรั่วไหลของน้ํา นอกจากนั้นจะทําใหงานเสร็จไวขึ้นเปน
ประโยชนตอการลงทุน โดยที่บอเลี้ยงกุงแบบพัฒนานี้ในแตละฟารมจะมีจํานวนหลายบอ แตละบอ
จะมีขนาดไมเกิน 6 ไร ไมมีรองน้ํา พื้นบอเลี้ยงจะมีความลึกประมาณ 1 – 2 เมตร มีลักษณะเปน
รูปสี่เหลี่ยมมีคันดินลอมรอบกวางประมาณ 3 – 4 เมตร บดอัดแนนดวยแทรกเตอร ความลาดชัน
ของผนังบอประมาณ 1:2 กลางบออาจจะทําเปนเกาะเพื่อบังคับใหน้ําหมุนเวียนได บอกุงตองมี
ทางใหน้ําเขาออกไดสะดวกโดยสรางเปนประตูน้ําคอนกรีตหรือซีเมนตบลอค ขนาดกวางประมาณ
0.8 – 1.00 เมตร หรือจะใชวิธีสูบน้ําเขาบอเลี้ยงกุงแลวระบายน้ําทิ้งผานทางทอเอสลอน ( PVC )
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 – 6 นิ้ว ซึ่งวางนอนในทิศทางตรงขาม การวางทอเอสลอนควรวางที่
28
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ระดับพื้นบอ กลางบอ และที่ระดับผิวน้ํา ระดับละประมาณสามทอแลวยึดดวยคอนกรีต ปลายทอ
ดานในบอมีขอตอสําหรับตอกับทอเอสลอนซึ่งไดเจาะรูไวสําหรับการระบายน้ํา สวนปลายทอดาน
นอกมีขอตอสําหรับตอเขากับทอเอสลอนอีกทอนหนึ่งซึ่งใชสําหรับเปดปดน้ํา โดยที่บอเลี้ยงกุงควร
ที่จะอยูติดกับคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําเพื่อความสะดวกในการระบายน้ํา และชองประตูควร
ที่จะมีรางลิ้นประตูหลายรางลิ้นเพื่อใชใสลิ้นประตูสองชิ้นและใสตะแกรงกรองน้ํา
1.4 การเตรียมบอกอนการเลี้ยงกุง
กอนการปลอยกุงลงเลี้ยงในบอ ตองถายน้ําออกจากบอใหหมด กําจัดเศษอาหาร
และดินเสีย แลวตากบอใหแหงถาพื้นบอสกปรกและมีขี้แดด ตองโรยดวยปูนขาวไรละประมาณ 50
กิโลกรัม หลังจากนั้นจึงลางบอโดยรับน้ําเขาบอแลวระบายออก เมื่อพื้นบอสะอาดดีแลวจึงรับน้ํา
เขาบอเพื่อใชเลี้ยงกุงตอไป โดยการรับน้ําเขาบอตองผานการกรอง โดยไมใหปลาหรือศัตรูกุงเขาไป
ในบอได โดยถามีปลาหรือศัตรูกุงเขาไปในบอตองทําการกําจัดโดยใชกากเมล็ดชาแชน้ําแลวโยนลง
ไปในบอ อัตราสวน 25 – 50 กรัมตอน้ําหนึ่งตัน ปริมาณการรับน้ําเขาบอขึ้นอยูกับขนาดของลูกกุง
ที่จะนํามาปลอยเลี้ยง ถาลูกกุงมีขนาดเล็กมากควรใชระดับน้ําลึกแค 70 เซนติเมตร แลวคอยๆ เพิม่
ระดับน้ําใหสูงขึ้นตามขนาดของกุงจนกระทั่ง 1.50 เมตร เมื่อลุกกุงมีขนาดใหญ หรือหลังจากปลอย
กุงไปแลวสามเดือน
1.5 การปลอยลูกกุงลงบอ
เมื่อนําพันธุกุงมาถึงบอตองมีการตรวจสอบความเค็มและอุณหภูมิน้ําในถุงที่ใสลูก
กุงกับความเค็มและอุณหภูมิของน้ําในบอที่จะปลอยลุกกุง ถาอุณหภูมิและความเค็มของน้ํามี
ความใกลเคียงกันก็สามารถปลอยลุกกุงไดลงไปในบอเลี้ยงที่เตรียมไวไดเลย แตถาหากอุณหภูมิ
และความเค็มมีความแตกตางกันมากตองนําถุงบรรจุลุกกุงวางลอยไวในบอเลี้ยงกุงกอน แกยางผูก
ปากถุงออก พับปากถุงลง แลวตักน้ําในบอใสลงในถุงลูกกุงทีละนอยประมาณครึ่งชั่วโมง จึงคอยๆ
เทลู ก กุ ง ออกจากถุ ง ลงไปในบ อ สัง เกตการว า ยน้ํ า ของลูก กุ ง ถ า ลูก กุ ง ว า ยลอยตั ว อยู บนผิว น้ํ า
ตลอดเวลาแสดงวาการปรับคุณสมบัติของน้ําในถุงใสลูกกุงกับน้ําในบอยังคงไมพอเหมาะกัน ตอง
ปรับคุณสมบัติใหมแลวจึงเทลุกกุงลงในบอเลี้ยงตอไป ความหนาแนนของลูกกุงที่จะปลอยขึ้นอยู
กับสภาพบอ อุปกรณการเลี้ยง และประสบการณ บอที่ไมมีเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ํานั้นควร
ปลอยลกกุงลงเลี้ยง 5,000 – 8,000 ตัวตอไร แตถามีอุปกรณพรอมและมีประสบการณมากพอ ก็
สามารถปลอยลงเลี้ยงไดหนาแนนถึง 30,000 – 60,000 ตัวตอไร
1.6 อาหารกุงและการใหอาหาร
2.8.1 อาหารกุง กุ ง เปน สัตวป ระเภทกิ น เนื้ อ แตส ามรถกิ น อาหารไดห ลายอยา ง เช น
อาหารสด ไดแก เนื้อปลา กุง หอย อาหารแหง ซึ่งไดแก กากถั่ว รําขาว นม ไข และอาหาร
สําเร็จรูป ( อาหารเม็ด ) ขอสังเกตในการใหอาหาร
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1. ปริมาณใหอาหารกุงเล็ก ประมาณ 20% ของน้ําหนักตัว และ20 % ของกุงใหญ
2. ปริมาณการกินอาหารขึ้นอยูกับสภาพอากาศ น้ํา และความสมบูรณของกุง กุงขณะลอก
คราบจะกินอาหารนอยลง
3. อยาใหอาหารกุงมากเกินไป เพราะอาหารที่เหลือตกคางในบอจะเนาเสีย เปนเหตุให
เกิดโรค ควรใหอาหารปริมาณนอยแตบอยครั้ง
4. ทุกครั้งที่จะใหอาหารกุง ตองตรวจดูอาหารที่ใหไวครั้งกอนวากุงกินหมดหรือไม เพื่อ
เพิ่มหรือลดอาหารในครั้งตอไป การตรวจสอบการตกคางของอาหารทําไดดังนี้
- ใสอาหารลงไปในยอแลววางในบอกุงเปนระยะๆ กอนใหอาหารครั้งตอไปใหยกยอขึ้น
ตรวจดูวามีอาหารคางอยูหรือไม ถามีอาหารเหลือจึงลดปริมาณการใหอาหารในครั้งตอไป ถา
อาหารหมดจึงคอยใหอาหารเพิ่มปริมาณขึ้น
- ใชกระจกตอกับปลายทอเอสลอน แลวจุมทอเอสลอนลงในบอ ใชตาสองดูกนบอวามี
อาหารเหลือหรือไม
5. กุงไมกินอาหารหรือกินอาหารนอยลงอาจเนื่องจากเปนโรค พื้นบอเนาเสียตองทําการ
ลดอาหาร เปลี่ยนน้ํา ยายบอ หรือรักษาโรคแลวแตสาเหตุ
6. การเจริญเติบโตของกุงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเขน อัตราความหนาแนนในการเลีย้ ง
คุณภาพอาหารและน้ํา ศัตรูทางธรรมชาติ ระยะเวลาในการเลี้ยง การจัดการบอเลี้ยง ภูมิอากาศ
และความชํานาญในการเลี้ยง การเจริญเติบโตของกุงโดยวิธีการลอกคราบตองอาศัยสภาวะ
แวดลอมที่เหมาะสม ดังนั้นการตรวจสอบขนาดของกุงโดยการวัดและชั่งน้ําหนักทุกๆ 10 วัน แลว
นําผลการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกันจะทําใหทราบวากุงมีการเจริญเติบโตตามปรกติหรือไม ถามี
การเจริญเติบโตผิดปรกติตองหาสาเหตุเพื่อทางแกไขตอไป ตามปรกติการนํากุงเล็กมาเลี้ยงจนเปน
กุงขนาดใหญประมาณ 30 ตัวตอกิโลกรัม จะตองใชระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4 เดือนครึ่ง
แตถานํากุงที่มีขนาดใหญตั้งแต 1 นิ้วมาเลี้ยงจะใชเวลาในการเลี้ยงเหลือประมาณ 3 เดือนเศษ ก็
จะไดกุงที่มีขนาดประมาณ 30 ตัวตอกิโลกรัม
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา
อาหารเสริมและยารักษาโรค

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อโรงงานฺ...............................................ที่ตั้ง...............................................................ต
............................... อ............................... จ. ............................................................
1.2 ตําแหนงผูใหสัมภาษณ..........................................................โทรศัพท...........................
1.3 ปที่โรงงานเริ่มดําเนินกิจการ..........................................................................................
2. โปรดระบุประเภทสินคาที่โรงงานของทานผลิต
2.1 ประเภทสินคาที่ผลิต
2.2 เปนผลิตภัณฑสําหรับ
( ) อาหารเม็ดสําเร็จรูป
( ) ไก
( ) อาหารเสริม
( ) ปลา
( ) ยารักษาโรค
( ) กุง
( ) สุกร
( ) อื่นๆ ( ระบุ ).........................................
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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3. โรงงานของทานมีคาใชจายอะไรบางในแตละเดือน
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ

มูลคา ( บาท )

1 คาใชจายของกิจการ/ธุรกิจ
1
2
3
4
5
6
7
2 คาใชจายอื่นๆ ( ระบุ )
1
2
3
รวม
4. การจางงาน
คนงาน
ประเภทคนงาน

จํานวน

เพศชาย ( คน )

เพศหญิง ( คน )

เงินเดือน ( บาท )

4.1 เจาหนาที่บริหาร
4.2 พนักงานประจํา
รวม
5. วิธีการขนสงสินคาของโรงงานของโรงงานของทาน
( ) ทางรถยนต
( ) รถไฟ
( ) เครื่องบิน
( ) อื่นๆ ( ระบุ)
.............................................................................................................................
6. สินคาของทานมีการจําหนายในจังหวัดใดบาง
( ) สมุทรสาคร
( ) ฉะเชิงเทรา
( ) สมุทรสงคราม
( ) ราชบุรี
( ) นครปฐม
( ) สุพรรณบุรี
( ) จังหวัดอื่นๆ ( ระบุ ) ..............................................................................................................
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7. รูปแบบการจําหนายสินคาของทาน
( ) ตัวแทนจําหนาย ( ตอบขอ 8 )
( ) จําหนายเอง ( ขามไปตอบขอ 9 )
( ) ใชในฟารมของบริษัทเอง
( ) อื่นๆ ( ระบุ )…………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
8. โปรดอธิบายรูปแบบตัวแทนจําหนายสินคาของทานวามีลักษณะอยางไรมาพอสังเขป
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นายอดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิจการฟารมเพาะเลี้ยงตัวออน

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อฟารม...............................................ที่ตั้ง.............................................
ต................................................ อ......................................................
จ................................................................................................
1.2 ผูใหสัมภาษณ........................................................โทรศัพท.........................................................
1.3 ปที่ฟารมเริ่มเปดดําเนินกิจการ......................................................................................................
2. รายละเอียดดานการเพาะเลี้ยง
2.1 จํานวนบอเพาะฟกตัวออน..............บอ............ไร 2.2 ชวงเวลาในการเพาะฟก............ครั้ง/
เดือน ( ตอป )
2.3 ระยะเวลาในการเพาะฟกแตละครั้ง................วัน
2.4 จํานวนตัวออนที่เพาะไดแตละครั้ง (
เฉลี่ย ) ................................ตัว
3. ปริมาณตัวออนที่ผลิตไดแตละครั้งประมาณ..........................................ตัว
4. ฟารมของทานใชพอพันธุ แมพันธุ จาก
( ) จับมาจากธรรมชาติ
( ) สั่งจากตางประเทศ
( ) อื่นๆ ระบุ
....................................................................................................................................
5. ชวงเวลาที่มีความตองการสินคามากที่สุด ( ชวงเดือน )............................................................................
6. ปริมาณการสั่งสินคา
6.1 ปริมาณการสั่งสินคาเฉลี่ยครั้งละ..........................ตัว
6.2 มูลคา......................................บาท
6.3 ลูกคามีการกลับมาสั่งสินคาอีกหรือไม
( ) ใช
( ) ไมใช
6.4. แนวโนมความตองการลูกกุงกุลาดําของเกษตรกรในอนาคตตามความเห็นของทาน เพราะเหตุใด
( ) เพิ่มขึ้นเพราะ ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
( ) ลดลงเพราะ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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( ) ไมแนนอนเพราะ.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. ประเภทของคาใชจายในการดําเนินกิจการฟารมของทาน
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ

มูลคา ( บาท )

1. คาเครื่องมืออุปกรณ
2. คาพอพันธุ แมพันธุ
3. คาจางแรงงาน
4 . คาใชจายอื่นๆ ( ระบุ )
1
2
3
4
รวม
8. การจางงาน
8.1 ประเภทคนงาน
( ) ลูกจาง
( ) คนในครอบครัว
( ) อื่นๆ (ระบุ )....................................
8.2 จํานวนคนงาน..........................คน
9. การขนสงสินคา
( ) ทางฟารมมีบริการสงสินคา
( ) ลูกคามารับสินคาเอง
( ) ทั้งสองอยาง
10. พื้นที่ซึ่งลูกคาของทานประกอบกิจการอยู
( ) สมุทรสาคร
( ) ฉะเชิงเทรา
( ) สมุทรสงคราม
( ) ราชบุรี
( ) นครปฐม
( ) สุพรรณบุรี
( ) จังหวัดอื่นๆ ( ระบุ) ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
11.โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

211
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นายอดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อผูใหสัมภาษณ...........................................................................................................
ที่อยู..................................ต....................................... อ......................................................
จ. ...................................................................โทรศัพท....................................................
1.2 ปที่เริ่มดําเนินธุรกิจ......................................
2. ทานชวยอธิบายลักษณะการดําเนินธุรกิจขนสงน้ําเค็มวามาพอสังเขปเปนอยางไร
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. แหลงน้ําเค็มที่ทานใชในการจําหนาย
( ) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ( ระบุตําบล ) ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
( ) พื้นที่อื่นๆ ( ระบุ ) ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. นาเกลือที่ทานนําน้ําเค็มมาจําหนายเปนของทานเองหรือไม
( ) ใช ( ขามไปตอบขอ 6 )
( ) ไมใช
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5. ขอตกลงในการนําน้ําเค็มออกมาจากนาเกลือของทาน
( ) ซื้อตอจากเจาของ
( ) รับจางขนสงเพื่อจําหนาย
( ) รวมหุนกับเจาของนาเกลือในการจําหนาย
( ) อื่นๆ ( ระบุ)................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
6. ราคาน้ําเค็มที่ทานขนสงหนวยละประมาณ .......................................................บาท
7. ชวงเวลาที่มีความตองการน้ําเค็มมากที่สุด .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8. พื้นที่ซึ่งมีกลุมลูกคาใชบริการธุรกิจของทาน
( ) สมุทรสาคร
( ) ฉะเชิงเทรา
( ) สมุทรสงคราม
( ) ราชบุรี
( ) นครปฐม
( ) สุพรรณบุรี
( ) จังหวัดอื่นๆ ( ระบุ)...............................
.........................................................................................................................................................................................
9. ยานพาหนะในการขนสง
91 พาหนะที่ใชในการขนสงในธุรกิจของทานมีจํานวน........................คัน
9.2 ยานพาหนะเปนของทานเองหรือไม
( ) ใช
( ) ไมใช (ระบุ )................................................................
.....................................................................................................................................................................................
10. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นายอดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธุรกิจผลิตเครื่องมือและอุปกรณการเลี้ยงกุง

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อโรงงาน...............................................ที่ตั้ง.......................................
ต. ......................................... อ. ...........................................................................
จ. ............................................................โทรศัพท...............................................
1.2 ตําแหนงผูใหสัมภาษณ..........................................................
1.3 ปที่เริ่มเปดดําเนินกิจการ.............................................
2. สินคาที่ผลิตในโรงงานของทาน
2.1 ประเภทสินคาที่ผลิต
( ) ใบพัด
( ) กระชังใสอาหาร
( ) เฝอก
( ) เครื่องยนตหมุนใบพัด
( ) อวน
( ) ตาขายกันสัตว
( ) กระปองใสอาหาร
( ) แห
( ) ทอน้ํา
( ) ทุน
( ) อื่นๆ ( ระบุ )…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..................
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3. โรงงานของทานมีคาใชจายอะไรบาง
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ

มูลคา ( บาท )

1
2
3
4
5
6
7
รวม
4. รายละเอียดดานการจางงาน
คนงาน
ประเภทคนงาน

จํานวน

เพศชาย ( คน )

เพศหญิง ( คน )

คาจาง
ตอวัน

ตอเดือน

1. เจาหนาที่บริหาร
2. พนักงานประจํา
รวม
5. รูปแบบการจําหนายสินคาของทาน
( ) ตัวแทนจําหนาย
( ) จําหนายเอง ( ขามไปตอบ ขอ 8 )
( ) อื่นๆ ( ระบุ )
...............................................................................................................................
6. โปรดอธิบายรูปแบบตัวแทนจําหนายสินคาของทานมาพอสังเขป
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
7. พื้นที่ซึ่งมีกลุมลูกคาซื้อสินคาจากโรงงานของทาน
( ) สมุทรสาคร
( ) ฉะเชิงเทรา
( ) สมุทรสงคราม
( ) ราชบุรี
( ) นครปฐม
( ) สุพรรณบุรี
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( ) จังหวัดอื่นๆ ( ระบุ) ...........................................................................................................................
8. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นายอดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมหองเย็น

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อโรงงาน...............................................ที่ตั้ง.......................................
ต. ...................................... อ. .................................................................
จ. ..................................................................................
1.2 ตําแหนงผูใหสัมภาษณ..........................................................โทรศัพท...........................................
1.3 ปที่เริ่มเปดดําเนินกิจการ.............................................
2. สินคาที่หองเย็นของทานรับฝาก
( ) กุง
( ) ปลา
( ) สัตวทะเล
( ) อื่นๆ ( ระบุ )..........................................................................................................................................
3. โรงงานของทานมีคาใชจายอะไรบางในแตละเดือน
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ
1
2
3
4
5
6
7
รวม

มูลคา ( บาท )
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4. การจางงาน
คนงาน
ประเภทคนงาน

จํานวน

เพศชาย ( คน )

เพศหญิง ( คน )

เงินเดือน ( บาท )

1 เจาหนาที่บริหาร
2 พนักงานประจํา
รวม
5. โปรดระบุแหลงที่มาและปริมาณของสินคาแตละประเภทในอุตสาหกรรมหองเย็นของทาน
ประเภทสินคา

แหลงที่มาของสินคา ( จังหวัด )
( ตอบไดมากกวาหนึ่งแหง )

ปริมาณสินคาเฉลี่ยในแต
ละเดือน ( ตัน )

1. กุง
2. ปลา
3. สัตวทะเล
อื่นๆ ( ระบุ )

6. วิธีการขนสงสินคาของโรงงานของโรงงานของทาน
( ) ทางรถยนต
( ) รถไฟ
( ) เครื่องบิน
( ) อื่นๆ ( ระบุ
)............................................................................................................................................
7. โปรดระบุลักษณะการดําเนินธุรกิจหองเย็นของทาน
( ) รับฝากสินคาจากผูประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ
( ) สงออกหรือจําหนายสินคาแชแข็ง
( ขามไปตอบขอ 9 )
( ) อื่นๆ ( ระบุ )...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
8. โปรดระบุประเภทของธุรกิจที่หองเย็นของทานรับฝากสินคาและโปรดระบุจังหวัด ,ที่ตั้งและจํานวน
( ) ที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ( จังหวัด )......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
( ) ที่ตั้งของตลาด ( จังหวัด ) .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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( ) อื่นๆ ( ระบุ )..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9. แหลงสงออกหรือจําหนายสินคาของทาน
( ) กรณีจําหนายสินคาแชแข็งในประเทศ ( ระบุจังหวัด )..................................................................
……...............................................................................................................................................................................
......….............................................................................................................................................................................
( ) กรณีสงออกสินคาแชแข็ง ( ระบุประเทศ )...................................................................................... ……
..........................................................................................................................................................................................
10. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นาย อดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อโรงงาน...............................................ที่ตั้ง.......................................
ต. ...................................... อ. .................................................................
จ. ..................................................................................
1.2 ตําแหนงผูใหสัมภาษณ..........................................................โทรศัพท...........................................
1.3 ปที่เริ่มเปดดําเนินกิจการ.............................................
2. โปรดระบุประเภทสินคาที่โรงงานของทานใชเปนวัตถุดิบ
( ) กุง
( ) ปลา
( ) สัตวทะเล
( ) อื่นๆ ( ระบุ )...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. การจางงาน
คนงาน
ประเภทคนงาน
1 เจาหนาที่บริหาร
2 พนักงานประจํา
รวม

จํานวน

เพศชาย ( คน )

เพศหญิง ( คน )

เงินเดือน ( บาท )

221
4. โรงงานของทานมีคาใชจายอะไรบาง
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ

มูลคา ( บาท )

1
2
3
4
5
6
7
รวม
5. โปรดระบุรายละเอียดวัตถุดิบที่ใชในโรงงานของทาน
ประเภทสินคา

แหลงที่มาของสินคา (จังหวัด )
( ตอบไดมากกวาหนึ่งแหง )

ปริมาณสินคาใน
แตละเดือน ( ตัน )

ประเภทสินคาหลังการแปรรูป
( ตอบไดมากกวาหนึ่งอยาง )

1. กุง
2. ปลา
3. สัตวทะเล
อื่นๆ ( ระบุ )

6. แหลงจําหนายสินคาของทาน
( ) ในประเทศ ( โปรดระบุจังหวัด )...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
( ) ตางประเทศ ( โปรดระบุประเทศ )...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
7. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นาย อดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ เรื่อง ธุรกิจจากการเลี้ยงกุงกุลาดําที่สงผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
กายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
( Shrimp related businesses effecting economic and physical structure of samut sakhon province )
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธุรกิจแพกุง

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อแพ...............................................ที่ตั้ง.......................................
ต. ............................................ อ. ...........................................................
จ. ........................................................................................
1.2 ตําแหนงผูใหสัมภาษณ..........................................................โทรศัพท...........................................
1.3 ปที่เริ่มเปดดําเนินธุรกิจ.............................................
2. วิธีการรับซื้อสินคาของทาน
( ) รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง
( ) ผานคนกลาง
( ) อื่นๆ ( ระบุ ).............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. ปริมาณสินคาที่ทานรับซื้อเฉลี่ยประมาณ ( เดือน ).................................................
........................................................................................ตัน
4. แหลงรับซื้อสินคาของทาน
( ) สมุทรสาคร
( ) ฉะเชิงเทรา
( ) สมุทรสงคราม
( ) ราชบุรี
( ) นครปฐม
( ) สุพรรณบุรี
( ) จังหวัดอื่นๆ ( ระบุ) ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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5. ธุรกิจแพกุงของทานมีคาใชจายอะไรบาง
ประเภทคาใชจายในการดําเนินกิจการ

มูลคา ( บาท )

1
2
3
4
5
6
7
รวม
6. การจางงาน
คนงาน
ประเภทคนงาน

จํานวน

เพศชาย ( คน )

เพศหญิง ( คน )

เงินเดือน ( บาท )

1 พนักงานประจํา
2 พนักงานรายวัน
รวม
7. วิธีการขนสงสินคาของธุรกิจแพกุงของทาน
( ) ทางรถยนต
( ) รถไฟ
( ) เครื่องบิน
( ) อื่นๆ ( ระบุ ) ........................................................................................................................................
8. ยานพาหนะในการขนสง
8.1 พาหนะที่ใชในการขนสงในธุรกิจของทานมีจํานวน........................คัน
8.2 ยานพาหนะเปนของทานเองหรือไม
( ) ใช
( ) ไมใช (ระบุ )................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
9. ทานจําหนายสินคาของทานใหแก
( ) หองเย็น ในพื้นที่จังหวัด.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
( ) โรงงานแปรรูปสัตวน้ําในพื้นที่จังหวัด.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
( ) ธุรกิจอื่นๆ ( โปรดระบุประเภทและจังหวัดที่ตั้ง ) ....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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10. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําและแนวโนมในอนาคต
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
นาย อดิศักดิ์ กันบุญ
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายอดิศักดิ์ กันบุญ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2520 จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยเมื่อป 2543 และเขาศึกษาตอในสาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2544

