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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 

(จังหวัดชุมพร  สุราษฎธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปตตาน)ี 
 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

เนื่องจากในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีการทําการประมงมาชา นาน และเปนแหลงใหญ

แหงหนึ่งของตลาดคาอาหารทะเลของไทย ปจจุบันอาหารทะเลสวนมาก รอยละ 90 นําเขาจากการที่

เรือประมงออกไปจับปลาจากประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 

อุตสาหกรรมอาหารทะเล จึงเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนสําคัญตอการเจริญเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแงของการบริโภค การจางงาน และการผลิต เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได

ใหประเทศไทยจํานวนมาก ในป 2549 สงออกเปนลําดับที่ 13 มูลคา 109,277.1 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 2.2 ของการสงออกทั้งสิ้นของไทย 

ในป 2548 พบวาภาวะโดยรวมมีการผลิตลดลงรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 

แมวาตลาดสงออกมีความตองการสูง เน่ืองจากการขาดแคลนวัตถุดิบกุงและสัตวนํ้าอ่ืน ๆ  

โดยเฉพาะผลจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหชาวประมงงดออกหาปลา ทําใหปริมาณสัตว

น้ําลดลง นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ทําให ปริมาณการ

ผลิตสินคาแปรรูปประมงในภาพรวมลดลงรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกันไตรมาสเดียวกันของปกอน 

แมวาไทยจะไดรับการคืน GSP กุงไทยจากยุโรป และสหรัฐไดยกเลิกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด

การนําเขากุงจากไทยเปนการชั่วคราว  สําหรับตลาดอาหารทะเลกระปองภายในประเทศยังมีกา ร

แขงขันที่รุนแรงและมีอัตราการเติบโตของตลาดตํ่ากวา 

ป 2548 มีมูลคาการสงออก 52,896 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.4 จากไตรมาส

กอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นของอาหารทะเลแปรรูป รอยละ 36.8 อาหารทะเลสดแชเย็นแชแข็งรอยละ 

29.5 และอาหารทะเลกระปองรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวาการ

สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 25.8 เปนผลจากการไดคืน GSP  

ป 2549 การสงออกมีการขยายตัวจากป 2548 รอยละ 8.4  ตลาดสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ

แรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 24.26%  ออสเตรเลยี 7.82%  แคนาดา 7.5%  ญ่ีปุน 6.4%  อียิปต 4.96% 

สวนการนําเขาสินคา มีการนําเขาเพิ่มขึ้นในรูปวัตถุดิบ ไดแก ปลาทูนาแชเย็นแชแข็งรอย

ละ 34.4 ปลาแซลมอนและปลาแมคเคอเรลรอยละ 24.9 

คลัสเตอรอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย กระจุกตัวอยูในพื้นที่จังหวัด 

สุราษฏรธานี สงขลา และปตตานี  โดยมีเงินลงทุ นโดยประมาณ 1,584 ลานบาท  มีการจางงาน 

9,125 อัตรา มีกําลังการผลิต 197,330 ตัน 
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การรวมตัวของสมาชิกมีจุดประสงคคือเพื่อตอรองกับรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ

เพื่อใหไดประโยชนหรือสิทธิบางอยาง เชน การยื่นเร่ืองใหกรมประมงทําการอนุญาตให

หองปฏิบัติการทดสอบและรับรอ งมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือของตนเองสามารถทดสอบและ

ออกใบรับรองไดเพราะหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมงมีไมเพียงพอ

ตอความตองการ สวนเร่ืองการทําธุรกิจ สมาชิกแตละรายมีแหลงวัตถุดิบ ลูกคา และชองทางการจัด

จําหนายเปนของตนเอง 

ลักษณะของอุตสาหกรรมมี ผูสงออกรายใหญ 3-4 รายมียอดสงออกประมาณรอยละ 70 

ของยอดสงออกในจังหวัดสงขลา นอกนั้นเปนขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะฉะนั้นราคาและ

เงื่อนไขถูกกําหนดโดยผูประกอบการรายใหญเหลาน้ี สําหรับผูประกอบการรายใหญยังไมมีความ

รวมมอืกนัในดานการทาํการตลาดหรือจัดหาวัตถดิุบเพื่อลดตนทุน แตก็ไมมีการตัดราคาขายกัน 

การสงออกอาหารแชแข็งอยูในชวงริเร่ิมมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันในบางเร่ืองที่เปน

ผลประโยชนรวมกันหรืออยูในขั้นกําลังพัฒนา เพราะมีผูประกอบการรายใหญ 3-4 ราย แตละรายมี

ลูกคาและชองทางการจัดจําหนายเปนของตนเอง ขอแนะนําคื อควรสงเสริมใหเกิดการรวมตัว

เปนคลัสเตอรสที่สมบูรณมากขึ้น ปจจุบันผูประกอบการยังไมมีแรงจูงใจหรือแรงกดดันใหลด

ตนทุนรวมกันหรือการแขงขันยังไมสูงพอที่จะทําใหผูประกอบการเหลาน้ีหันมารวมตัวกันเปนคลัส

เตอรสอยางสมบูรณ เน่ืองจากอุตสาหกรรมยังมีกําไรสวนต างอยูสูง นอกจากน้ีผูประกอบการ

สวนมากจะเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด การรวมตัวกันเพื่อตอรองหรือเรียกรอง

ผลประโยชนรวมกันก็จะมีสภาอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมา

ชวยทางดานความรูและวิชาการ แตยังไมมีหนวยงานอ่ืนของรัฐเขามาช วยพัฒนาเปนคลัสเตอรสอ

ยางเปนรูปธรรม  

คลัสเตอรสน้ีมีหนวยงานที่เกี่ยวของเพียงพอที่จะทําใหเกิดคลัสเตอรสที่สมบูรณไดและ

ผูประกอบการหลายรายมีความรูเร่ืองคลัสเตอรสบาง นาจะมีหนวยงานของรัฐเขาไปวิเคราะห

สถานะภาพและวางแผนผลักดันสงเสริมใหเกิดคลัสเตอรสในระดับที่สมบูรณขึ้นไป 
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2.  การวเิคราะหเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 เง่ือนไขปจจัยการผลิต 

- มีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจับปลา และผูประกอบการมีความ

ชํานาญสูง 

จุดแขง็ 

- มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 

- วัตถุดิบที่ใชสวนใหญมีอยูภายในจังหวัด 

- ภูมิปญญาในทองถิ่นสามารถพัฒนาเปนสินคาของมุสลิม 

- แรงงานเปนแรงงานมุสลิมในทองถิ่น 

- ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการใหความสําคัญในการพัฒนาการผลิต 

- มีแหลงเงินทุน และใชเงินทุนไมสูง สวนใหญใชเงินลงทุ นสวนตัว ทาํใหมี

ความเสี่ยงนอย 

- โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมภายในจังหวัดมีความสะดวกการขนสง

สะดวกทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

- ราคาน้ํามันที่แพงขึ้นทําใหชาวประมงลดการออกไปจับปลา 

จุดออน 

- มีการขาดแคลนแรงงาน 

- สัตวนํ้า เชนกุง เร่ิมมีโรคระบาด 

- อุตสาหกรรมน้ีนิยมใชแรงงานเปนหลัก ยังไมคอยมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย เชน 

เคร่ืองมอืปอกเปลอืกกุง 

- แรงงานขาดทักษะ ขาดความรูเชิงลึก ขาดความรูใหม ๆ 

- กําลังการผลิตไมเพียงพอ  และตนทุนคาแรงสูง 

- เทคโนโลยีการผลิตไมทันสมัยและ สถานประกอบการ  ไมไดมาตรฐาน 

- สินคามีอายุการเก็บรักษาสั้น 

- ขาดการทํา Branding 

- ขาดกลยุทธทางการตลาด ขาดขอมูลลูกคา ขาดการ วางแผนและกําหนด

ปริมาณการผลิตใหสอดคลองกับ ความตองการ 

- คุณภาพวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ  

- ขอกําหนดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามทําใหการผลิตวัตถุดิบทําไดยาก 

- ตนทุนวัตถุดิบจากภายนอกมีราคาสูง 
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 เง่ือนไขดานอุปสงค 

- ลูกคาตองการสินคาที่ดีมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง 

จุดแขง็ 

- ลูกคาเนนคุณภาพของสินคาเปนหลัก 

- ลูกคาในตลาดตางประเทศมีกําลังซื้อสูง 

- ตลาดในประเทศยังบริโภคนอยอยู 

- ชาวมุสลิมมีจํานวนมาก และตองการบริโภคอาหารฮาลาลมากขึ้น 

- ลูกคาตองการที่จะเลือกซื้อสูง และตอเน่ือง 

- ลูกคาตองการสินคาที่มีมาตรฐานอาหารฮาลาล ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

- ลูกคามีแนวโนมมากขึ้น ทําใหสามารถขายไดเพิ่ม มากขึ้น 

- กระปองมีราคาแพงขึ้น 

จุดออน 

- คาขนสงเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามัน 

- การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาทําไดยาก 

- ลูกคายังไมเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตเนื่องจากประเทศไทยไมใชประเทศที่มี

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาหลักของประเทศ 

- ปริมาณคําสั่งซื้อจากลูกคาไมแนนอน 

- ลูกคามีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อมากขึ้น 

- การยอมรับในคุณภาพของสินคาไทยมีนอย 

 

 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

- ยุโรปไดคืนสิทธิ์ GSP ใหกับไทยทําใหการสงออกเพิ่มขึ้น 

จุดแขง็ 

- สหรัฐไดยกเลิกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดการนําเขากุงจากไทยเปนการ

ชั่วคราว 

- ผูสงออกอาหารทะเลแชแข็งของไทยสวนใหญเปนเจาตลาด มีสวนแบงตลาด

สูงในตลาดโลก 

- ผูประกอบการและผูเลี้ยงของไทยมีประสบ การณยาวนานและมีการปรับตัวที่

ดีตอสถานการณ 

- ผูประกอบการมีการรวมกลุมกัน ไมนิยมตัดราคากันเอง ตางคนตางหาตลาด

ของตนเอง 

- ผูประกอบการนิยมหาตลาดใหมๆ และพยายามลดตนทุน 
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- มเีอกลกัษณเปนของตนเอง 

- ความพรอมของผูประกอบการที่จะพัฒนา 

- ผูประกอบการมุงเนนการพัฒนาคุณภ าพสนิคาและกระบวนการผลติ ใหได

มาตรฐานดวยการนําระบบ GMP&HACCP  มาใช 

- ผูประกอบการรวมกับสถาบันการศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

อาทิ การอบรมหลักสูตร HALAL – HACCP  

- มีการพัฒนาใหระบบการผลิตสามารถผลิตไดครบวงจรและสามารถพัฒนา

รูปแบบใหทันสมัยได 

- ใกลแหลงวัตถุดิบ แหลงผลิตและแหลงกระจายสินคา 

- มาตรฐานอาหารฮาลาลเขมงวด 

จุดออน 

- มีกฎเกณฑมาตรฐานใหม ๆ มากขึ้น 

- ไมมีการรวมกลุมแบบ Cluster ที่ชัดเจน 

- การเชื่อมโยงของผูผลิตไมมีประสิทธิภาพและขาดอํานาจตอรอง 

- ไมมีแหลงศูนยรวมการประชาสัมพันธและการแสดงสินคา ไมมีเทค นิคใน

การแสวงหาลูกคา 

- ขาดขอมูลดานการตลาด/ราคา 

- ผูประกอบการสวนใหญ ขาดเทคโนโลยีและความรูดานการผลิต แปรรูป และ

การจัดการ 

 

 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน   (Related & Supporting Industries) 

- มีการขยายสินคาตางๆ เพิ่มขึ้น เชน กุงเทมปุระ กุงซูช ิ

จุดแขง็ 

- มีอุตสาหกรรมบรรจุหีบหอโตมากและมีเทคโนโลยีใหมๆ  

- อุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งพิมพทําใหการบรรจุหีบหอมีความปลอดภัย

สูงขึ้น 

- ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางอาหารฮาลาล  

- สถาบันการศึกษาในการสนับสนุนศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนากระบวนการ

ผลิต นําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต แตไดมาตรฐานของอาหารฮาลาล 

- สถาบันการเงินใหการสนับสนุน 
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- การสนับสนุนจากสถาบันการเงินมีระเบียบที่ยุงยาก 

จุดออน 

- ความลาชาของการรับรองสินคา เชน อย. 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไมครบวงจร  

- ขาดขอมูลทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ

ตลาดมุสลิม 

- ความเชื่อมโยงยังเปนลักษณะการเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมอยู 

- ไมมีความเชื่อมโยงกันระหวางผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบ 

 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน 

- ควรพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร สรางความรูเชิงลึกและสราง

ความรูใหมใหแกผูประกอบการ 

- ควรสงเสริมใหเกิดการสรางตราสินคา 

- ควรปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเกิดความสะดวกในการขนสง 

- ควรสรางความเชื่อมมั่นใหแกลูกคาในดานคุณภาพมาตรฐานการผลิตอาหาร     

ฮาลาล 

- ควรมีการสงเสริม ประชาสัมพันธและการจัดแสดงสินคา 
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3. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

3.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีการทําการประมงมาชานาน และเปนแหลงใหญแหง

หนึ่งของตลาดคาอาหารทะเลของไทย ปจจุบันอาห ารทะเลสวนมาก รอยละ 90 นําเขาจากการที่

เรือประมงออกไปจับปลาจากประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม   

อุตสาหกรรมอาหารทะเล จึงเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนสําคัญตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งในแงของการบริโภค การจางงาน และการผลิต เปนอุตสาหก รรมที่สรางรายไดใหประเทศไทย

จํานวนมาก สาเหตุที่วิสาหกิจอาหารมีศักยภาพเน่ืองจากผูประกอบการมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการจับปลา และผูประกอบการมีความชํานาญสูง  มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เน่ืองจาก

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  วัตถุดิบที่ใชสวนใหญมีอยูภายใน จังหวัด ภูมิปญญาใน

ทองถิ่นสามารถพัฒนาเปนสินคาของมุสลิม แรงงานเปนแรงงานมุสลิมในทองถิ่น ไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐในการใหความสําคัญในการพัฒนาการผลิต มีแหลงเงินทุน และใชเงินทุนไม

สูง สวนใหญใชเงินลงทุนสวนตัว ทําใหมีความเสี่ยงนอย โครงสรางพื้นฐานดา นการคมนาคม

ภายในจังหวัดมีความสะดวกการขนสงสะดวกทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  แตปจจุบันผูผลิต

กําลังประสบปญญาเนื่องจากราคาน้ํามันที่แพงขึ้นทําใหชาวประมงลดการออกไปจับปลา  มีการขาด

แคลนแรงงาน   สัตวนํ้า เชนกุง เร่ิมมีโรคระบาด  อุตสาหกรรมนี้นิยมใชแรงงานเปนหลั ก ยังไมคอย

มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย เชน เคร่ืองมือปอกเปลือกกุง  แรงงานขาดทักษะ ขาดความรูเชิงลึก ขาดความรู

ใหม ๆ  กําลังการผลิตไมเพียงพอ  และตนทุนคาแรงสูง  เทคโนโลยีการผลิตไมทันสมัยและ สถาน

ประกอบการ  ไมไดมาตรฐาน  สินคามีอายุการเก็บรักษาสั้น ขาดการ ทํา Branding ขาดกลยุทธทาง

การตลาด ขาดขอมูลลูกคา ขาดการ วางแผนและกําหนดปริมาณการผลิตใหสอดคลองกับ ความ

ตองการ คุณภาพวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ  ขอกําหนดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามทําใหการผลิต

วัตถุดิบทําไดยาก และตนทุนวัตถุดิบจากภายนอกมีราคาสูง 

3.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

เครือขายวิสาหกิจ ดานอาหารทะเลในป 2549 การสงออกมีการขยายตัวจากป 2548 

รอยละ 8.4  ตลาดสงออกที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 24.26%  ออสเตรเลยี 7.82%  

แคนาดา 7.5%  ญ่ีปุน 6.4%  อียิปต 4.96%  สาเหตุที่การสงออกมีการขยายตัวเน่ืองจากลูกคาตองการ

สินคาที่ดีมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ลูกคาเนนคุณภาพของสินคาเปนหลัก ลูกคาในตลาด

ตางประเทศมีกําลังซื้อสูง  ตลาดในประเทศยังบริโภคนอยอยู  ชาวมุสลิมมีจํานวนมาก และตองการ

บริโภคอาหารฮาลาลมากขึ้น  ลูกคาตองการที่จะเลือกซื้อสูง และตอเน่ือง ลู กคาตองการสินคาที่มี

มาตรฐานอาหารฮาลาล ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ลูกคามีแนวโนมมากขึ้น ทําใหสามารถขายได

เพิ่ม มากขึ้น  แตอุปสรรคของวิสาหกิจอาหารคือ  กระปองมีราคาแพงขึ้น   คาขนสงเพิ่มขึ้นตามราคา
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นํ้ามัน   การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาทําไดยาก  ลูกคายังไมเชื่ อมัน่ในกระบวนการผลติ

เนื่องจากประเทศไทยไมใชประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาหลักของประเทศ  ปริมาณคําสั่ง

ซื้อจากลูกคาไมแนนอน  ลูกคามีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อมากขึ้น การยอมรับในคุณภาพของ

สินคาไทยมีนอย 

3.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 

Rivalry) 

การแขงขันในวิสาหกิจอาหารของภาคใตตอนลาง มีความไดเปรียบในดานการที่

ประเทศแถบยุโรปไดคืนสิทธิ์  GSP ใหกับไทยทําใหการสงออกเพิ่มขึ้น  สหรัฐไดยกเลิกเก็บภาษี

ตอบโตการทุมตลาดการนําเขากุงจากไทยเปนการชั่วคราว  ผูสงออกอาหารทะเลแชแข็ง ของไทย

สวนใหญเปนเจาตลาด มสีวนแบงตลาดสงูในตลาดโลก  ผูประกอบการและผูเลี้ยงของไทยมี

ประสบการณยาวนานและมีการปรับตัวที่ดีตอสถานการณ ผูประกอบการมีการรวมกลุมกัน ไมนิยม

ตัดราคากันเอง ตางคนตางหาตลาดของตนเอง  ผูประกอบการนิยมหาตลาดใหมๆ และพยายามลด

ตนทุน มเีอกลกัษณเปนของตนเอง ความพรอมของผูประกอบการที่จะพัฒนา ผูประกอบการมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพสินคาและกระบวนการผลิต ใหไดมาตรฐานดวยการการนําระบบ  

GMP&HACCP ผูประกอบการรวมกับสถาบันการศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพอยางสม่ําเสมอ อาทิ 

การอบรมหลักสูตร  HALAL – HACCP  มีการพัฒนาใหระบบการผลิตสามารถผลิตไดครบวงจร

และสามารถพัฒนารูปแบบใหทันสมัยได ใกลแหลงวัตถุดิบ แหลงผลิตและแหลงกระจายสินคา  แต

ผูประกอบการควรมีการปรับปรุงกลยุทธการแขงขันเนื่องจากมาตรฐานอาหารฮาลาลมีความ

เขมงวด  มีกฎเกณฑมาตรฐานใหม ๆ มากขึ้น ไมมีการรวมกลุมแบบ Cluster ที่ชัดเจน  การเชื่อมโยง

ของผูผลิตไมมีประสิทธิภาพและขาดอํานาจตอรอง ไมมีแหลงศูนยรวมการประชาสัมพันธและการ

แสดงสินคา ไมมีเทคนิคในการแสวงหาลูกคา  ขาดขอมูลดานการตลาด /ราคา  ผูประกอบการสวน

ใหญ ขาดเทคโนโลยีและความรูดานการผลิต แปรรูป และการจัดการ 

3.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

 อุตสาหกรรมการสงออกอาหารแชแข็งและอุตสาหกรรมอาหารฮาลานอยูในชวง

ริเร่ิมมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันในบางเร่ืองที่เปนผลประโยชนรวมกันหรืออยูในขั้นกําลังพัฒนา 

เพราะมีผูประกอบการร ายใหญ 3-4 ราย แตละรายมีลูกคาและชองทางการจัดจําหนายเปนของ

ตนเอง ขอแนะนําคือควรสงเสริมใหเกิดการรวมตัวเปนคลัสเตอรสที่สมบูรณมากขึ้น มีการขยาย

สินคาตางๆ เพิ่มขึ้น เชน กุงเทมปุระ กุงซูชิ  มีอุตสาหกรรมบรรจุหีบหอโตมากและมีเทคโนโลยี

ใหมๆ   อุตสาหกรรมพลาส ติกและสิ่งพิมพทําใหการบรรจุหีบหอมีความปลอดภัยสูงขึ้น  ไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางอาหารฮาลาล  สถาบันการศึกษาในการ

สนับสนุนศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิต นําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต แตได

มาตรฐานของอาหารฮาลาล มีสถาบันก ารเงนิใหการสนับสนุน   ปจจุบันผูประกอบการยังไมมี
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แรงจูงใจหรือแรงกดดันใหลดตนทุนรวมกันหรือการแขงขันยังไมสูงพอที่จะทําใหผูประกอบการ

เหลาน้ีหันมารวมตัวกันเปนคลัสเตอรสอยางสมบูรณ เน่ืองจากอุตสาหกรรมยังมีกําไรสวนตางอยูสูง 

นอกจากน้ีผูประกอบการสวนมากจะเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด การรวมตัวกันเพื่อตอรอง

หรือเรียกรองผลประโยชนรวมกันก็จะมีสภาอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมดวย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาชวยทางดานความรูและวิชาการ แตยังไมมีหนวยงานอ่ืนของรัฐเขา

มาชวยพัฒนาเปนคลัสเตอรสอยางเปนรูปธรรม จึงควรสรางการสนับสนุนจากสถาบันการเงินโดย

ลดระเบียบที่ยุงยากดานการกูยืมเงิน และปรับปรุงความลาชาของการรับรองสินคา เชน อย . รวมทั้ง

เพิ่มการสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหยังไมครบวงจรมากขึ้น นอกจากน้ี

ผูประกอบการยังขาดขอมูลทางการตลาดเพื่ อการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ

ตลาดมุสลิม  และควรสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมระหวางผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบ 

3.5 บทบาทรัฐบาล 

การทํา FTA ของรัฐบาล ทําใหภาษีลด ทําใหไทยไดเปดตลาดใหมๆ เชน ออสเตเลีย 

ญ่ีปุน  กรมประมง ควรเพิ่มจํานวนหองปฏิ บัติทดสอบและรับรองมาตรฐานใหมากขึ้น และควร

ปรับปรุงกระบวนการออกใบรับรองคุณภาพเพื่อใหสามารถดําเนินการออกใบรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น  รัฐควรปรับปรุงโครงการ Kitchen of the world ใหเปนรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 
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4.  Cluster Map อาหารทะเล : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

แผนที่คลัสเตอรอาหารทะเล

การเพาะพันธสัตว

การขนสง และ
จายสินคา

ธุรกิจหลัก (Core Activities)ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

สัตวทะเลธรรมชาต/ิการ
เพาะเลี้ยงชายฝง

สัตวทะเลธรรมชาต/ิการ
เพาะเลี้ยงชายฝง

ชาวประมงจับสัตว/
ผูเพาะเลี้ยง

ชาวประมงจับสัตว/
ผูเพาะเลี้ยง

อาคาร สถานที่ อาคาร สถานที่ 

เงินทุนเงินทุน

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ตลาด

ลูกคาในประเทศลูกคาในประเทศ

ลูกคาตางประเทศ  ลูกคาตางประเทศ  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว

อุตสาหกรรมขายอาหารสัตวอุตสาหกรรมขายอาหารสัตว

อุตสาหกรรมสัตวน้ํากระปองอุตสาหกรรมสัตวน้ํากระปอง

กลุมการคาชายแดนกลุมการคาชายแดน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

• มหาวิทยาลัย
• สถาบันอบรมในทาง
อาชีพทางการเกษตร/
ประมง

• มหาวิทยาลัย
• สถาบันอบรมในทาง
อาชีพทางการเกษตร/
ประมง

สถาบันการศึกษา
• หอการคาจังหวัด
• สภาอุตสาหกรรม
• สมาคมขนสง
• หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การรับรองมาตรฐาน
• องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

• หอการคาจังหวัด
• สภาอุตสาหกรรม
• สมาคมขนสง
• หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การรับรองมาตรฐาน
• องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กลุม สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ
• สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด
•พาณิชยจังหวัด
•ศูนยผสมเทียม
•สาธารณะสุขจังหวัด
•พัฒนาชุมชน
•ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

หนวยงานภาครัฐ
• สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด
•พาณิชยจังหวัด
•ศูนยผสมเทียม
•สาธารณะสุขจังหวัด
•พัฒนาชุมชน
•ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

ยานพาหนะ / เรือยานพาหนะ / เรือ

อาหารสัตวอาหารสัตว

การจัดระบบ
ฟารมมาตรฐาน

อุตสาหกรรมปลาปนอุตสาหกรรมปลาปน

อุตสาหกรรมการแขเย็น แขแข็งอุตสาหกรรมการแขเย็น แขแข็ง

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย

 

ภาพที่ 1 แสดง Cluster Map อาหารทะเล 
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สามารถสรุปผลการวิเคราะห Diamond model ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ของภาคใตฝง

อาวไทย ไดดังแสดง 

 

Diamond model คลัสเตอรอาหาร 

 

 
 

ภาพที่  2  แสดงการวิเคราะห Diamond model คลสัเตอรอาหารทะเล 

 

 

จุดแข็ง 

-  ผูประกอบการมีการรวมกลุมกัน ไมนิยม

ตัดราคากนัเอง ตางคนตางหาตลาดของ

ตนเอง 

-  ผูประกอบการนิยมหาตลาดใหมๆ  และ

พยายามลดตนทนุ 

จุดออน 

- มาตรฐานอาหารฮาลาลเขมงวด 

- มีกฎเกณฑมาตรฐานใหม ๆ มากขึ้น 

- ไมมีการรวมกลุมแบบ Cluster ที่ชัดเจน 

 

จุดแข็ง 

-  มอีุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจับปลา และ

ประกอบการมคีวามชาํนาญสงู 

- มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม 

- วัตถุดิบที่ใชสวนใหญมีอยูภายในจังหวัด 

- ภูมิปญญาในทองถิ่นสามารถพัฒนาเปนสินคาของมุสลิม 

จุดออน 

- ราคานํ้ามันที่แพงขึ้นทําใหชาวประมงลดการออกไปจับปลา 

- มีการขาดแคลนแรงงาน 

- อุตสาหกรรมน้ีนิยมใชแรงงานเปนหลัก ยังไมคอยมีเคร่ืองมือที่

ทันสมัย เชน เคร่ืองมือปอกเปลือกกุง 

-  แรงงานขาดทักษะ ขาดความรูเชิงลึก ขาดความรูใหม  ๆ

-  กําลังการผลิตไมเพียงพอ  และตนทุนคาแรงสูง 

 

การวเิคราะหเครอืขายวสิาหกิจอาหารทะเลและอาหารฮาลาล โดยใช  Diamond Model 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

จุดแข็ง 

-  ลูกคาตองการสินคาท่ีดีมีคุณภาพและความ

ปลอดภัยสงู 

- ชาวมุสลิมมีจํานวนมาก และตองการบริโภค

อาหารฮาลาลมากขึ้น 

จุดออน 

- คาขนสงเพิ่มข้ึนตามราคานํ้ามัน 

-  ลูกคายังไมเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตเน่ืองจาก

ประเทศไทยไมใชประเทศท่ีมศีาสนาอสิลามเปน

ศาสนาหลกัของประเทศ 

 ้  

  

 
 

 

บริบทการแขงขัน

และกลยทุธทาง

ธุรกิจ 

 

เง่ือนไขของ

ปจจัยการผลิต 

 

เง่ือนไขดาน

อุปสงค 

อุตสาหกรรมที่

เก่ียวของและ

สนับสนุน 

 

จุดแข็ง 

-  มอีตุสาหกรรมบรรจุหบีหอโตมากและมี

เทคโนโลยีใหมๆ  

-  อตุสาหกรรมพลาสติกและสิง่พมิพทาํใหการ

บรรจุหีบหอมีความปลอดภัยสูงขึ้น 

-  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อ

พฒันาเปนศูนยกลางอาหารฮาลาล  

จุดออน 

- ความลาชาของการรับรองสินคา เชน อย. 

 - การสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ยังไมครบวงจร  

- ขาดขอมูลทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหตรงกับความตองการของตลาดมุสลิม 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ 

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายอาหารทะเล (CDA) 

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน

การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเล 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรอาหาร

ทะเลอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ 

4. การสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงภายในกลุมอาหารทะเลภาคใตฝงอาวไทย 

(แขงดวยขอมูล) 

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง 

6. โครงการถายทอดองคความรู ดานอาหารปลอดภัย แกผูประกอบการอาหารทะเล 

7. โครงการสนับสนุนและใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GAP 

Codex/GMP และHACCP 

8.  โครงการประยุกตใชระบบ Halal – HACCP/GMP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ

ยกระดับ มาตรฐานการผลิตอาหาร ฮาลาลไทยสูสากล 

9. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด 

10. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาวไทย 

11. โครงการคลังปูมา เพื่อฟนฟูทรัพยากรชายฝง 
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บทที่ 2   

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมกลุมจังหวัดภาค จังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามักลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามนั น 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขสงขลา ลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยแออยและน้ําตาลละน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุทองเที่ยวเชิงสุขภาพขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสยานยนตและชิ้นสวนวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูแปรรูปสุกรปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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2. โครงการสรางผูฝกอบ
รม (Trainer) เพ่ื

อเป
น

ตัวกลางถายท
อดความรูและ
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0.5 
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2.  รายละเอียดของโครงการ มีดังน้ี 

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายอาหารทะเล  (CDA) 

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน

การ  รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเล 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรอาหาร

ทะเลอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ 

4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล                

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง 

6. โครงการถายทอดองคความรู ดานอาหารปลอดภัย แกผูประกอบการอาหารทะเล 

7. โครงการสนับสนุนและใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GAP 

Codex/GMP และHACCP 

8. โครงการประยุกตใชระบบ Halal – HACCP/GMP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ

ยกระดับ มาตรฐานการผลิตอาหาร ฮาลาลไทยสูสากล 

9. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด 

10. โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝง 

11. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาวไทย 

12. โครงการคลังปูมา เพื่อฟนฟูทรัพยากรชายฝง 
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เครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล 

โครงการท่ี  1   โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายอาหารทะเล  (CDA) 

หลักการเหตุผล การจัดต้ังตัวแทน หรือศูนยพัฒนาเครือขายอาหารทะเล (CDA) ชวยให

เกิดการรวมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งเพื่อใหมีการติดตอ

ประสานงานกนัระหวาง ผูประกอบการ  มีการสื่อสารและเชื่อมโยงกัน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในดานการผลิต การจัดการ

และการสรางนวัตกรรมในพื้นที่  

วัตถุประสงค เพื่อประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมและใหบริการทางดานความรู 

การจัดอบรมการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด 

 1. ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายอาหารทะเล 

 2. จํานวนการรวมกลุมของเครือขายอาหารทะเล 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเลภาคใตฝงอาวไทย 

2. ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจอาหารทะเลภาคใตฝงอาวไทย 

3. ใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเน่ือง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงาน

ประมงจังหวัด  หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

งบประมาณ    500,000 บาท 
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โครงการท่ี  2  โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรู  

และประโยชน ในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรอาหาร

ทะเล 

หลักการเหตุผล การถายทอดองคความรูที่เกิดจากการบมเพาะประสบการณ การศึกษาวิจัย

เพื่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเล  ซึ่งผูที่จะทําหน าที่

ถายทอดความรูดังกลาวจะตองมีความรู ทักษะ และความชํานาญอยางดียิ่ง 

จึงจะทําใหกลุมสมาชิกคลัสเตอรเขาใจ และนําไปประยุกตใชไดจริง 

ดังน้ันจึงควรมีการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอด

ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัส เตอร

อาหารทะเล 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีตัวกลาง

ถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก

สมาชิกคลัสเตอร 

ตัวชี้วัด 

 1. % ของจํานวนสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเลที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 

 2. จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร 

3. จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม 

กิจกรรม 

1.คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเล ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มีศักยภาพในการ

ถายทอดความรู แกสมาชิกอ่ืนๆในคลัสเตอร 

2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และความรูเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมอาหารทะเลภาคใตฝงอาวไทย 

4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   มหาวิทยาลัย ชาวประมงและ

ผูประกอบการอาหารทะเล 

งบประมาณ   500,000 บาท 
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โครงการท่ี  3  โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking)  

กับคลัสเตอรอาหารทะเลอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ 

หลักการเหตุผล การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ระหวางกลุมคลัสเตอรอาหารทะเลเปน

สิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน  ทั้ งน้ีเพื่อเปนการเปรียบเทียบจุดแตกตาง  หรือ 

ชองวาง (Gap) ระหวางกลุม กับกลุมผูที่เหนือกวา  หรือเกงกวา  ใหเห็น

ความออนดอย หรือหางชั้นกวาผูที่เกงที่สุด  (The Best) อันจะทําใหเกิด

การเรียนรูและพัฒนาจากผูที่เกงกวา  อีกทั้งยังเปนการสรางเปาหมาย

ใหกับคลัสเตอรดวย 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรอาหารทะเล ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยไดเปรียบเทียบ

ระยะการพัฒนา ความเขมแข็ง และแนวทางการพัฒนา เพื่อประโยชนใน

การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรอาหารทะเล 

ตัวชี้วัด 

1. เกณฑในการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

2. ทีมงานทําหนาที่รับผิดชอบการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรมโดยตรง 

กิจกรรม 

1.คัดเลือก คลัสเตอรอาหารทะเลทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนคลัสเตอรในการ

เปรียบเทียบ 

2. พิจารณาสถานการณในปจจุบันของคลัสเตอรอาหารทะเล พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

3. กาํหนดเกณฑในการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

4. ต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการเปรียบเทียบ ประเมินผลคลัสเตอร 

5. จัดสัมมนา นําเสนอสถานการณ และผลการเปรียบเทียบเพื่อระดมสมองจากผูมีสวนได

สวนเสียในคลัสเตอรอาหารทะเล ภาคใตฝงอาวไทย ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

และแผนปฏิบัติการ เพื่อลดชองวางการพัฒนาและความเขมแข็ง คลัสเตอร 

6. ดําเนินการเปรียบเทียบ และจัดสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   3 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มหาวิทยาลัย ชาวประมงและ

ผูประกอบการอาหารทะเล CDA และ Trainer กลุมอาหารทะเล 

งบประมาณ   500,000 บาท 
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 โครงการท่ี  4  โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจ

อาหารทะเล  เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรม

อาหารทะเล 

หลักการเหตุผล ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกร รมอาหารทะเลไดแก กฎระเบียบ 

ขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบัน

การเงินน้ัน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลจําเปนตองติดตามอยางใกลชิด  แตปญหา คือไดมีการจัดทําและ

รวบรวมขอมูลไวหลายแหง  ทําใหยากตอการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เหลาน้ัน

ได  จึงควรมีการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับสมาชิกเครือขาย

วิสาหกิจอาหารทะเลเพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในกลุมเครือขาย

อุตสาหกรรมอาหารทะเล 

วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

เชน ขอมูลกฏระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการเงินที่ไดมีการจัดทําและรวบรวมไวในหลายๆ 

แหลง 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ 

 2. ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมอาหารทะเลดวยระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนแกเครือขายอาหารทะเล  

2. จัดทําเปนบทความ ที่งายตอความเขาใจ และนาสนใจ ในรูปแบบวารสาร จดหมา ยขาว 

Web Site หรือสื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

3. สงใหสมาชิกเครือขายคลัสเตอรอาหารทะเล ภาคใตฝงอาวไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  5   โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูง 

หลักการเหตุผล ความตองการผลิตภัณฑอาหารทะเลในตลาดโลกมีปริมาณสูง  

แตทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให

อาหารทะเลมีผลผลิตสูง และคุณภาพดีคงความสด และคุณคาทาง

โภชนาการไว ไดน้ัน  ไดมีการคนควา ศึกษาวิจัยไว  ดังน้ันจึงควรมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูงใหแกสมาชิกในกลุม

อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเล ที่มีศักยภาพ ใหผลผลิต

สูงและมีคุณภาพสูงแกชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  

และผูประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอด 

2. ผลการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเล 

3. จํานวนผลผลิต 

กิจกรรม 

1. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเล ที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต รายชนิด 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเล ที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูง รายชนิด 

3. เผยแพรและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตไปสู กลุมชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  

 และผูประกอบการอาหารทะเล 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด 

สถาบันการศึก ษา มหาวิทยาลัย  ชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและ

ผูประกอบการอาหารทะเล 

งบประมาณ   1,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  6  โครงการถายทอดองคความรู ดานอาหารปลอดภัย แกผูประกอบการ

อาหารทะเล 

หลักการเหตุผล งานวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการถายทอดความรูดาน

อาหารทะเลที่ปลอดภัย และปลอดสารพิษใหแกชาวประมง เกษตรกรผู

เพาะเลี้ยงและผูประกอบการอาหารทะเล เปนการชวยเสริมสรางศักยภาพ

ในการแขงขันใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการอาหารทะเล

เพื่อการสงออก  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มปริมาณอาหารทะเลปลอดภัยใหกับ

ผูบริโภคดวย 

วัตถุประสงค เพื่อการถายทอดองคความรู การผลิตอาหารทะเล ที่มีปลอดภัย ปลอด

สารพิษ แกชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการอาหาร

ทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด 

 2. จํานวนกจิกรรมสนันสนุนการผลติอาหารปลอดภัย 

3. งบประมาณการประชาสัมพันธ 

กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมองคความรูดานอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารทะเล  

2. เผยแพรองคความรูดานอาหารปลอดภัย และขยายผลสูการผลิตอาหารปลอดภัยในเชิง   

 พาณิชย ไปยังกลุมชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูประกอบการอาหารทะเล 

3. จัดกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอาหารทะเลปลอดภัยเปนระยะ อยางตอเน่ือง 

4. ประชาสัมพันธ การรณรงคบริโภคอาหารทะเลปลอดภัย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ชาวปร ะมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและ

ผูประกอบการอาหารทะเล  

งบประมาณ  1,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  7  โครงการสนับสนุนและใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP Codex/GMP และHACCP 

หลักการเหตุผล ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP Codex/GMP และ HACCP  

เปนมาตรฐาน  สากลที่รับรองมาตรฐาน คุณภาพและการขยายโอกาสทาง

การตลาด ซึ่งผูประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย  

ขาดการสนับสนุนและการใหคําปรึกษาอยางเพียงพอ จึงควรมีการ

สนับสนุนและใหคําปรึกษา การปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

GAP Codex/GMP และHACCP 

วัตถุประสงค เพือ่การ ถายทอด องคความรู ระบบการผลิตอาหารทะเล  

ตามมาตรฐานสากลตางๆ  เชน GAP Codex/GMP และ HACCP เพือ่การ

รับรองมาตรฐาน คุณภาพและการขยายโอกาสทางการตลาด   

แกชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการอาหารทะเล  

ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย ในรูปแบบของการบริการคําปรึกษา 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการสนับสนุนและใหคําปรึกษา 

2. อาหารทะเลของสมาชิกที่เขารวมโครงการที่ผานระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

 Codex/GMP และ HACCP 

กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวม องคความรู มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารและการยอมรับจาก

 ประเทศสงออกเปาหมาย  

2. พัฒนาที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานระบบมาตรฐานการผลิต อาหาร  ในดานตางๆ 

3. จัดกิจกรรมใหบริการคําแนะนํา ปรึกษาแก กลุมชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  

 และผูประกอบการอาหารทะเลที่สนใจ 

4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานและคุณภาพตางๆ เปนระยะ อยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและ

ผูประกอบการอาหารทะเล 

งบประมาณ  5,000,000 บาท  
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โครงการท่ี  8  โครงการประยุกตใช ระบบ Halal –  HACCP /GMP ในโรงงาน

อุตสาหกรรม อาหาร เพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตอาหาร ฮาลาลไทย  

สูสากล 

หลักการเหตุผล มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ไดการยอมรั บจากทั่วทั้งโลก 

อยางเชนการจัดระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมใน

การผลิตอาหาร  (HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

อาหาร (GMP) และอาหารอิสลาม (Halal)  เปนมาตรฐานการผลิตอาหาร

ที่สําคัญ การประยุกตใชระบบ Halal - HACCP/GMP ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร จะชวยยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลไทย

สูสากล 

 วัตถุประสงค เพื่อการถายทอด องคความรูแ ละการประยุกตใช ระบบการผลิตอาหาร

ทะเล ตามมาตรฐาน  Halal-HACCP/GMPเพื่อการรับรองมาตรฐาน 

คุณภาพ และการขยายโอกาสทางการตลาดอาหารฮาลาล แกชาวประมง 

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาว

ไทย  

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด 

 2. ระบบ Halal - HACCP/GMP 

3. ตลาดอาหารทะเลในประเทศมุสลิมเปาหมาย 

กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวม องคความรู มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารและ มาตรฐาน

 อาหารฮาลาลที่ไดรับการยอมรับจากประเทศมุสลิมเปาหมาย  

2. ประยุกตระบบ Halal-HACCP/GMP 

3. พัฒนาระบบมาตรฐาน Halal-HACCP/GMP ในโรงงานอาหาร 

4. สนับสนุนใหโรงงานอาหาร ขอรับรองระบบมาตรฐาน Halal-HACCP/GMP 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด  

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย  ชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและ

ผูประกอบการอาหารทะเลและอาหารฮาลาล  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  9   โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด 

หลักการเหตุผล งานวิจัยและการพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด  

เปนสวนชวยในการพัฒนาและขยายโอกาสทางการประมง  

แกผูประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่ ภาคใตฝง อาวไทย จึงควรมี

สนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเล

เปด 

วัตถุประสงค เพื่อการพัฒนารูปแบบการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด ปรับปรุง  

และขยายโอกาสการประมง แกชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  

และผูประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย  

ตัวชี้วัด 

 1.จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.จํานวนผลผลิตจากการประมงชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด 

กิจกรรม 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนา รูปแบบการประมง ชายฝงในพื้นที่ทะเลเปด 

2. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัยและพัฒนา  

3. เผยแพรผลการวิจั ยและพัฒนา ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการกําหนดทิศทางการ

พัฒนารูปแบบการประมงชายฝงทะเลเปด ในเชิงปฏิบัติการแกชาวประมง ตอไป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด 

สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัย ชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชายฝง 

งบประมาณ   3,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  10   โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝง 

หลักการเหตุผล ทรัพยากรชายฝงในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีความสําคัญตออุตสาหกรรม

อาหารทะเล ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการดูแลทรัพยากรชายฝ งในพื้นที่

ภาคใตฝงอาวไทยอยางเพียงพอ โดยไมหวังประโยชนในระยะสั้นเทาน้ัน 

จึงควรมีการฟนฟูทรัพยากรชายฝงในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

วัตถุประสงค  เพื่อการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย  

ตัวชี้วัด 

   1. จํานวนกิจกรรมเพื่อการฟนฟูชายฝงทะเล 

   2. จํานวนผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเพื่อการฟนฟูชายฝงทะเล 

กิจกรรม  จัดกิจกรรมเพื่อการฟนฟูชายฝงทะเล การฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล  

โดยอาศัยความรวมมือ รวมใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกๆฝาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด องคการบริ หารสวนจังหวัด 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ชาวประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชายฝง 

งบประมาณ   3,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  11   โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาวไทย 

หลักการเหตุผล ในการพัฒนาชายฝ งอาวไทยใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดน้ัน จะตอง

อาศัยการบริหารจัดการอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นการจัดทําแผนแมบท

การพัฒนาอาวไทย เชิงบูรณาการอยางครบวงจรจึงเปนโครงการที่ตองทํา

อยางรอบคอบ และครอบคลุม 

วัตถุประสงค เพื่อการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาชายฝงอาวไทย เชิ งบูรณาการ  

ครบวงจร  

ตัวชี้วัด 

   1. แผนแมบทการพัฒนาอาวไทย 

กิจกรรม  จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อการพัฒนาแผนแมบทการพัฒนาอาวไทย  

ในทกุๆ  ประเด็น โดยอาศัยความรวมมือ รวมใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกๆฝาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป (2549-2550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ชาวประมง เกษตรกร  

ผูเพาะเลี้ยงชายฝง  องคการบริหารสวนทองถิ่น สํานักงานประมงจังหวัด 

งบประมาณ  3,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  12   โครงการคลังปูมา เพื่อฟนฟูทรัพยากรชายฝง 

หลักการเหตุผล ทรัพยากรที่สําคัญของชายฝงในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย และมีความสําคัญ

ตออุตสาหกรรมอาหารทะเลคือปูมา ซึ่งในปจจุบันหากไมมีการดูแลรักษา

อยางเพียงพอ อาจทําใหเกิดปญหาทรัพยากรชายฝง และปญหา

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ จึงควรมีโครงการคลังปูมา เพื่อฟนฟูทรัพยากร

ชายฝง 

วัตถุประสงค  เพื่อการจัดคลังปูมา เพื่อการฟนฟูทรัพยากรชายฝง  

ตัวชี้วัด 

   1. จํานวนคลังปูมา 

   2. จํานวนกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การจัดคลังปูมา 

กิจกรรม จัดกิจกรรมระดมสงเสริม สนับสนุน การจัดคลังปูมา เพื่อชวยฟนฟู

ทรัพยากรชายฝงทะเล 

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป (2549-2550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ชาว ประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชายฝง องคการบริหาร  

สวนทองถิ่น 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 






