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บทที่ 1 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรปู 

จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบรุี   

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี   

ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดตอกับทะเลดานอาวไทยระยะทางรวม 1,878 กิโลเมตร 
จังหวัดที่อยูในชายฝงทะเลตะวันออก คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  และตราด ซ่ึงพบวา
การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพหลักอยางหนึ่งในพื้นที่ ดังนั้นการแปรรูปอาหารทะเล
จึงเปนอุตสาหกรรมสําคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเปนแหลงวัตถุดิบทางทะเลที่หลากหลาย  
จึงพบวามีผูประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจํานวนมากที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป โดยไดดําเนินการแปรรูปสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ปลา กุง ปู หอย ปลาหมึก เปนตน  
ดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การตากแหง การตมสุก การ Dehydration การแชเย็นและแชแข็ง การใช 
ความรอน (Thermal) การแชแข็งอาหารปรุงสําเร็จ  และ  Cuisine เพื่อกระจายไปสู ผูบริโภค 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากสถิติพบวามีมูลคาการสงออกอาหารทะเลกระปองและแปร
รูปอยูในลําดับที่ 14 ของสินคาสงออก 20 รายการแรกของไทย โดยในป พ.ศ. 2545 มีมูลคา 
การสงออก จํานวน 86,501.9 ลานบาท   พ.ศ. 2546  จํานวน 88,793.0 ลานบาท และ พ.ศ. 2547 
จํานวน 90,748.6 ลานบาท (16  มีนาคม 2548,เขาถึงไดจาก  http://www.depthai.go.th/go/) จะเห็น
ไดวาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในแตละป โดยภาคตะวันออกเปน
สวนหนึ่งที่ทํารายไดในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนี้ 

สรุปไดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  เปนอุตสาหกรรมหลักอยางหนึ่ง                
ที่กอใหเกิดรายไดแกผูประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก และเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหแก
ประเทศ ดวยสภาพทางภูมิศาสตรที่เปนแหลงวัตถุดิบ ประกอบกับวิธีการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับอาหารทะเล ซ่ึงทําใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายตรงตามความตองการของผูบริโภค 

 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสรางรายไดใหกับประเทศเฉลี่ยปละ 170,000 ลานบาท และ ไทย
เปนประเทศที่มีการผลิต และ การสงออกอาหารทะเลรายใหญของโลก โดยเฉพาะปลาทูนากระปอง 
ซ่ึงประเทศไทยเปนทั้งผูผลิตและผูสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก และ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
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รูปจะชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Valued added) กับวัตถุดิบที่นํามาจากทะเล เพื่อแปรรูปใหเปนอาหาร
ทะเลกระปอง และ อาหารทะเลแชแข็ง  

ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อสงออก และผลิตภัณฑที่ 
ทํารายไดจากการสงออกมากที่สุด และ เปนอันดับ 1 ของโลกไดแก ปลาทูนากระปอง กุงสดแชเย็น 
แชแข็ง นอกจากนั้นสินคาอาหารทะเลแปรรูปที่มีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้น เชน กุงแปรรูป 
ซารดีนกระปอง หอยสแนลสดหรือแชเย็น ปูแหงใสเกลือ และ ปูในน้ําเกลือ ตลาดสงออกที่สําคัญ
ไดแก สหรัฐอเมริกา สงออกประมาณ รอยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมด  

การสงออกของไทยมีคูแขงจากประเทศอเมริกากลาง และ อเมริกาใต เชน เอควาดอร 
ฮอนดูรัส เม็กซิโก และ ปานามา เปนตน ซ่ึงเปนกลุมการคากลุมเดียวกัน และ ไดสิทธิประโยชนจาก
การสงออกดีกวาประเทศไทย นอกจากนั้น การสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปไปสหภาพ 
ยุโรปของไทยยังไดรับผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP ทําใหตนทุน
สินคาที่สงไปสหภาพยุโรปสูงขึ้นประมาณ รอยละ 10-20 ไดแก สินคาประเภท กุง ทั้งสวนของ  
กุงสด กุงแชเย็น แชแข็ง และ กุงแปรรูป 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของไทย สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่ง
จะตองไดรับการสนับสนุนมากกวาธุรกิจขนาดใหญ เนื่องจากธุกิจขนาดกลางและขนาดยอยจะ
ประสบกับปญหาตาง ๆ มากกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะ ปญหาทางดานการผลิต การตลาด ทั้ง
ในสวนของ การควบคุมคุณภาพ บุคลากร และ การวิจัยพัฒนาเพื่อใหมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ ตลาดใหม ๆ (New market) อยางไรก็ตาม กอนที่จะทําการ
แปรรูปอาหารทะเลจะตองสํารวจแหลงวัตถุดิบ คือ สัตวทะเลชนิดตาง ๆ ที่จะนํามาแปรรูป โดย
สัตวทะเลที่นํามาเปนวัตถุดิบจะไดจากการทําประมงทางทะเล และการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยใน
ฟารมเพาะเลี้ยง  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารทะเลกระปองจะแตกตางกันตามประเภทของอาหาร
ทะเลที่ดําเนินการผลิต เชน การผลิตปลาทูนากระปองจะตองอาศัยวัตถุดิบที่ไดจากการนําเขาเปน
สวนใหญ เนื่องจากปลาทูนาที่จับจากภายในประเทศจะเปนทูนาขนาดเล็กที่เรียกวา ปลาโอ และมี
เพียงรอยละ 20 ของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด ผูผลิตทูนากระปองจึงตองนําเขาวัตถุดิบไดแก ปลาทูนาสด 
และ ปลาทูนาแชเย็น / แชแข็งจากตางประเทศ สวนวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนอาหารทะเลอื่น ๆ เชน 
กุงกระปองและกุงแชแข็ง จะไดจากการเพาะเลี้ยงและการทําประมงอวนลากจากภายในประเทศ
และประเทศเพื่อนบาน ประมาณรอยละ 85 ของการใชวัตถุดิบทั้งหมด 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จะดําเนินการแปรรูปไดหลายรูปแบบ เชน การแปร
รูปขั้นตน จะดําเนินการโดย การตากแหง การตมสุก การแชเย็น/แชแข็ง และ/หรือ การแปรรูปขั้น
สูง จะดําเนินการโดยการปรุงแตงรสเปนผลิตภัณฑตาง ๆ การเอาน้ําออก (Dehydration) การใช
ความรอน (Thermal) และระดับของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป จะมีทั้งขนาดใหญที่แปรรูปแบบครบ
วงจร คือ การแปรรูปจากสัตวทะเลหลายชนิด และใชเทคนิคที่แตกตางกัน เชน การทําปลากระปอง 
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น้ํ าปลา  หมึกตากแห ง  กุ งแหง  ปลาสามรส  เปนตน  และขนาดกลางและขนาดยอมที่ 
แปรรูปเพียงแบบเดียวแตใชสัตวทะเลหลายชนิด เชน การตากแหงกุง ปลาหมึก ปลา ตลอดจนธุรกิจ
ที่นําสัตวทะเลชนิดเดียวมาแปรรูปไดหลายรูปแบบ เชน ปลาตากแหง ปลากรอบสามรส  ปลาเสน  
เปนตน 

ในสวนของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร นับเปนปจจัยสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล แตจํานวนหรือชนิดของอุปกรณที่ใชจะขึ้นอยูกับการดําเนินงานของธุรกิจ
วาธุรกิจใดทําการแปรรูปสัตวทะเลชนิดใดและสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทใด อยางไรก็ตาม
การแปรรูปในแตละผลิตภัณฑอาจใชอุปกรณที่แตกตางกัน และบางอยางอาจใชรวมกัน แตตองมีสิ่ง
อ่ืนที่เพิ่มขึ้น เพื่อชวยใหการทํางานสะดวกสบาย ในกรณีที่ธุรกิจมีขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มกิจการ จะมี
การใชอุปกรณไมมาก และ มักเปนอุปกรณที่หางายหรือประดิษฐขึ้นมาดวยภูมิปญญาชาวบาน เชน 
ตะแกรงตากปลา  แตหากเปนธุรกิจขนาดใหญที่ทําเปนอุตสาหกรรมก็จําเปนตองใชเครื่องจักร
ขนาดใหญและทันสมัยมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อผลิตสินคาใหไดในปริมาณมากและประหยัดแรงงานคน  
และ ส่ิงที่ทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้จําเปนตองใชเปนอันดับแรก ไดแก อุปกรณในการแชแข็งแช
เย็น ทั้งในสวนที่เปนตูแช หรือ หองเย็น เนื่องจากกอนที่จะนําสัตวทะเลตาง ๆ ไปแปรรูปนั้นจะตอง
เก็บไวในที่เย็นเพื่อรักษาความสดไวใหไดนานที่สุด  

ปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญในลําดับตอมา ไดแก ผูประกอบการและแรงงาน 
เชนเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ๆ การที่ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จไดจะตองอาศัยความรู
ความสามารถ   ประสบการณจากผูประกอบการ   และการรวมแรงรวมใจ  รวมทั้ง ความรู
ความสามารถของพนักงานในองคกร คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของผูประกอบการ คือ 
ความคิดสรางสรรค ในการคิดคนผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ (Product differentiation) ที่มีความ
แตกตางทั้งในสวนของ รูปแบบ รสชาติ และการบรรจุภัณฑ ทั้งนี้เพื่อสรางความตองการ (Demand) 
ของผูบริโภค และเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ นอกจากนี้ผูประกอบการจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ใน
การวางแผนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น เงินทุน นับเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการผลิตเชนเดียวกับปจจัยการ
ผลิตอื่น ๆ ทั้งนี้การบริหารเงินทุนจะตองมีการวางแผนทางการเงินทั้งในสวนของเงินลงทุนระยะ
ส้ัน เงินลงทุนระยะปานกลาง และเงินลงทุนระยะยาว สําหรับการลงทุนในธุรกิจอาหารทะเลแปร
รูป จะประกอบดวยสวนของการลงทุนเริ่มตน (Fixed cost) เชน ที่ดิน โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่มีคาใชจายคอนขางสูง และ เงินทุนหมุนเวียน (Variable cost) ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ วัตถุดิบ  
และคาแรงงาน นอกจากนั้น สวนของผลกําไรที่ไดจากการดําเนินงานจะตองมีการเก็บสะสมไว 
เพื่อใชเปนทุนในการขยายกิจการตอไป อยางไรก็ตามเงินทุนที่ใชขยายกิจการอาจเปนเงินทุนที่ได
จากการสะสมกําไรของกิจการ และ/หรือ กูยืมจากสถาบันการเงิน   
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ในการทําธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลนั้นจําเปนตองเช่ือมโยงและพึ่งพาอุตสาหกรรมอื่น
ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1. การคมนาคมขนสง โดยเฉพาะการขนยายวัตถุดิบเพื่อการผลิต และ การขนสง
ผลิตภัณฑไปจําหนาย ทั้งตลาดภายในประเภท และ ตลาดตางประเทศ ไดแก การขนสงโดย 
เรือประมง รถหองเย็น รถบรรทุก รถไฟ และ เครื่องบิน เปนตน  

2.  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  เปนภาชนะและอุปกรณ  ที่มีความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากจะชวยรักษาความสะอาด ความสด การยืดอายุของ
อาหาร และ ชวยจูงใจการบริโภคสินคาของผูบริโภค รูปแบบของบรรจุภัณฑจึงจําเปนตองมีการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับสินคาแปรรูปชนิดตาง ๆ ทั้งตองมีความโดดเดนเปนเอกลักษณสามารถ
จดจําไดงาย เพราะจะเปนการประชาสัมพันธสินคาไดเปนอยางดี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑจึงถือวามี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิดรวมทั้ง อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ดวย 

3. อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหาร เนื่องจากการแปรรูปอาหารทะเลจะมี
กรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย แตการปรับเปลี่ยนรสชาติเดิมของอาหารทะเลชนิดตาง ๆ จําเปนตอง
ใชเครื่องปรุงรสตาง ๆ เพื่อใหอาหารมีรสชาติดีขึ้น และ สําหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจใน
ครัวเรือนอาจทําเครื่องปรุงรสกันเอง แตอุตสาหกรรมขนาดใหญ จําเปนตองสั่งซื้อ หรือ ส่ังทําเปน
พิเศษ เพื่อใหมีปริมาณที่เพียงพอรองรับกับการผลิตสินคาแปรรูปที่มีจํานวนมากหรือเปนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้น อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหารจึงเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การแปรรูปอาหารทะเลเนื่องจากจะสนับสนุนใหเกิดมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ 

4. อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ลูกคาของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจะ
แตกตางกันขึ้นกับประเภทของสินคา หากเปนผลิตภัณฑอาหารทะเลสด และ/หรือ แชเย็นแชแข็ง 
ลูกคาจะเปนกลุมแมบาน แตสําหรับอาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ ซ่ึงทําเปนของขบเคี้ยว (snack) กลุม
ลูกคาที่สําคัญจะเปนนักทองเที่ยว เนื่องจากสามารถซื้อเปนของฝาก และ บริโภคไดทันที รวมทั้งมี
ระยะเวลาการเก็บรักษานาน ดังนั้น หากธุรกิจทองเที่ยวเติบโต หรือ มีนักทองเที่ยวมาเยือนเปน
จํานวนมากก็จะมีผลโดยตรงตอสินคาแปรรูปจากทะเลใหมีการจําหนายเพิ่มขึ้น  

การที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจะพัฒนาและเติบโตขึ้นได ตองอาศัย 
ความเชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และ ผูประกอบการตองพึ่งพาความชวยเหลือ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เชน สถาบันการศึกษา ที่จะชวยพัฒนาทักษะความรูทางวิชาการดาน
ตาง ๆ ใหกับผูประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะความรูทางการบริหาร
จัดการ และการวางแผนทางการตลาด ซ่ึงในพื้นที่ภาคตะวันออกมีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 
ที่สามารถสนับสนุนความรูเหลานี้ไดหลายแหงดวยกัน เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคล ตลอดจนวิทยาลัยเทคนิคตาง ๆ  นอกจากนี้ผูประกอบการควรมีการรวมกลุม
กันเองเปนเครือขาย (Cluster) ของ สมาคม ชมรม หรือ องคกรอิสระตาง ๆ เพื่อคอยชวยเหลือกัน
และกัน  และร วมกันแกไขปญหาและพัฒนาไปพรอม  ๆ  กัน  ควรมี จ ริยธรรมโดยไม 
เอารัดเอาเปรียบตอคนในวิชาชีพเดียวกันและชวยในการตอรองทางการคา ซ่ึงผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคตะวันออกไดมีการรวมกลุมเปนสมาคมตาง ๆ อาทิ สมาคม
การประมง สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย สมาคมโรงน้ําปลา สมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สภา
อุตสาหกรรม หอการคาจังหวัด ฯลฯ แตความรวมมือตาง ๆ นั้นอาจยังไมเขมแข็งพอ จึงเปน
อุตสาหกรรมที่ตองมีการพัฒนาตอไป  

อยางไรก็ตามหนวยงานหลักที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป คือหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน 
กรมประมง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) กรมสงเสริมการสงออก (กระทรวงพาณิชย) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

กลาวโดยสรุป การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจะตองดําเนินการใน
ลักษณะที่เปนหวงโซของอาหาร (Food chain) คือ ตองดําเนินการทั้งระบบไปพรอม ๆ กันทั้งธุรกิจ
ตนน้ํา ปลายน้ํา และธุรกิจสนับสนุน ไดแก วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน ผูประกอบการ เทคโนโลยีการ
ผลิตและแปรรูป การบริหารจัดการทั้งในสวนการผลิตและการตลาดที่จะตองดําเนินการให
สอดคลองกัน ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 6 - 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ  

 
            
 

 
 
 
  

สัตวเศรษฐกิจทางทะเล 
จากการประมง 
และการเพาะเลี้ยง 

สถาบันการเงิน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมเครื่องปรงุรส
อาหาร 

การคมนาคม/ขนสง 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

อุตสาหกรรม 
อาหารทะเลแปรรูป 

ตลาดภายในประเทศ 

ตลาดตางประเทศ  

หนวยงานภาครัฐ  

• กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงพาณชิย 
• สํานักงานรับรองระบบคุณภาพ  

• กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

• กระทรวงคมนาคม 

• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

• คณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 

• สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

สถาบันการศึกษา   

• มหาวิทยาลัยบูรพา  
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณ ี

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลภาคตะวันออก 

• วิทยาลัยเทคนิค 

• สถาบันอบรมในทางอาชีพ 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา 

กลุม สมาคม ชมรม องคกร 

• สภาอุตสาหกรรม 

• หอการคาจงัหวัด 

• คณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย 

• สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 

• สมาคมโรงน้ําปลา 
• สมาคมกุงไทย 

• สมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตว 
• สมาคมการประมงจงัหวัด

ตราด 

• สมาคมการประมงปลากะตัก 

• สมาคมชาวประมง 
      ปากน้ําพงัราด จังหวัดระยอง 

• สมาคมผูประกอบอาชพี
ประมง จังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ผูประกอบการ / แรงงาน 
การผลิต 

อุปกรณและเครื่องจักร 
ในการแชแข็งและแปรรูป 

ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ 

การแปรรูป 
  การแปรรูปขั้นตน           การแปรรูปขั้นสูง 
- การตากแหง        -  การDehydration 
- การตมสุก        -  การใชความรอน                
- การ Dehydration          (Thermal) 
- การแชเย็นและแชแข็ง       -  การแชแข็งอาหาร 
                                                 ปรุงสําเร็จ  
        -  Cuisine 

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) ตลาด (ปลายน้ํา) 

การบริหารจัดการ 

เงินทุน / ขยายกิจการ 

ธุรกิจหลัก  (Core  Activities) 
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2. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   

จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ โดยการใช Diamond 
Model ตามกรอบแนวความคิดของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออนของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในภาคตะวันออก ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ของภูมิภาคตะวันออก
อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยหลักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงกลาวโดยสรุป
ตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้ 

เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor conditions) พบวามีศักยภาพของเรือประมงที่
สามารถออกไปในทะเลไดคร้ังละหลาย ๆ วัน ชาวประมงมีเทคนิคในการจับสัตวเศรษฐกิจทาง
ทะเล และรูจักวิธีการเก็บรักษา หากแตวัตถุดิบที่จะนํามาแปรรูปนั้นมีนอยลง กอปรกับราคาน้ํามัน
สูงขึ้น ทําใหตนทุนของวัตถุดิบสูงขึ้น การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ
ทางทะเลมาชวยแกปญหานับเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจและควรสงเสริม นอกจากวัตถุดิบแลว
ปจจัยการผลิตอื่น ๆ  ไดแก ศูนยวิเคราะหคุณภาพอาหารทะเล และการพัฒนาบรรจุภัณฑที่ยังขาดอยูในปจจุบัน 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) มี
การเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาภาค
ตะวันออก มักจะซื้ออาหารทะเลแปรรูปไปบริโภคหรือเปนของฝาก แตผูประกอบการในกลุมเองยัง
ขาดการรวมกลุม ทําใหไมสามารถตกลงราคากลางได 

เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) พบวาความตองการบริโภคสัตว
เศรษฐกิจทางทะเลทั้งสดและแปรรูปทั้งภายในประเทศและตางประเทศมีอัตราสูง มีความ
หลากหลายของสินคา ผูบริโภคบางสวนมีความวิตกกังวลเรื่องสารพิษตกคางในอาหารทะเล ในขณะ
ที่ผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา มักซื้ออาหารทะเลแปรรูปที่มีราคาถูกมากกวาการพิจารณาถึงมาตรฐานของสินคา 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 
Rivalry) ผูประกอบการสวนใหญเนนคุณภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาหารทะเลในหลาย
รูปแบบ ระดับมาตรฐานในการจัดจําหนายมีแนวโนมสูงขึ้น แตยังขาดการสงเสริมการสรางตรา
สินคาของผลิตภัณฑ มีการตัดราคาในการรับซื้อวัตถุดิบ และการแปรรูป ยังขาดความรูเ ร่ือง
กฎระเบียบ ขอหาม กฎเกณฑตาง ๆ ของประเทศคูคา 

บทบาทรัฐบาล (Government Role) ถึงแมรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมกลุม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แตหนวยงานภาครัฐยังขาดการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวกัน 
(one-stop service) โดยเฉพาะการทดสอบคุณภาพ ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการสงออกกวา
ประเทศอื่น ๆ 
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ภาคตะวันออกเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปซึ่งเปนจุด
แข็ง แตอยางไรก็ตามผูประกอบการสวนใหญยังขาดการสรางตราสินคาของตนเอง รวมทั้งขาดการ
พัฒนาเทคโนโลยีการ   แปรรูปอาหารทะเลใหหลากหลายและไดมาตรฐาน  นอกจากนี้ 
ผูประกอบการยังประสบปญหาการลดจํานวนลงของวัตถุดิบ จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวทะเลที่มีแนวโนมวาจะขาดแคลน รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการ และสนับสนุนให
มีการรวมกลุมกันเปนเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็งตอไป แสดงไดตามภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2   การประเมินปจจัยแวดลอมทางธรุกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ตาม           

Diamond Model 

+ เรือประมงมีศักยภาพที่เขมแข็ง 
+ ประมงไทยมีเทคนิคที่ดีในการ 
จับสัตวเศรษฐกิจทางทะเล  

+ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทาง 
การผลิตและการแปรรปู 

- วัตถดุิบที่จะนาํมาแปรรูปมีนอยลง 
- ขาดแคลนเครื่องมอืพืน้ฐานการผลิตและการแปรรูป 
- ขาดการพัฒนาดานบรรจุภัณฑของอาหารทะเลแปรรูป 
- ราคาน้ํามนัสูง ทาํใหตนทุนของวตัถุดิบสูงข้ึน  
- ขาดแหลงเงินทนุสนบัสนุน  

+ ผูประกอบการสวนใหญเนนคุณภาพ และการ 
สรางมูลคาเพิ่มใหกับอาหารทะเลในหลายรูปแบบ 

+ ระดับมาตรฐานการจดัจําหนาย  และการบรโิภคใน
ประเทศเริ่มมีแนวโนมสูงข้ึน   

- ขาดการสรางตราสินคาของผลิตภัณฑ 
- การตัดราคาในการรับซ้ือวัตถุดิบ และการแปรรูป 
- การออกใบประกนัคุณภาพลาชา 
- ขาดความรูเรื่องกฎระเบียบ  ขอหาม   
กฎเกณฑตาง ๆ ของประเทศคูคา 

 - กฎหมายขอบังคับบางประการของภาครัฐเปน
อุปสรรคตอการพฒันาเรือประมง 

- ไมมีความพรอมในการรวมงานแสดงสินคาที่
ภาครัฐจัดข้ึน  

+ สมาคมและองคกรที่เกี่ยวของดานอาหารมีบทบาทที่เอื้อตอการ
พัฒนาการแปรรูปอาหารทะเล 

+ มีความเชือ่มโยงและเกื้อหนุนกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   
- ขาดการบริหารจัดการที่ดีตลอดหวงโซอาหาร 
- ผูประกอบการขาดการรวมกลุม   

 

+ ความตองการบริโภคสัตวเศรษฐกิจ
ทางทะเลทั้งสดและแปรรูปของ
ผูบริโภคทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศมีอัตราสูง   

+ มีความหลากหลายในสินคา 
+ บทบาทและการแขงขันของธุรกิจคา
ปลีกและเฟรนไชสอาหารชวยเพิ่ม
ความพิถพีิถันแกผูบริโภคสินคา 

- ผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา มักซ้ืออาหาร
ทะเลแปรรูปที่ราคาถูกมากกวา 
การพิจารณาถงึมาตรฐานของสินคา  

- ผูบริโภคบางสวนมีความวิตกกังวล
เรื่องสารพิษตกคางในอาหารทะเล    

บทบาทรัฐบาล 

+ รัฐบาลมนีโยบายในการสงเสริมกลุมอาหาร
ทะเลแปรรูป 

- หนวยงานภาครัฐขาดการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียวกัน (One-Stop Service)  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธรุกิจ 
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ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
จากการวิเคราะห และประเมินระดับศักยภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูป จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปได
วา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อยูในกลุม Fragmented Cluster คือมีการ
รวมตัวกันอยางหลวม ๆ และอยูในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาดและความตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศไมมากนัก นอกจากนั้นยังขาดแรงงานที่มีทักษะอยูมาก และยังเขาถึง
แหลงทุนไดนอย มีอยูอยางจํากัด และผูบริหารมีความสามารถเชิงธุรกิจต่ํา และยังใหความรวมมือ
ระหวางอุตสาหกรรมตาง ๆ ในหวงโซอุปทานนอยมาก ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดัง        
ภาพที่ 3 
 

3. Reorganization 
 

6. Stars 

2. Seeking direction 
 

5. Potential Stars 

1. Fragmented 
 

4. New Wave 

 
ภาพที่ 3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

 
3. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   
 

ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศกัยภาพของเครือขายวิสาหกิจอตุสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป สรุปไดดังนี ้

1.   การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป นับวาเปนเรื่อง
เรงดวน เนื่องจากผูประกอบการในภาคตะวันออกยังไมมีการรวมกลุมกันอยางจริงจัง เปนเพียงการ
รวมกลุมกันอยางหลวม ๆ ในระหวางผูที่ใกลชิดและเกื้อกูลกันทางธุรกิจ ผูประกอบการสวนใหญ
ยังไมรูจักกัน ขาดแกนนําสําคัญที่จะชวยประสานความสัมพันธ จึงทําใหตางคนตางทํา ขาดการ
ชวยเหลือกันอยางเปนระบบ อยางไรก็ตามหลังจากที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ไดสนับสนุนใหมีการวางแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปขึ้น ทําใหผูประกอบการไดมีโอกาสพบปะกันเองและพบกับบุคลากรจากองคกรที่
เกี่ยวของ ตลอดจนไดวางแผนยุทธศาสตรฯ รวมกัน ดังนั้นกาวตอไป สถาบันการศึกษา หนวยงาน
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ภาครัฐที่เกี่ยวของ และแกนนําผูประกอบการควรรวมมือกันพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนี้ใหเขมแข็ง
ตอไป 

2.   การพัฒนาผูประกอบการและกําลังแรงงานใหมีความสามารถในการแขงขัน
ระดับโลกได เนื่องจากปจจุบันนี้ผูประกอบการสวนใหญยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง แตเปน
การผลิตตามคําสั่งของบริษัทตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่ผูประกอบการเหลานี้มีภูมิปญญาในการแปรรูป
อาหารทะเลมายาวนาน ดังนั้นหากไดรับการสนับสนุนและพัฒนาอยางเปนระบบ ก็จะทําให
สามารถผลิตอาหารทะเลแปรรูปโดยใชตราสินคาของตนเองแขงกับตลาดโลกได 

3.   การจัดการดานวัตถุดิบ (สัตวทะเล) ใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอกับการ
แปรรูป เปนเรื่องสําคัญยิ่ง เนื่องจากปจจุบันมีภาวการณขาดวัตถุดิบ (สัตวทะเล) เชน ปลาหมึก ปลา
ขางเหลือง ฯลฯ ทําใหตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเลที่ขาดแคลนและการสงเสริมการอนุรักษสัตวทะเล ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปโดยใชวัตถุดิบทดแทนอื่น ๆ หากการจัดการวัตถุดิบเหลานี้ลาชา 
ประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ จีนและเวียดนามซึ่งกําลังพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีการ
แปรรูปจะเปนคูแขงสําคัญที่นากลัว 

4.   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจดานอาหารตองมี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑตามความตองการของตลาด ดังนั้นสถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการควรรวมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอยางตอเนื่องเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

5.   การตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะในตางประเทศ ภาครัฐควรแสวงหาตลาดอาหาร
ทะเลแปรรูปและใหขอมูลแกผูประกอบการอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาสินคาตามขอกําหนดของ
ตลาดแตละแหง รวมทั้งการใหบริการที่รวดเร็วในขั้นตอนการวิเคราะหคุณภาพและสงออก ซ่ึง
ในขณะนี้ลาชากวาประเทศเพื่อนบานมาก 
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                                           บทที่ 2 
แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบรุี   
 

2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเพะเยายา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสศรีสะเกษะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีปราจีนบุรีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.2 แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทองเท่ียวเชิงนิเวศ    ขอของฝากของที่งฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหาอาหารทะเลรทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  
จังหวัด สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบรุี   

 
3 . 1  แผนปฏิ บั ติ ก า รส ง เ ส ริ ม เ ค รื อข า ย วิ ส าหกิ จ อุ ตส าหกรรมอ าหารทะ เ ลแปรรู ป                              
จังหวัด สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   

จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอาหารทะเล  
แปรรูป นํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  และแผนงาน/โครงการ ของ
เครือขายวิสาหกิจอาหารทะเลแปรรูป ดังรายละเอียดในลําดับตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศน 

“มุงสูการเปนครัวโลกท่ีทําการผลิตอาหารแปรรูปจากทะเลเพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ” 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกได  

2. สงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของใหมีความเขมแข็ง 

3. พัฒนาระบบการจัดการวัตถุดิบใหมีคุณภาพและเพียงพอกับการแปรรูป 
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
5. จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
6. สงเสริมและขยายการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ 
7. บริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย เพื่อใหบริการแกผูประกอบการไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาผูประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความสามารถในการ
แขงขันระดับโลกได 

2. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใหเขมแข็ง 
3. การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป 
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4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารทะเลแปรรูป  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

5. การพัฒนาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
6. การตลาดเชิงรุกที่ตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ 
7. การพัฒนาระบบการบริการของภาครัฐใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 
1. แหลงรองรับการ
ขยายตวัของเมอืง
หลวงและสนามบิน
สุวรรณภูม ิ

 
1.1 เปนแหลงรองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ ที่
มีสภาพแวดลอมที่ดี ปจจัยพื้นฐานได
มาตรฐานพอเพียง ปลอดภัยและมีการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 
1. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่
พัฒนาพิเศษเพื่อสงเสริมภารกิจ
อยางเปนระบบ 
2. พัฒนาปจจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอในเขตพื้นที่พัฒนา
พิเศษ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการ
บ า น เ มื อ ง และสั ง คมที่ ดี ข อ ง
ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษ 
4. พัฒนาเมืองใหมและบริวาร 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 
2. ศูนยกลางการแพทย 
แผนไทยและการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 
2.1 มีแหลงทองเที่ยวที่มีความ
สมบูรณ มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครันและมีกิจกรรมทองเที่ยวที่
หลากหลายสูระดับชาตแิละ
นานาชาติและสอดคลองกับ
ทรัพยากรทองถ่ิน 

 
1.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิง
อํานวยความสะดวกและสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความ
หลากหลายสูระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ
2. การสนับสนุนการทองเทีย่วเชิง
สุขภาพ 
3. การสรางจิตสํานึกการจัดตัง้
องคกรเครือขายและพฒันา
บุคลากรการทองเที่ยว 
4. การประชาสัมพันธและ
การตลาด 
5. การพัฒนาสินคาเพื่อการ
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
กิจกรรมและการตลาด 

2. ศูนยกลางการแพทย 
แผนไทยและการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2.2 ศูนยกลางการแพทยแผนไทย 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   

1. พัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีคุณภาพ
มาตรฐานครบวงจร 
2. ขยายชองทางการบริการแพทย
แผนไทยและการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งในและ
ตางประเทศ 
3. สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรุก 
4. พัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทย
ใหมีช่ือเสียงระดับสากล 
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการการแพทย
แผนไทยอยางตอเนื่อง 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 
3. ศูนยกลาง Logistics  
เชื่อมโยงเกษตรกรรม
สูอินโดจีนและ
ตลาดโลก 

 
3.1 เปนศูนยกลางการผลิตสินคา
เกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่
ตองการของตลาดโลก 

 
1. สงเสริมการวิจัยและพฒันาดาน
การเกษตร 
2. ยกระดับคณุภาพเกษตรใหได
มาตรฐานสากล 
3. ยกระดับการศึกษาและพฒันา
ทักษะแรงงานดานเกษตรกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
4. การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคา
เกษตรแบบดั้งเดิมไปสูสินคาแบบ
ใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
การเกษตร  

  3.2 เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ตอเนื่องและเชื่อมโยงดานยานยนต  
ช้ินสวนยานยนต  อิ เล็กทรอนิกส  
ส่ิงทอ เครื่องหนัง อาหารแปรรูป
และอื่น ๆ 

1. สงเสริมการวิจัยและพฒันา 
(R&D) โดยมุงเนนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม 
2. ยกระดับคณุภาพผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐาน ใชเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) 
4. พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตาม
ความตองการของสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมในกลุม
จังหวดั 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 
 3. ศูนยกลาง Logistics  
เชื่อมโยงเกษตรกรรม
สูอินโดจีนและ
ตลาดโลก 

 
3.3 เปนศูนยกลาง Logistics 
เชื่อมโยงภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมสูอินโดจีนและ
ตลาดโลก 

 
1. พัฒนาระบบ Logistics ครบ
วงจรสําหรับสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงภาค
การคาระหวางประเทศ 
2. พัฒนาศูนยกลางการคา บริการ 
รวบรวมและกระจายสินคาสูอินโด
จีน 
3. พัฒนาบุคลากรดาน  Logistics  
4. สงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

3.4 การบริหารจัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาลุมน้าํเจาพระยา บางปะ
กง ปราจีนบุรี ทะเลสาบและลํา
น้ําาสาขา (แมน้ํานครนายก) 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และดินเพื่อการเกษตรใหทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ลุมน้ํากลุม
จังหวดั 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 1.ศูนยกลาง 
ลอจิสติกส  
(Logistics 
Center) ของ
ภูมิภาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียง
ใต 

1. เปนศูนยกลางลอจิ
สติกสเพื่อการสงออก
สินคาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1.1 พัฒนาระบบ Logistics ครบ
วงจร สําหรับสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงกบั
ภาคการคาระหวางประเทศ 
1.2 พัฒนาบุคลากรดาน 
Logistics  

 2. ศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
เชื่อมโยง 
(Industrial 
Cluster) สู
ตลาดโลก 

2. เปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมตอเนื่องและ
เชี่อมโยง (Industrial 
Cluster) ดานยานยนต 
ช้ินสวนยานยนต ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ 
เครื่องหนังและอาหารแปร
รูป 

2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) โดยมุงเนน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 
2.2 ยกระดับคณุภาพผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมใหได
มาตรฐานสากล  
2.3 พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐาน โดยใชเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) 
2.4 พัฒนาฝมือแรงงานใหตรง
ตามความตองการของสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรม 

 3. แหลงรองรับ
การขยายตวัของ
สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ

3. เปนแหลงรองรับการ
ขยายตวัของสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทั้งทางดาน
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมและการ
บริการอยางครบวงจรและ
มีการบริหารการจัดการ
บานเมืองที่ด ี

3.1 วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ในพื้นทีพ่ัฒนาพิเศษ 
3.2 การบริหารจัดการบานเมือง
และสังคมที่ดใีนพื้นทีพ่ัฒนา
พิเศษ 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 4. รองรับ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนลาง  

4.1 เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศทีใ่กลเมอืง
หลวง 
4.2 เปนแหลง
ผลิตสมุนไพร
และบริการดาน
แพทยแผนไทยที่
มีประสิทธิภาพ   
ปลอดภัย  และ
ไดรับการยอมรับ
จากประชาชน 
4.3 เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่
ตองการของ
ตลาด  

4.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวย
ความสะดวก  และสงเสรมิกจิกรรมการ
ทองเที่ยวใหมคีวามหลากหลาย 
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
4.3 การสรางจิตสํานึก การจดัตั้งองคกร
เครือขายและพัฒนาบุคลากรทองเที่ยว 
4.4 ขยายชองทางการบริการการแพทย
แผนไทยและจําหนายผลิตภณัฑสมุนไพร 
ในสถานพยาบาลของรัฐ 
4.5 การคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยจาก
การบริการการแพทยแผนไทยและ 
สมุนไพรที่ไมไดมาตรฐาน 
4.6 ยกระดับคณุภาพสนิคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากล 
4.7 การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร
แบบดั้งเดมิไปสูสินคาแบบใหมที่
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
4.8 การบริหารจัดการทรัพยากรดินเพื่อ
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
4.9 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ภาคการเกษตร 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 5. การแกไข
ปญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได 
6. การอนุรักษ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5. ประชาชนมี
การเพิ่มและ
กระจายรายได 
6. บานเมือง
สะอาด เปน
ระเบียบเรยีบรอย 
มีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

5.1 การเพิ่มและกระจายรายไดเพื่อยก
ฐานะผูมีรายไดต่ํา 
6.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ  
6.2 การฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสราง
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวดัและของ
ประเทศ 
 

1. สงเสริมให
ทาเรือแหลมฉบัง
เปนเมืองทาชัน้
นําในลําดับที่ 16 
ของโลก 

1.1 ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การขนสงและระบบขอมูลขาวสารเพื่อ
การบริหารจัดการใหสามารถรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
1.2 สงเสริมใหทาเรือแหลมฉบังสรางภาคี
พันธมิตรในการขนสงแบบครบวงจร 
1.3 พัฒนาศักยภาพทาเรือแหลมฉบัง 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสราง
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวดัและของ
ประเทศ 
 

1.2 สงเสริมเปน
ศูนยกลางการ
ลงทุนดาน
อุตสาหกรรม
และพลังงาน 

1.2.1 พัฒนาปจจัยสนับสนนุการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัของ
อุตสาหกรรม และพลังงาน  
1.2.2  สงเสริมการลงทุนดานพลังงาน  
อุตสาหกรรมยานยนต/ช้ินสวนยานยนต
และอิเลคทรอนิกส 
1.2.3 พัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
วิสาหกจิชุมชน 
1.2.4 สงเสริมการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจในภมูิภาค 

 

  1.3 เปนศูนยกลาง  
การทองเที่ยว
นานาชาติ        
ครบวงจรที่ได
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

1.3.1 สงเสริมใหเปนดินแดนแหงความ
หลากหลายของการทองเที่ยวแบบครบ
วงจรและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดและภูมิภาค 
1.3.2 พัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
1.3.3 สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหมคีวามรูความชาํนาญเฉพาะ
ดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  1.4 สงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
และการเพิ่ม
มูลคาสินคา
เกษตร 

1.4.1 กระบวนการผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐาน 
1.4.2 สินคาเกษตรผานการรับรอง
มาตรฐานการสงออก 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 3. พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชนแบบ
ครบวงจรที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

3.1 ประชาชน
ไดรับการบริการ
ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ผูรับบริการพึง
พอใจ 

3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการรวม(One Stop 
Service) และสงเสริมใหมีศูนยบริการ
รวมทุกหนวยงาน 
3.1.2 การพัฒนาระบบการใหบริการใน
การลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอน   การ
ปฏิบัติราชการของ สวนราชการ 

ระยอง 1. พัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางดาน
อุตสาหกรรมและ
พลังงานของ
ภูมิภาค ควบคูไป
กับ การพัฒนา 
ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม อยาง
ยั่งยืน 

1. เปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานของ
ภูมิภาค  
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยาง
พอเพียงเพื่อรองรับการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรม 
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยู
ของประชาชนทุกระดับ 
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยืน 

 

ชลบุรี 
 

2. สงเสริม
คุณภาพชวีิตของ
ประชาชนควบคู
กับการฟนฟู
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนา
จังหวดั 

2.1 พัฒนา
จังหวดัใหเปน
เมืองนาอยู 
ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตและ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี มีสังคม
ที่เอื้ออาทร ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
2.1.2 จัดระบบผังเมือง การใชประโยชน
ที่ดิน และสภาพภูมิทัศนของเมือง 
2.1.3 การพัฒนา  อนุรักษ  สงวน ฟนฟู 
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

   

ระยอง 2. สงเสริมและ
พัฒนามูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา
เกษตร และ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป 

2. เปนศูนยกลาง
ดานเกษตรกรรม
ที่ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 

 

2.1 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2.2 สรางและขยายเครือขายการตลาด 

3. พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวหลักกับ
แหลงทองเที่ยวที่
มีศักยภาพเชิง
พาณิชย  
 

3. เปนศูนยกลาง
ดานการ
ทองเที่ยวทีไ่ด
มาตรฐานสากล 

 

3.1 พัฒนาและสงเสริมสินคาและบริการ
ดาน การทองเที่ยวใหมีคณุภาพและ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
3.2 พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
หลักที่มีศักยภาพของจังหวัดใหเชื่อมโยง
กับกลุมจังหวดัภาคตะวันออก 

จันทบุรี 1. พัฒนาสินคา
เกษตรคุณภาพ 

1.1 เปนแหลง
ผลิตผลไม สินคา
เกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปคุณภาพ 
1.2 เปนแหลง
ผลิตกุงคุณภาพ
เพื่อการสงออก 

1.1 พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐานสากลและ
กระจายสินคาทั้งในและนอกประเทศ 

2. พัฒนาการ
ทองเที่ยว 

2. เปนแหลง
ทองเที่ยวคณุภาพ
หลากหลาย 

2.1 พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
รวมทั้งแสวงหาแหลงทองเทีย่วใหม ๆ 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

3. ขยายการคาและ
การทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 

3. เปนชองทาง
การคาและการ
ทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 

3.1 ขยายการคาและการทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

จันทบุรี 4. วิจัยและพัฒนา 4. วิจัยและพัฒนา
ดานการเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูป  รวมทั้งการ
ทองเที่ยว 

4.1 พัฒนานวตักรรมดาน
เกษตรกรรม เกษตรแปรรูปและ
การทองเที่ยวใหสามารถ
ตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคา 

5. อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5. ประชาชนรวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

6. พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

6. เปนศูนยกลาง
การคาอัญมณแีละ
เครื่องประดับของ
โลก 

6.1 พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับสู
มาตรฐานสากล 

7. เสริมสรางความ
มั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชวีิต 

7. ประชาชนมคีวาม
มั่นคงและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

7.1 เสริมสรางความมั่นคงทาง
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
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 3.2 โครงการนํารองของจังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   

คณะที่ป รึกษาไดพิจารณาคัด เลือกโครงการสําคัญที่ ไดจากการประชุม                      
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ไดแก โครงการ
ฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

2. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไดแก โครงการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

3.  โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
การจัดการวัตถุดิบใหมีคุณภาพและเพียงพอกับการแปรรูป ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเล 

4. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับอาหารทะเลแปรรูป  ไดแก โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป
เพื่อใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

5. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดทํา
ฐานขอมูล  ที่ เกี่ยวของกับอาหารทะเลแปรรูป   ไดแก  โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  รายละเอียดของ
โครงการดังกลาวขางตนอยูในภาคผนวก ก 

 
เมื่อพิจารณาโครงการตามระยะเวลาของการดําเนินงาน สามารถแบงเปน โครงการ 

ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  ดังตอไปนี้ 
 

โครงการระยะสั้น 
โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

แปรรูป 
 
โครงการระยะปานกลาง 
1. โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเล 
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2. โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
โครงการระยะยาว  (ตอเนื่อง) 
1. โครงการพัฒนาเครือข ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุม

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปเพื่อใหมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ 
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

จังหวัด สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบรุี   
 

โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  

หลักการและเหตุผล 
การที่ประเทศไทยมีนโยบายมุงสูการเปนครัวโลก การพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิต

บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งสวนของจํานวน และ คุณภาพ ของแรงงาน และผูประกอบการ จึงเปนปจจัย
สําคัญที่จะมีสวนสนับสนุนใหนโยบายดังกลาวสามารถประสบผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว และ 
เปนไปอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ การสงออกไปตางประเทศจําเปนตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เชน ISO, GMP และ HACCP เปนตน ซ่ึงการดําเนินการใหไดมาตรฐาน
ดังกลาวจําเปนตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

นอกจากนั้นบุคลากรที่จบการศึกษาทางดาน Food Science จากมหาวิทยาลัยซ่ึงจะมีความรู
ในเฉพาะในแงทฤษฎีหรือในหองปฏิบัติการเทานั้น แตไมสามารถนําความรูทางทฤษฎีมา
ประยุกตใชกับการแปรรูปอาหารทะเลไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการจัดการอบรมในลักษณะ On the 
job training และ Group training จะชวยใหบุคลากรกลุมดังกลาวมีความรูทางดานธุรกิจการแปรรูป
อาหารทะเล การตลาด และ การมีทัศนคติที่ถูกตองตอการดําเนินการแปรรูปอาหารทะเล และ อาจ
นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดอาหารทะเลแปรรูป 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู  และความสามารถของผูประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเชิงธุรกิจ 

และการผลิตที่ไดมาตรฐาน 
2.  เพื่อผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีปริมาณเพียงพอและคุณภาพสูง 

เปาหมาย 
1.  มีผูประกอบการที่ผานการฝกอบรม จํานวน 100 คนตอป 
2.  มีบุคลากรในระดับฝมือแรงงานเดิมไดรับการพัฒนา จํานวน 300 คนตอป 
3.  มีบุคลากรในระดับฝมือแรงงานใหมที่ผานการฝกอบรม 200 คนตอป 
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วิธีการดําเนินงาน 
1.  สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลแปรรูป 
2.  จัดประชุมระดมสมอง โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา แกนนําผูประกอบการ 

และตัวแทนจากองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตร 
3.  จัดทําหลักสูตรใหสมบูรณ กําหนดวิธีการและระยะเวลาในการฝกอบรม 
4.  ประเมินผลการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 

งบประมาณ 
ปละ 5 ลานบาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สถาบันการศึกษา รวมกับ ผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูประกอบการ และแรงงาน จะสามารถนําความรูไปประยุกตใช เพื่อพัฒนามาตรฐานการ

สงออกอาหารทะเลแปรรูปใหดีขึ้น และสามารถผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
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โครงการพฒันาเครือขายวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
 
หลักการและเหตุผล 

การสรางเครือขายวิสาหกิจ(Cluster) ขนาดกลางและขนาดเล็กของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป นับเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและ
การตลาด เนื่องจากแนวทางดังกลาวจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการ หนวยงานของ
รัฐ และ สถาบันตางๆที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนระบบ 
และมีความเขาใจรวมกันที่ถูกตอง เปนเครือขายรวมกัน 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออก ยังคงประสบกับปญหาการ
รวมกลุมและการประสานงานเพื่อใหมีการแกปญหารวมกัน โดยการดําเนินการสวนใหญจะเปนไป
ในลักษณะแขงขันกันเองมากกวาที่จะรวมมือกันทั้งในสวนของการผลิตและการตลาด ซ่ึงรูปแบบ
ดังกลาวจะมีความเสี่ยงสูงตอการดําเนินการในอนาคต  เนื่องจากการคาของโลกมีทิศทางที่
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในสวนของตลาดที่จะมีลักษณะของการคาเสรี (Free Trade 
Area: FTA) ซ่ึงสงผลใหการแชงชันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการกีด
กันทางการคาที่นําเอามาตรฐานคุณภาพมาเปนเครื่องมือ ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปขนาดกลางและขนาดเล็กลดลง ดังนั้น การ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจจึงมีความสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหผูประกอบการรวมกันยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมใหเปนไปอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสรางเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร

รูปในภาคตะวันออกอยางเปนรูปธรรม 
2.  เพื่อรวมมือกันระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนา

กลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสูการแขงขันในระดับโลก 

เปาหมาย 
มีการรวมกลุมกันของผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลแปรรูปอยางเขมแข็ง 
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วิธีการดําเนินงาน 
1.  สํารวจศักยภาพและขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ภาคตะวันออก 
2.  ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแปรรูปภาคตะวันออก 
3.  คัดเลือกผูนําและทีมบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4.  ระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนากลุม

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปรวมกัน 
 5.  จัดกิจกรรมและดําเนินการตามแผน 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2553 

งบประมาณ 
ปละ 500,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สถาบันการศึกษา  กลุมจังหวัดCEO9 และผูประกอบการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ไดเครือขาย SMEs กลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่เขมแข็ง โดยรวมกันกําหนด

วิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนา กลุมอุตสาหกรรม ใหมีขีดความสามารถสูงในการแขงขันกับ
ตางประเทศ 
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โครงการจัดตัง้ศูนยบมเพาะธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเล 
 
หลักการและเหตุผล 

การที่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ประสบกับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และ/หรือ  
มีจํานวนวัตถุดิบไมสม่ําเสมอตลอดทั้งป ไดสงผลกระทบใหผูประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อ
การสงออกไมสามารถกําหนดปริมาณการผลิต และปริมาณการสงออกที่แนนอนได ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

ดังนั้นการบมเพาะการธุรกิจเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจทางทะเลในภาคตะวันออก เพื่อทดแทน
จากการจับสัตวทะเลจากธรรมชาติจะชวยควบคุมปริมาณการประกอบการและคุณภาพ ของวัตถุดิบ
ใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบการ และสามารถกําหนดขนาดของตลาดไดอยางถูกตอง 
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสรางผูประกอบการใหม และพัฒนาผูประกอบการเดิมในธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจทางทะเล 
2.  เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเลที่ขาดแคลนและเปนที่

ตองการของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล 
3.  เพื่อเปนศูนยกลางการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในภาคตะวันออก 
4.  เพื่อสรางเครือขาย SMEs กลุมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเล   

เปาหมาย 
1.  มีศูนยบมเพาะธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเล 1 แหงในภาคตะวันออก 
2.  มีผูประกอบการใหมเขารับการบมเพาะในศูนยฯ จํานวนปละ อยางนอย  50 คน 
3.  มีผูประกอบการที่ผานการบมเพาะดําเนินธุรกิจไดจริง จํานวนอยางนอย ปละ 5 ราย 
4.  มีผูประกอบการเขารับการฝกอบรมระยะสั้น และไดรับคําปรึกษา จาํนวนอยางนอย  ป

ละ100 คน 
5.  มีการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทางทะเลรวมกับผูประกอบการ ปละ

อยางนอย 1 เร่ือง 
6.  มีการจัดตั้งเครือขาย SMEs กลุมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลภาคตะวันออก 
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วิธีการดําเนินงาน 
1. ประชุมระดมสมอง เครือขาย SMEs ดานการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลและอาหารทะเลแปรรูป 

โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เปนแกนนํา เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการจัดตั้งศูนยบมเพาะฯ  
2.  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเปนไปได และจัดทํารางโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะ 
3.  คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมเพื่อจัดตั้งเปนศูนยบมเพาะฯ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 

งบประมาณ 
ปละ 5  ลานบาท 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  กลุมจังหวดั CEO9   ผูประกอบการดานการ

เพาะเลี้ยง และการแปรรูปอาหารทะเล 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สามารถเพิ่มปริมาณและคณุภาพของสัตวน้ําเศรษฐกจิจากทะเลใหเพยีงกับความตองการ

ของตลาดตลอดป 
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โครงการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอาหารทะเลแปรรูปเพื่อใหมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ 
 
หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปนับเปนการดําเนินการที่มีความสําคัญตอ
การนําวัตถุดิบมาใชเพื่อการแปรรูปใหไดผลิตภัณฑใหมๆ ตามความตองการของตลาด และ
กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Valued added) กับวัตถุดิบที่มาจากทะเล เนื่องจากการแปรรูปจะทําใหสามารถ
จําหนายสินคาไดในราคาที่เพิ่มขึ้น และทําใหขยายโอกาสในการสงออกไปยังตลาดตางๆมากขึ้น 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการวิจัย และพัฒนาอาหารทะเลแปรรูปอยางจริงจัง ทําให
ประเทศเสียโอกาสในการสรางตลาดใหมๆจากผลิตภัณฑที่ควรผลิตได รวมทั้งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่ทําการแปรรูปยังจํากัดในรูปแบบเดิมๆ ที่อาจไมสามารถสนองตอความตองการของ
ตลาดเดิมและตลาดอื่นๆ ดังนั้นหากมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําวัตถุดิบมาใชแปรรูปอยางจริงจัง จะ
เปนการสนับสนุนใหผูประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ทําการผลิต 
2.  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบจากทะเล 
3.  เพื่อสรางใหมีตลาดใหม ๆ จากผลิตภัณฑที่ทําการแปรรูป 
4.  เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

เปาหมาย 
ทําการวิจยัและพัฒนาปละอยางนอย 2 เร่ือง 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ผูประกอบการแปรรูปอาหารทะเลรวมมือกับสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก

ดําเนินการวิจัยรวมกัน โดยผูประกอบการใหขอมูลดานการตลาด และ สถาบันการศึกษาดําเนินการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ 

2. นําผลิตภัณฑที่ผลิตไดทดลองตลาดกอนผลิตในเชิงพาณิชย 
3. ประเมินความคุมทุนของโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2553 

งบประมาณ 
ปละ 2 ลานบาท 
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ผูรับผดิชอบโครงการ 
สถาบันการศึกษา รวมกับผูประกอบการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การแปรรูปอาหารจากทะเลจะชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Valued Added) จากวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิต และผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปจะชวยใหผูประกอบการสามารถขยายโอกาสทาง
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศใหเพิ่มขึ้น และเปนการสรางขีดความสามารถของการ
แขงขันใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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โครงการจัดตัง้ศูนยขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสําหรับ SMEs 

หลักการและเหตุผล 
การจัดทําฐานขอมูลเปนสิ่งที่มีความจําเปนและสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจ เนื่องจาก

การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด จําเปนตองมีฐานขอมูลที่ถูกตอง และทันสมัย เพื่อชวย
ใหการตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยขาดการ
สนับสนุนดานขอมูลและขาวสารที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ จึงสงผลใหการดําเนินการทาง
ธุรกิจมีความเสี่ยงคอนขางสูง การไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย ตองมีผูรับผิดชอบโดยตรง 
เพื่อใหมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่ เปนระบบ และมีการบริหารจัดการฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหถูกตอง และทนัสมัย โดยรวบรวม

ขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
2.  เพื่อใหบริการขอมูลแกผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลแปรรูป 

 เปาหมาย 
จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคตะวนัออก 1 แหง 

วิธีการดําเนินงาน 
1.  คัดเลือกหนวยงานที่จะจดัตั้งระบบฐานขอมูล 
2.  จัดหาอุปกรณสนับสนุน และ คอมพิวเตอร 
3.  จัดจางผูเชีย่วชาญการวางระบบฐานขอมูล 
4.  จัดวางระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 
5.  รวบรวมขอมูล และประมวลผลเพื่อการตัดสินใจ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 
1.  ป พ.ศ. 2549  จํานวน 10  ลานบาท 
2.  ป พ.ศ. 2550  จํานวน 10  ลานบาท 
3.  ป พ.ศ. 2551 - 2553  จํานวนปละ 5 ลานบาท 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 36 - 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
สถาบันการศึกษา กลุมจังหวัด CEO9    ผูประกอบการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ศูนยขอมูลจะชวยสนับสนนุใหการตดัสินใจของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูปในภาคตะวนัออก ใหถูกตองมากยิ่งขึ้นทั้งในแงการผลิต และการตลาด ทั้งนี้ผูประกอบการ
สามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนธุรกจิ การบริหารจดัการใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และนําไปสู
การเพิ่มประสทิธิภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม 
 


