1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
1.1 ปัจจัยด้านการเมือง(Politics)
1.1.1 สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทําให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าในช่วงปีที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุ นการผลิต ทั้งในเรื่องการปรับค่าจ้าง แรงงาน และ
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
1.1.2 ปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัด
ใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง และเป็นที่ตั้งของ
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ําเป็นอันดับต้นๆ แต่
ปัจจุบันปริมาณสินค้าลดลงเกือบ 50%
1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economics)
1.2.1 ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคา
น้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ํามันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของ
ต้นทุนการทําประมงโดยรวม ทําให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการ
ชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการทําประมง และด้านที่ใช้
วัตถุดิบจากการประมง นอกจากนี้ปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทําให้ต้องใช้เวลาใน
การทําประมงนานขึ้น แต่ผลผลิตประมงลดลง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้าง
เงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงจากประเทศอื่นเข้าทําประมง
1.2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศทํา
ให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํากว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคา
น้ํามันที่กระทบต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
1.2.3 การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ํามีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจาก
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม ประกอบกับประเทศผู้นําเข้าสําคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีกฎระเบียบที่เข้มงวดทําให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.2.4 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)
ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วม
ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี
จากเดิมปี พ.ศ. 2563 เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดย
สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การ
สะพานปลาในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการ
ใน AEC ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานําร่อง 12 สาขา
ซึ่งมีสินค้าประมงเป็น
ส่วนหนึ่งของสาขานําร่อง มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของ
อาหารและมาตรการจั ดทํ าระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกั น ตลอดจนมาตรการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ
1. การผลิ ตสินค้าด้านการประมงจะต้องถู กควบคุ มมาตรฐานและเทคนิคการผลิ ตอย่ าง
เข้มงวดมากขึ้น ทําให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่
อาเซียนกําหนด
2. ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น ทําให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนเป็นปัจจัย
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
3. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะ
มีบทบาทเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกําหนด
1.3 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology)
1.3.1 การให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ํา โดยเฉพาะปลาประเภท
ต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทําให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปร
รูปต่างๆ ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
1.3.2 มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ํา จากการที่สินค้าสัตว์น้ําเป็นสินค้า
ที่เน่าเสียได้ง่าย และมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้นําเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการ
ดูแลรักษาสัตว์น้ําที่เข้มงวด ทําให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ํามีความสําคัญ และเข้มงวด
มากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความสําคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้ง
ระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.3.3 ปั ญ หาอุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ของโลก ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ในด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ําทะเล ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําทะเล ทําให้แหล่งการทํา
ประมง และปริมาณสัตว์น้ําเปลี่ยนแปลงไป
1.3.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกใน
ปัจจุบันให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงและการซื้อขายสัตว์น้ํา
เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ําเสียการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งจําเป็น แม้ว่าจะทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
2. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสาหกรรม(Five Forces Analysis)
2.1 ข้อจํากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ
2.1.1 ข้อจํากัดทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา
พ.ศ. 2496 กําหนดให้การจัดตั้งสะพานปลาและการดําเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การ
สะพานปลา ทําให้การที่เอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสัตว์น้ํา และท่าเทียบเรือประมงในลักษณะ
ที่องค์การสะพานปลาดําเนินการอยู่ดูเสมือนจะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ ข้อจํากัดดังกล่าวไม่มี
ผลมากนัก เนื่องจากการใช้อํานาจตาม พ.ร.บ.เป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษที่
ชัดเจน ประกอบกับมีการกําหนดข้อยกเว้นกรณีที่เป็นสหกรณ์ประมง
2.1.2 ข้อจํากัดด้านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือ
โรงคลุม โรงประมูล โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บ
จากการให้บริการไม่คุ้มกับการลงทุนทําให้มีผู้ทําธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับองค์การสะพานปลาน้อยราย

2.2 ความรุนแรงของการแข่งขัน
การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ํา ในลักษณะ
ที่องค์การสะพานปลาดําเนินการอยู่จัดว่าค่อนข้างต่ํา เนื่องจากลักษณะของการให้บริการมีที่มาจากนโยบาย
รัฐบาลในการจัดระเบียบด้านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ํา ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การสะพาน
ปลาในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวประมงและ
ผู้ประกอบธุรกิจว่าเป็นบริการที่มีความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่สูงมากและมีข้อกําหนด
ด้านมาตรฐานสุขอนามัยซึ่งมีต้นทุนสูงทําให้ผู้ทําธุรกิจด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพประมง การค้าสัตว์น้ํา
หรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าในเครือข่ายของตน
2.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน
หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่หลายประเภท ทั้งในส่วน
ของท่าเทียบเรือและแพปลาเอกชน ตลาดสัตว์น้ําขนาดเล็กที่ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะเลี้ยงหรือชุมชน
ประมง รวมถึงท่าเทียบเรือขององค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้รวบรวมสัตว์น้ําจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ห้องเย็นและ
โรงงานแปรรูป
2.4 อํานาจต่อรองของลูกค้า
ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงขององค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้ําซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําหรืออาจเป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ําจากแหล่งประมงเพื่อส่งจําหน่าย กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แพปลา ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้
จําหน่ายสัตว์น้ํา และกลุ่มที่สาม ได้แก่ ผู้ซื้อ ซึ่งมีทั้งเพื่อนําไปจําหน่ายตลาดย่อยในพื้นที่ ส่งไปจําหน่ายจังหวัด
อื่นๆ หรือส่งเข้าห้องเย็นและ โรงงานแปรรูป
ในลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม กลุ่มที่องค์การสะพานปลาให้ความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม
ชาวประมง และเจ้าของสัตว์น้ําหรือเกษตรกร ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพตาม
ภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ทําให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนข้าง
ต่ํา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนดําเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดเป็นกลุ่มที่มี
บทบาทมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกสําคัญในการซื้อขายสัตว์น้ํา ทั้งนี้ราคาสัตว์น้ําจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ขนาด
อุปสงค์ และอุปทาน เป็นสําคัญ นอกจากนี้ การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพันกับเจ้าของสัตว์น้ํา ทั้งใน
เรื่องของการออกทุนสํารองในการทําประมง การจ่ายค่าสัตว์น้ําให้ก่อนได้รับชําระจากผู้ซื้อ ทําให้เกิดระบบ
กลุ่มเรือในสังกัด สามารถเจรจาต่อรอง สร้างเงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับองค์การสะพานปลา
สําหรั บ กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ จั ด เป็น กลุ่ม ที่ ค่ อ นข้า งอิส ระและมี อํา นาจต่อรองมากพอสมควร
โดยเฉพาะในสินค้าสัตว์น้ําประเภทที่เป็นวัตถุดิบ ทั้งในกลุ่มโรงงานแปรรูป และกลุ่มโรงงานปลาป่น ซึ่งจะเป็น
ผู้กําหนดราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ซื้อรายย่อยอํานาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพันกับแพปลา
เนื่องจากมีการซื้อขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับชําระค่าสัตว์น้ําและ
ต้องรับผิดชอบชําระให้กับเจ้าของสัตว์น้ําเป็นจํานวนเงินค่อนข้างสูง ทําให้มีการซื้อขายในรูปเงินสดมากขึ้น
และผู้ซื้อจะให้ความสําคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์น้ําที่ต้องการ
2.5 อํานาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่
กลุ่มผู้ให้ บริการในพื้นที่ ได้แก่ ผู้จําหน่ายน้ําแข็งลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์น้ํา ผู้ใ ห้บริการ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ํา แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม กํากับ ดูแลของ
องค์การสะพานปลา ซึ่งมีการกําหนดราคา หรืออัตราค่าบริการมาตรฐานไว้ทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองมากนัก

