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การสํารวจและจัดเกบ็ขอมูลอุตสาหกรรมกุงแปรรปู 
ณ ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที ่11-17 พฤษภาคม 2551  

---------------------------------------------------- 

1. เจาหนาที่ สร.2 ประกอบดวย นางณัฐิยา มุติตาภรณ นางสาวอรัญญา จันทรมหานะ และ

นางกัลยา อัศวโสภณกุล ไดเขารวมการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรมกุงแปรรูป  ระหวางวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2551 

ณ ประเทศเวียดนาม  พรอมคณะที่ปรึกษาจากสถาบันอาหาร ภายใตโครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิง

เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (สาขาอุตสาหกรรมอาหาร) โดยการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรม

ดังกลาว ไดรับความอนุเคราะหในการเขาพบรองกงสุลใหญ ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห (นายภัควัต 

ตันสกุล) และผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโฮจิมินห (นางประนอมศรี โสมขันเงิน)  

ซึ่งไดรวมหารือเกี่ยวกับสถานการณการผลิต การแปรรูป การตลาด และแนวโนมของอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบาย

และมาตรการทางการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ตลอดจนการประสานเพื่อเขาพบเจาหนาที่จากหนวยงาน

ภาครัฐ การสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรม และการเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้ง

การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในอุตสาหกรรมดังกลาว  โดยมีกําหนดการในการสํารวจขอมูล

อุตสาหกรรม ดังนี้ 

1.1 เขาพบเจาหนาที่ของ Department of Planning and Investment (DPI) 

1.2 การสัมภาษณผูประกอบการบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของ คือ  

- Binh Dien Wholesale Market Company  

- CP Vietnam Co., Ltd.  

- Tai Nguyen Seafood Co., Ltd. 

- Bien Dong Seafood Co., Ltd. 

- Pattaya Food Industries (Vietnam) Limited 

- Yueh Chyang Canned Food Company 

2. ผลจากการสํารวจขอมูลตามขอ 1. มีดังนี ้

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนาม 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนามในรอบป โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการคาที่

มีสินคาหลายประเภทจากเวียดนามไดกลายเปนคูแขงของสินคาไทยในตลาดโลก แมวาสินคาของเวียดนามจะ

เติบโตจากฐานที่มีมูลคาตํ่า แตจะเปนการขยายตัวในอัตราที่สูง ซึ่งปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวใน

รอบ 10 ปมานี้ คือ การลงทุนจากตางประเทศ จากการเปดรับการลงทุนนับจากป 2532 เปนตนมา โดยมีบริษัท

ขนาดใหญของสหรัฐอเมริกาไดมาลงทุนในเวียดนามมากข้ึน ประกอบกับเวียดนามไดใหความสําคัญในการ 
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สงออกสินคาที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งขณะนี้ภาครัฐไดจัดสรางอุทยานเทคโนโลยี (Saigon Hi-Tech Park) เพื่อ

เปนแหลงวิจัยและฝกอบรมระหวางนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อใหบริษัทใน

ประเทศสามารถเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตจากตางชาติ ประกอบกับเวียดนามยังไดรับเงินชวยเหลือจาก

ประเทศพันธมิตร และเงินสงกลับจากชาวเวียดนามในตางประเทศจํานวนมากในแตละป แตการใชจายเงิน

ดังกลาวยังขาดความสอดคลองและเปนประโยชนอยางแทจริง นอกจากนี้เวียดนามยังมีขอจํากัดภายใน 

ประเทศหลายประการ กลาวคือ 

1) เศรษฐกิจเวียดนามพ่ึงพาการลงทุนจากตางประเทศในระดับสูง สวนใหญเปน

การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา เชน น้ํามัน แกส ธุรกิจกอสราง อาคารและที่อยูอาศัย 

และหากระดับการลงทุนจากตางประเทศลดลง จะสงผลใหภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง สําหรับการลงทุนของ

ภาคเอกชนในประเทศยังถูกจํากัดความเปนเจาของกิจการ จึงมีการลงทุนไมมากนัก เมื่อเทียบกับการลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจที่ยังประสบปญหาการขาดทุนหรือมีกําไรนอย ทําใหมีความเส่ียงที่จะเกิดภาวะหนี้สินที่ไม

กอใหเกิดรายได และจะสรางปญหาใหแกภาครัฐในอนาคต  

2) โครงสรางพื้นฐานยังมีความลาหลัง และไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งขณะนี้

เวียดนามยังไมมีทาเรือน้ําลึกรองรับการขนสงสินคาขนาดใหญ การคมนาคมขนสงที่ไมสะดวก เนื่องจากถนนที่

แคบ นอกจากนี้การดําเนินโครงการขนาดใหญหลายโครงการยังไมแลวเสร็จ เชน การกอสรางโรงกล่ันน้ํามัน 

แผนการสรางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมระหวางฮานอยกับโฮจิมินหซิต้ี และปญหาที่กําลังมีความสําคัญมาก

ข้ึนเปนลําดับ คือ ความแออัดของประชาชนท่ีหล่ังไหลเขาสูเมือง กับปญหาราคาที่ดินที่สูงมาก แตประชาชนไม

มีสิทธิ์เปนเจาของ จะมีสิทธิ์เฉพาะการใชที่ดินเทานั้น 

3) ภาคการสงออกของเวียดนามที่ประสบความสําเร็จ เนื่องมาจากคาแรงที่ถูก และ

สินคาสงออกที่ใชแรงงานเขมขนเปนสวนใหญ โดยสินคาสงออกอันดับแรกๆ ของเวียดนาม คือ น้ํามันดิบ รองเทา 

เฟอรนิเจอร ส่ิงทอ และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งการผลิตและการสงออกของเวียดนามในปจจุบันมีโครงสราง

เหมือนกับไทยในอดีต (ยกเวนน้ํามันดิบ) ที่สวนใหญเปนสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร  
 

 

บรรยากาศการขามแมน้ําโขงโดยเรือเฟอร่ี 

ณ จังหวัดเกิน่เทอ 

• 
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4) คาเงินดองของเวียดนามในชวงป 2549 ไดออนตัวลง และแข็งคาข้ึนตามคาเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ ที่ออนคาลง ประกอบกับต้ังแตปลายป 2550 เปนตนมา เวียดนามประสบภาวะอัตราเงินเฟอที่

เพิ่มข้ึนถึง รอยละ 20 (พฤษภาคม 2551) และเปนอัตราสูงสุดในรอบ 13 ปที่ผานมา เนื่องจากราคาอาหาร และ

น้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณสินเช่ือที่เพิ่มข้ึน และผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สะสมมาหลายป 

2.2 ขอมูลอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของเวียดนาม 

1) อุตสาหกรรมประมงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยมีสัดสวน

ประมาณ รอยละ 6 ของ GDP ประกอบกับมีปจจัยเกื้อหนุน คือ ชายฝงทะเลที่ยาวกวา 3,260 กิโลเมตร มี

แมน้ําลําคลองและทะเลสาบจํานวนมาก ในสวนของการทําประมงของเวียดนามสวนใหญจะอยูบริเวณใกล

ชายฝง มีเรือประมงจํานวนกวา 20,000 ลํา ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายพัฒนาประมงนอกชายฝงอยาง

จริงจัง ทําใหเรือประมงของเวียดนามมีศักยภาพและเทคโนโลยีกาวหนาเพิ่มข้ึนมาก โดยสามารถใหผลผลิต

ทางประมง ประมาณ 600,000 ตัน นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีแผนการพัฒนาสาขาประมง ป 2553 ดวยการเพิ่ม

จํานวนเรือเปน 50,000 ลํา 

2) ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เวียดนามมีพื้นที่แหลงน้ําภายในประเทศประมาณ 

1.7 ลานเฮกเตอร ประกอบดวย แมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟา มีพันธุ

ปลาน้ําจืดและปลาน้ํากรอยกวา 600 ชนิด โดยชนิดของปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและนํามาเพาะเล้ียง เชน 

ปลานิล และปลาโมง หรือแพงกาเซียส (Pangasius) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมในการบริโภคจากชาวยุโรป เนื่องจาก

เปนปลาเนื้อขาว มีลักษณะคลายคลึงกับปลาซีบาส (Seabas) และปลาค็อด (Cod) แตราคาถูกกวามาก โดย

จะสงออกในรูปของเนื้อลวน (Fillet) นอกจากปลาแลวเวียดนามยังมีสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

กุงกุลาดํา ที่มีโรงเพาะฟกกุงประมาณ 4,000 ราย แตการผลิตลูกพันธุกุงกุลาดํายังไมเพียงพอกับความตองการ

ของเกษตรกร รวมทั้งลูกกุงที่ผลิตไดมีคุณภาพตํ่า อันเปนผลจากการขาดพอแมพันธุคุณภาพดี และปลอดโรค  

3) ดานการแปรรูปสัตวน้ํา เวียดนามมีโรงงาน จํานวน 470 แหง สวนใหญเปน

โรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง รอยละ 63 นอกจากนั้นจะเปนโรงงานประเภทถนอมอาหารตากและอบแหง 

โรงงานอาหารทะเลกระปอง และโรงงานปลาปน โดยโรงงานสวนใหญต้ังอยูบริเวณภาคใตของประเทศ ใน

ระยะแรกจะดําเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ และตอมาไดถายโอนการดําเนินงานใหกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 

สําหรับมูลคาการสงออกอาหารทะเลของเวียดนามในชวง 4 เดือนแรกของป 

2551 เพิ่มข้ึน รอยละ 7.4 มาอยูที่ 1.19 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากสหภาพยุโรปมีการนําเขาเพิ่มข้ึน ซึ่งเปน

ผลมาจากการแข็งคาข้ึนของอัตราแลกเปล่ียนเงินยูโร โดยในชวง 4 เดือนแรกสหภาพยุโรปไดนําเขาอาหารทะเล

จากเวียดนามคิดเปนมูลคา 280 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 26 ของมูลคาการสงออกอาหารทะเล รองลงมา 

คือ ญ่ีปุน ซึ่งนําเขาเปนมูลคา 179 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ซึ่งนําเขาเปนมูลคา 112.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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4) เวียดนามมีสมาคมผูสงออกและผูผลิตอาหารทะเล (Veitnam Association of 

Seafood Exporters and Producers : VASEP) เปนแกนนําในการสงเสริมใหผูประกอบการเกิดการรวมตัว

กันเปนเครือขายที่เขมแข็ง มีการสรางเครือขายการกระจายสินคาในตางประเทศ  ซึ่งเครือขายดังกลาวมีหนาที่

ในการกระจายสินคาในตลาดโดยมีการดําเนินการรวมกับหนวยงานราชการของเวียดนามในตางประเทศ 

ตลอดจนการชวยแกไขปญหาทางการคาและอุปสรรคทางดานเทคนิคตางๆ ผลสําเร็จที่ชัดเจนของสมาคมฯ 

คือ การไดรับสิทธิประโยชยดานภาษีหรือ GSP ในตลาดสหภาพยุโรป 
 

 
 

2.3 การเขาพบและสัมภาษณหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทีเ่กี่ยวของ 
1) Binh Dien Wholesale Market Company  

1.1) ขอมูลทั่วไป : Binh Dien Wholesale Market Company ในเครือบริษัท 

Saigon Trading Group (SATRA) เปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่รัฐบาลเปนเจาของ บริษัทฯ ไดเร่ิมจัดต้ัง

ตลาดแหงนี้เมื่อป 2546 และสามารถเปดดําเนินการไดต้ังแตป 2549 เดิมตลาดเคยต้ังอยูในตัวเมืองโฮจิมินห 

แตเนื่องจากสถานที่มีความคับแคบ มีปญหาดานมลพิษ และการกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตชุมชน บริษัทฯ จึง

เสนอโครงการยายตลาดออกมาอยูชานเมือง โดยมีทําเลที่ต้ังใกลทาเรือสงออก ระยะหางเพียง 17 กิโลเมตร 

และดานหลังตลาดยังติดคลองที่เช่ือมแมน้ําสายใหญ จึงมีความสะดวกในการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและ

ทางน้ําสําหรับการคาสงสินคาเกษตร และกระจายสินคาภายในประเทศ 

1.2) การดําเนินงาน : บริษัทฯ จะใหเชาพื้นที่สําหรับคาสงในตลาด โดยมีผูคา

สง รวม 280 ราย และมีสินคาเขาจําหนายในตลาดวันละ 450-550 ตัน ในชวงเทศกาลประมาณ 2,000 ตัน

ตอวัน โดยตลาดจะเปดทําการชวงกลางคืนต้ังแตเวลา 19.00 น.- 06.00 น. ประเภทสินคาที่ทําการซ้ือขายใน

ตลาดสวนใหญเปนสินคาประมง โดยเฉพาะกุงกุลาดําที่มีตลาดคาสงแหงนี้เปนตลาดกลางเพียงแหงเดียวใน

นครโฮจิมินห นอกจากนั้นจะเปนสินคาพืช ผัก ที่สวนใหญมาจากจังหวัดดาลัด ดองอา และฟูจี และผลไมจาก

จังหวัดบริเวณสามเหล่ียมแมน้ําโขง สินคาปศุสัตว เชน ไกชําแหละ ดอกไมและไมประดับ รวมทั้งผลไมนําเขา

จากไทย เชน ลําไย เงาะ ลองกอง แตผลไมในตลาดแหงนี้ยังขาดการคัดคุณภาพเม่ือเทียบกับผลไมในตลาด 

 

 

การจําหนายสินคาอาหารทะเลในตลาดสด 

ณ นครโฮจิมนิห 

• 
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กลางของไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการสุมตรวจสินคาดานความปลอดภัยอาหาร (Food safety) ดวย 

สําหรับสินคากุงกุลาดําที่จําหนายในตลาดจะเปนกุงที่มีชีวิต ตามความนิยมบริโภคของสดของชาวเวียดนาม 

ปริมาณกุงที่มีการซื้อขาย ประมาณ 60 – 70 ตันตอวัน สวนใหญเปนกุงที่มีขนาด 30 – 40 ตัวตอกิโลกรัม 

ราคากุงกิโลกรัมละ 95,000 ดอง หรือประมาณ 6 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งผูคาในตลาดจะรับซ้ือกุงจากฟารมของ

เกษตรกรท่ีทํา Contract farming จําหนายใหกับผูคาปลีกที่มารับซื้อกุงในตลาด และจัดสงใหกับโรงแรม 

ภัตตาคารและรานอาหาร โดยมิไดจัดสงใหกับโรงงานแปรรูป ในสวนของกุงขาวจะมีจําหนายในตลาดบางใน

ปริมาณไมมากนัก เนื่องจากผูบริโภคนิยมกุงกุลาดํามากกวา 

 

             
   

การซื้อขายวัตถุดิบกุงและสินคาเกษตรอ่ืนๆ ณ Binh Dien 

Wholesale Market Company 

• 

 
 

2) Department of Planning and Investment (DPI) 
2.1) ขอมูลเศรษฐกิจและการลงทุน 

- นครโฮจิมินหมีอัตราการเจริญเติบโต (GDP) ป 2550 รอยละ 22.6 

สูงสุดในรอบ 10 ป โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัว รอยละ 13.6 การคา/ขายปลีก/สินคาอุปโภคบริโภค รอยละ 

26.6 กสิกรรม รอยละ 15.5 โดยเนนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ การสงออก รอยละ 17.2 ภาค

บริการ รอยละ 15 การกอสราง รอยละ 10.5 ภาคเกษตร รอยละ 4.9 โดยมีรายไดของจังหวัดเทากับปที่ผาน

มา คือ รอยละ 30.4 มีนักทองเที่ยว จํานวน 2.7 ลานคน และสถานศึกษา จํานวน 76 แหง สําหรับไตรมาสที ่1 

ป 2551 มีอัตราการเจริญเติบโต รอยละ 11 อยางไรก็ตาม ในป 2555 ไดกําหนด GDP ไวที่ รอยละ 12 โดย

แบงตามภาคการผลิต เปนภาคเกษตร รอยละ 0.9 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 48 และภาคบริการ รอยละ  
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50.6 ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมท่ีเปน Hi-Technology และต้ังเปาภาคเกษตรพื้นฐาน

ใหลดลง โดยจะไมขยายพื้นที่ทางการเกษตร แมวาราคาสินคาเกษตรจะสูงข้ึน แตตนทุนการผลิตวัตถุดิบ

ทางการเกษตร และปุยก็มีราคาสูงตาม ประกอบกับรัฐไดมีนโยบายในการสรางโฮจิมินหใหเปนเมืองทันสมัย  

- ดานการลงทุน มีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในนครโฮจิมินห 

ต้ังแตป 2541-2551 รวมทั้งส้ิน 2,800 โครงการ มูลคาการลงทุนกวา 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบ

กับทั้งประเทศ จะมีทั้งส้ิน 8,500 โครงการ มูลคาการลงทุน 98,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับป 2550 มีการ

ลงทุนจากตางประเทศในนครโฮจิมินห จํานวน 469 โครงการ มูลคาการลงทุน 2,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

และในป 2551 ไตรมาสที่ 1 มีการลงทุน 101 โครงการ มูลคาการลงทุน 2,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดวา 

ป 2551 จะไดรับความสนใจลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะในภาคบริการ การเงินและการธนาคาร 

ประกันภัย การคา การคมนาคมขนสงและทาเรือ โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย กอสราง การบริการให

คําปรึกษาดานการลงทุน เทคโนโลยี และทองเที่ยว การสาธารณสุข และการศึกษา  

- ดานอุตสาหกรรม  จะเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการใช  

Hi- Technology และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาในอุตสาหกรรมเปาหมาย คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

อิเล็กทรอนิกส ส่ือสารโทรคมนาคม เคมี และอาหารแปรรูป 

- ดานกสิกรรม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานเคมีชีวภาพ 

การสรางศูนยวิจัยและเพาะพันธุ และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

- ดานผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน จะปรับปรุงระบบขนสงและ

คมนาคม โดยมีโครงการสรางถนนและสะพานใหเพียงพอ และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การ

แบงเขตอุตสาหกรรม และการมีระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย  

2.2) อุตสาหกรรมกุงของเวยีดนาม 

- วัตถุดิบ : เวียดนามสามารถเล้ียงกุงไดทั่วประเทศ และเปนการเลี้ยง

กุงกุลาดําเปนหลักในสัดสวนรอยละ 80 ของการเล้ียงกุงทั้งหมด สําหรับกุงขาวเร่ิมมีการเล้ียงมา 2 ป ในอดีต

รัฐบาลประกาศหามเลี้ยงกุงขาว เนื่องจากยังไมสามารถควบคุมโรคระบาดกุง แตปจจุบันไดมีการทดลอง

เล้ียงตามศูนยวิจัยและเพาะพันธุสัตวน้ํา ซึ่งรัฐบาลไดอนุญาตใหเล้ียงกุงขาวไดในบางพื้นที่ สงผลใหปริมาณ

ผลผลิตกุงขาวยังมีไมมากนัก เพราะพื้นที่เล้ียงมีจํากัด สวนใหญจะเล้ียงทางตอนใตของเวียดนามโดย

สามารถเลี้ยงได 3 รอบตอป สวนภาคกลางจะเล้ียงไดเพียง 1 รอบเทานั้น หากเฉล่ียทั่วประเทศจะประมาณ 

1-1.5 รอบ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมอํานวย ประกอบกับรัฐบาลควบคุมไมใหเล้ียงหลายรอบ เพื่อปองกัน

ปญหามลพิษจากการเล้ียง นอกจากนี้จะทําการพักบอกุงโดยเพาะเล้ียงสัตวน้ําอ่ืนเสริม เชน ปลา และยังมี

การเล้ียงกุงกามกรามในนาขาวทางตอนใตของประเทศดวย อยางไรก็ตามผลผลิตกุงไมสม่ําเสมอตลอดป 

บางชวงจะขาดแคลนวัตถุดิบ และผลผลิตลนตลาดในบางชวง ซึ่งรัฐบาลไดแกไขปญหาโดยลดภาษีวัตถุดิบ

กุงโดยมีการนําเขากุงจากจีน และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อแกปญหากุงลนตลาด  
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- การผลิต : ปจจุบันโรงงานแปรรูปกุงในนครโฮจิมินหมีไมกี่ราย เนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายใหอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลยายไปต้ังตามจังหวัดลุมแมน้ําโขง ภาคตะวันออก และภาค

กลาง โดยใหสิทธิพิเศษกับโรงงานที่ต้ังในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งสวนใหญเปนการรวมทุนกับตางชาติ

โดยเฉพาะญ่ีปุน ที่จะมีการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปให และเนื่องจากการแปรรูปกุงเปนอุตสาหกรรมที่ใช

แรงงานเขมขน การจางงานจึงเปนลักษณะจางเหมา ประมาณ 150-250 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน ในสัดสวน รอยละ 

15-20 ของตนทุนการแปรรูป อยางไรก็ตาม ยังมีการเคลื่อนยายแรงงานภายในอุตสาหกรรมเดียวกันดวย 

- การตลาด : ตลาดในประเทศจะบริโภคกุงที่เหลือจากการสงออก 

ประมาณ รอยละ 10-12 หรือคิดเปนปริมาณการสงออก รอยละ 90 กุงที่บริโภคในประเทศสวนใหญเปนกุงน้าํจืด 

และกุงมีชีวิต สําหรับการสงออกจะเปนกุงกุลาดํา ซึ่งจะสงออกไปยังตลาดหลัก คือ ญ่ีปุน สหรัฐฯ และสหภาพ

ยุโรป ในขณะท่ีราคาสงออกจะข้ึนกับราคาตลาดโลก โดยมีสมาคมผูสงออกและผูผลิตอาหารทะเลเวียดนาม 

(VASEP) เปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานงานกับผูซื้อ ปจจุบนัผลิตภัณฑกุงสงออกจะเนนปรุงแตงมาก

ข้ึน แตสัดสวนการสงออกในอันดับแรกของเวียดนามยังเปนกุงแชแข็ง รอยละ 70 และกุงแปรรูป รอยละ 30 

ไดแก กุงเทมปุระ ขนมจีบ และฮะเกา เปนตน  

- ปญหาของอุตสาหกรรมกุงของเวียดนาม ยังคงเผชิญกับกฎ ระเบียบ/

มาตรการในการสงออกเชนเดียวกับอุตสาหกรรมกุงของไทย เชน การฟองทุมตลาดของสหรัฐฯ มาตรการดาน

สุขอนามัยอาหาร ปญหาสารตกคาง และปญหามลพิษจากการเพาะเล้ียง นอกจากนี้การใหบริการอยางครบ

วงจรของหนวยงานภาครัฐยังไมเพียงพอกับอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งภาครัฐไดเล็งเห็นและพยายาม

แกไขปญหาดังกลาว สําหรับปญหาการฟองทุมตลาดไดมีการพิสูจนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูนําเขา

อยางเครงครัด โดยมีศูนยบริการการสงออกที่ใหคําแนะนํา ความรู รวมถึงการบริการตรวจสอบมาตรฐาน

สินคาสงออกใหกับผูประกอบการ 
3) บริษัท CP Vietnam Co., Ltd. 

3.1) ภาพรวมของบริษัท  

- บริษัท CP  เวียดนาม ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรต้ังแตธุรกิจอาหารสัตว

ทั้งสัตวบก และสัตวน้ํา ฟารมเล้ียงหมู ไก และกุง จําหนายอุปกรณการเล้ียง คาพันธุกุงและไก จําหนายผลิตภัณฑ

กุง/ไกแชเย็นแชแข็ง ผลิตภัณฑแปรรูป และไขไกใหกับหางคาปลีก และรานสะดวกซ้ือในเครือ CP Fresh Mart กวา 

70 รานทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสงผลิตภัณฑไกใหกับราน KFC เวียดนาม ที่ใชวัตถุดิบไกของ CP ทั้งหมด  

- โรงงานของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน HACCP ISO12000 

และอยูระหวางการรับรองมาตรฐาน GMP ISO14000 ในป 2552 และบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการถือครองที่ดิน

โรงงานเปนเวลา 50 ป ปจจุบันการติดตอประสานงานของบริษัทฯ กับหนวยงานราชการไดรับความรวมมือ

อยางดี จากความเชื่อถือในช่ือเสียงของบริษัทฯ จึงทําใหสามารถรวมเจรจากับผูบริหารระดับสูงของภาครัฐได 
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- สาเหตุที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนในเวียดนาม เพื่อจะกระจายความ

เส่ียงในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย ประกอบกับอุตสาหกรรมกุงและปลาของไทย

เติบโตเต็มที่แลว จึงไดขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามที่ยังมีโอกาส โดยเฉพาะตลาดอาหารเล้ียงปลา 

แพงกาเซียสที่เวียดนามสงออกอันดับ 1 ของโลก ในปริมาณกวา 800,000 ตัน ในป 2549 และเพิ่มข้ึนเปน 1 

ลานตัน ในป 2550 โดยมีการต้ังเปาหมายของป 2551 ไวที่ 1.2 ลานตัน 

3.2) โรงงานผลิตอาหารเล้ียงกุง และปลา  

- โรงงานผลิตอาหารเลี้ยงกุง และปลา ของบริษัทฯ มีจํานวน 3 โรง คือ 1) 

โรงงาน CP ณ นครโฮจิมินห เปดดําเนินการเดือนเมษายน ป 2543 มีพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร เคร่ืองจักร 20 

เคร่ือง และกําลังการผลิตอาหารกุง จํานวน 120,000 ตันตอป และอาหารปลา จํานวน 120,000 ตันตอป 2) 

โรงงาน CP ณ เมืองเกิ่นเทอ เปดดําเนินการเดือนกรกฎาคม ป 2550 มีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร และเคร่ืองจักร 4 

เคร่ือง สามารถผลิตอาหารสัตวได 192,000 ตันตอป และ 3) โรงงาน CP ณ เมืองเบนแท เปดดําเนินการเดือน

พฤษภาคม ป 2551 มีพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร เคร่ืองจักร 8 เคร่ือง กําลังการผลิตอาหารสัตว 384,000 ตันตอป 

- กระบวนการผลิตอาหารเล้ียงกุง และปลา เร่ิมจากนําวัตถุดิบอาหาร

สัตวเขาโรงงาน ซึ่งจะทําการเก็บตัวอยาง รอยละ 30 เพื่อตรวจวิเคราะหในหองทดสอบ จากนั้นจะผานเขา

เคร่ืองช่ัง และพนักงานจะทําการตรวจวิเคราะหอีกคร้ัง โดยวัตถุดิบที่ผานการตรวจสอบจะถูกจัดเก็บเขา

กระสอบ และไซโล เมื่อเร่ิมการผลิตจะปอนวัตถุดิบเขาโรงงาน ถาวัตถุดิบมีขนาดใหญจะบดใหเล็ก แลวนําไป

ชั่ง โดยใชระบบคอมพิวเตอรตรวจเช็คเพื่อความแมนยํา แลวทําการผสมวัตถุดิบคร้ังที่ 1 หลังจากน้ันจะปลอย

วัตถุดิบลงเคร่ืองเพื่อบดใหละเอียด ตรวจเช็คความละเอียด และผสมวัตถุดิบเปนคร้ังที่ 2 เติมน้ํา และนํ้ามัน

พืช แลวปลอยลงในเคร่ืองจักรเพื่อผลิตใหเปนเม็ด นําไปอบที่อุณหภูมิ 100-160 องศาเซลเซียส เพื่อฆาเช้ือ 

และเขาเคร่ือง Dryer เพื่ออบใหแหง จึงเขาสูกระบวนการ  Cooler เพื่อลดอุณหภูมิ หลังจากนั้นอาหารที่ผลิต

ไดจะผานตะแกรงเพื่อทําการคัดแยกเม็ด อาหารที่คัดแยกแลวจะบรรจุลงถุง ทุกข้ันตอนจะผานการตรวจเช็ค

ความชื้น และไขมัน โดยสินคาที่ผานการตรวจสอบแลว จะนําไปจําหนาย 

- การตลาด : ผลิตภัณฑอาหารเลี้ยงกุงของบริษัทฯ มีผูแทนจําหนาย

กวา 250 ราย โดยจัดจําหนายอาหารเล้ียงกุงทั้งหมด 11 ตราสินคา ตามสูตรและคุณภาพของอาหารเล้ียงกุง

ที่ข้ึนอยูกับความหนาแนนในบอเล้ียงที่ตางกัน ประกอบกับการแขงขันของสินคาในตลาดเวียดนามสูง จึงใช

กลยุทธสรางตราสินคาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 

30 และผลิตภัณฑของบริษัทฯ จําหนายเปนอันดับหนึ่งของเวียดนาม รองลงมาจะเปนผลิตภัณฑของไตหวัน 

ภายใตตราสินคา Unique President และ Grobest สําหรับราคาอาหารเล้ียงกุงของบริษัทฯ แตละชนิด จะ

แตกตางกัน โดยอาหารฯ ที่มีโปรตีนตํ่า จะมีราคาตํ่ากวาอาหารฯ ที่มีโปรตีนสูงกวา และอาหารเล้ียงกุง

กุลาดําจะมีราคาสูงกวาอาหารเล้ียงกุงขาว เนื่องจากกุงกุลาดํามีตัวโตกวาและตองการอาหารที่มีโปรตีนสูงกวา 
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3.3) ขอมูลการเล้ียงกุง 

- ในชวง 2 ปที่ผานมา รัฐบาลยังไมอนุญาตใหเล้ียงกุงขาวทางภาคใต 

จะอนุญาตใหเล้ียงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ปจจุบันการเล้ียงกุงทางตอนกลางและตอนใตของเวียดนาม

สามารถเล้ียงได 2 รอบตอป เมื่อเปรียบเทียบกับจีนแลว ยังมีความไดเปรียบจากการที่จีนเล้ียงกุงไดเพียงป

ละ 1 รอบ และอนาคตหากเวียดนามสามารถปรับเปล่ียนมาเลี้ยงกุงขาวแทนกุงกุลาดํา คาดวาผลผลิตกุงจะ

มีปริมาณเพิ่มข้ึนถึง 3 เทาตัว โดยพื้นที่อาจจะขยายไดในภาคกลางถึงภาคเหนือ   

- การเล้ียงกุงของเวียดนามจะเปนการเล้ียงในทองถิ่น ซึ่งเกษตรกรจะ

เล้ียงกุงเปนอาชีพเสริม สวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอย มีรายใหญเพียง รอยละ 2 การเล้ียงกุงของ

เกษตรกรจะควบคุมปจจัยการเล้ียงยาก และเทคโนโลยีในการเล้ียงยังดอยกวาไทย นอกจากนี้ รัฐบาล

เวียดนามไมไดใหงบประมาณในการสนับสนุนเกษตรกรเล้ียงกุง สําหรับฟารมเล้ียงกุง (ขนาดกลาง) จะมีบอ

เล้ียงกุงประมาณ 30-50 บอ ขนาดบอ 4,000-5,000 ตารางเมตร ผลผลิตกุงขาวบอละ 2-3 ตัน ทั้งนี้ การ

ปลอยกุงจะข้ึนอยูกับขนาดกุงที่ตองการ สวนใหญจะปลอยกุง จํานวน 100-150 ตัวตอตารางเมตร ถากุง

ขนาดใหญจะปลอยกุงประมาณ 60-90 ตัวตอตารางเมตร ระยะเวลาเล้ียงประมาณ 80 วัน จะไดผลผลิตกุง

ประมาณ 3-4 ตันตอบอ ในขณะที่กุง 1 ตัน จะมีราคาประมาณ 50,000 บาท ในปนี้ราคากุงขาวจะสูงกวากุง

กุลาดําเล็กนอย เนื่องจากความตองการของตลาดมีมากข้ึน 

- ฟารมเล้ียงกุงของบริษัทฯ ดําเนินการในลักษณะ Contract Farming 

กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีระบบการบริหารจัดการเล้ียงตามที่บริษัทฯ กําหนด คือ การใชพอแมพันธุกุงขาวที่

บริษัทฯ นําเขาจากไทย จะเปนการซ้ือขายระหวางบริษัทในเครือ CP ในแตละประเทศ พื้นที่เล้ียงกุงของบริษัทฯ 

มีประมาณ 100 เฮกเตอร บริษัทฯ เนนการเพาะเลี้ยงเฉพาะกุงขาว เนื่องจากกุงกุลาดํายังประสบปญหาโรค

ระบาดกุง สําหรับการจําหนายกุงของเวียดนาม สวนใหญหองเย็นจะรับซื้อตรงจากนายหนา ซึ่งสามารถ

กําหนดขนาดกุงที่ตองการได นอกจากนี้จะมีพอคามารับกุงจากฟารมไปสงหองเย็นแปรรูปหรือจําหนายยัง

ตลาดสดทั่วไป ในสวนของหองเย็นมีประมาณ 150 โรงงานที่เปนหองเย็นกุง และหองเย็นปลาประมาณ 300 

โรง สวนใหญจะอยูทางตอนใตของเวียดนาม 
 

• การสัมภาษณและเยี่ยมชม

ฟารมเล้ียงกุงของ บริษัท 
CP Vietnam Co., Ltd. 
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4) Tai Nguyen Seafood Company 

3.1) ภาพรวมของบริษัท  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการผลิตเนื้อปลาแพงกาเซียสแชแข็งเปนหลัก รอยละ 80 

และกุงแชแข็ง รอยละ 20 โรงงานของบริษัทฯ อยูที่จังหวัดอันยาง (An Giang) มีคนงาน 1,500 คน กําลังการผลิต 

100,000 ตันตอป โดยใชวัตถุดิบปลาแพงกาเซียส 120 ตันตอวัน การขนสงวัตถุดิบจากฟารมมาบริษัทฯ โดยทาง

เรือ ใชเวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งโรงงานจะนําวัตถุดิบเขาเคร่ืองทําความสะอาด ตรวจสอบ บรรจุ และเขา

หองเย็นเพื่อทําการแปรรูปตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน HACCP, ISO 9001-2000, SSOP, 

GMP , BRC , IFS และ SQF นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวิเคราะหดาน Bio-safety โดยใชผูเช่ียวชาญจาก

ฝร่ังเศสและเยอรมนี ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป และญ่ีปุน โดยในป 2007 

มีมูลคาการสงออก 78.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ   
 

               
 

         

• วัตถุดิบปลาแพงกาเซียสของ

บริษัท Tai Nguyen 

 

3.2) ฟารมเล้ียงปลาที่จังหวัดอันยาง (An Giang)  

ฟารมเล้ียงปลาของบริษัทฯ ต้ังอยูที่จังหวัดอันยาง มีพื้นที่ 30 เฮกเตอร 

คนงาน 80 คน และมีแผนจะขยายพื้นที่ฟารมเพิ่มข้ึนเปน 80 เฮกเตอร ทําการเล้ียงปลาแพงกาเซียส จํานวน 

28 บอตอ 1 เฮกเตอร มีผลผลิต 500 ตันตอเฮกเตอร ซึ่งการเล้ียงจะมีระบบนําน้ําจากแมน้ําเขาฟารม โดยจะ

หมุนเวียนน้ํา 40% ทุกวัน และจะปลอยน้ําเสียลงบอบําบัดที่จะไหลลงสูคลองเล็กตอไป สําหรับน้ําที่สูบเขา

ฟารมคอนขางสะอาดจากสภาพแวดลอมที่ดี อยางไรก็ตามจะมีการตรวจเช็คคา PH และออกซิเจน พรอมการ

ปรับคุณภาพน้ําดวย ในสวนของความหนาแนนของปลาที่เล้ียง ประมาณ 40-45 ตัวตอตารางเมตร มีอัตรา

การรอดสูงสุดถึง 80% และตํ่าสุด 20% โดยมีการเฝาระวังโรคในปลา 8 ชนิด ซึ่งจะตองควบคุมความสะอาด  
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ของบอ โดยทําการวิด/ลางบอใหสะอาด พักและตากบอ 1 อาทิตย โรยปูนขาว สําหรับในการเล้ียงปลา 1 รอบ

จะใชเวลา 6 เดือน บริษัทฯ จะใชอาหารเลี้ยงปลาของบริษัทไตหวัน เนื่องจากเคยมีธุรกิจแปรรูปปลารวมกัน 

และ ในการปลอยปลาในแตละบอเล้ียงจะมีระยะเวลาตางกัน ประมาณ 7-10 วัน เพื่อใหมีวัตถุดิบปอนโรงงาน

ไมขาดชวงประมาณ 120 ตันตอวัน โดยโรงงานจะทําการแปรรูปเปนเนื้อปลาลวนแชแข็ง และผลิตภัณฑเพิ่ม

มูลคาอ่ืนๆ เชน ซูริมิ (เนื้อปลาบด) ปลาชุบแปง และเศษที่เหลือของปลา เชน หนังปลา หัวปลา จะบดทําอาหาร

สัตวสําหรับใชเล้ียงปลาในฟารม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแบงพื้นที่ประมาณ 20 เฮกเตอรอยูบริเวณใกลฟารม

เพื่อเพาะพันธุปลา ซึ่งพอแมพันธุปลาในชวงแรกจะจับจากธรรมชาติ แตปจจุบันสามารถเพาะพันธุได 5,000 คู  
 

• ฟารมเล้ียงปลาของ 
บริษัท Tai Nguyen 
Seafood Company 

 
 

 

5) Bien Dong Seafood Co.,Ltd. 
5.1) ภาพรวมของบริษัท 

- บริษัทต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมจาหนอก จังหวัดเกิ่นเทอ (Can Tho) 

เมื่อเร่ิมกอต้ังบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกุงแปรรูป แตประกอบกิจการเพียง 1 ป ไดเปล่ียนมาทําธุรกิจปลาแพงกาเซียส 

แปรรูปในชวงกลางป 2549 ซึ่งเปนปลาในตระกูลปลาบารซา และปลากาจารของเวียดนาม โดยธุรกิจปลาแปรรูป

ใหผลตอบแทนมากกวา ประกอบกับวัตถุดิบกุงมีไมสม่ําเสมอจากภาวะโรคระบาดกุง และสารตกคางในกุง ทําให

สายการผลิตขาดชวง ในขณะที่วัตถุดิบปลามีสม่ําเสมอ หลายโรงงานในจังหวัดจึงเปลี่ยนมาทําธุรกิจปลา แต

บางโรงงานยังคงทํากุงแปรรูปดวย สําหรับโรงงานกุงแปรรูปสวนใหญจะอยูที่จังหวัดกะเมาห บักเลีย และ

เปยงยาง ผลิตภัณฑปลาของบริษัทฯ มีลักษณะเนื้อลวนแชแข็ง โดยใชวัตถุดิบปลาที่เล้ียงเองในพื้นที่ 60 เฮกเตอร 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใชอาหารเลี้ยงปลาของบริษัท CP นอกจากนี้ จะซ้ือวัตถุดิบปลาจากผูเล้ียงรายยอยดวย

ประมาณ รอยละ 50 มีกําลังการผลิตประมาณ 10 ตันตอวัน โดยใชเคร่ืองจักรที่นําเขาจากญ่ีปุน และแรงงาน 

200 คน ในอัตราคาจาง 1,500,000 ดองตอเดือนตอคน ทําการแปรรูปปลาสงออกตลาดญ่ีปุน ซึ่งจะนํา

ผลิตภัณฑไปผลิตเปนเนื้อปลาบดซูริมิ  

5.2) ขอมูลการเล้ียงกุง 

- เดิมบริษัทฯ มีฟารมเล้ียงกุงเนื้อที่ 80-90 เฮกเตอร ที่จังหวัดซอกจังห 

โดยเล้ียงกุงกุลาดําขนาด 16-20 ตัวตอกิโลกรัม เนื่องจากภาครัฐยังไมอนุญาตใหเล้ียงกุงขาว และทําการ

เล้ียงกุง 1 รอบ รอบละ 2 ตันตอเฮกเตอร ราคาตามขนาดดังกลาวอยูที่กิโลกรัมละ 180,000 ดอง ซึ่งเปนราคา 
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ที่อยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากกุงขนาด 16-20 ตัวตอกิโลกรัม เปนขนาดที่ขายดีที่สุด ซึ่งบริษัทฯ จะขายกุงใหกับ

โรงงานแปรรูปที่อยูในพื้นที่เพื่อสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญ่ีปุน ตอมาเมื่อประสบปญหา

มาตรการดานภาษีของสหรัฐฯ จึงสงออกตลาดญ่ีปุนเพิ่มข้ึนในสัดสวน รอยละ 50 แมวาในป 2540-2545 

เปนปที่สินคากุงของเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูง แตในระยะตอมาระดับราคากลับลดลงเหลือประมาณ 

150,000 ดองตอกิโลกรัม ในขณะที่ตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาอาหารเล้ียงกุงเพิ่มข้ึนถึง รอยละ 20 สวนคา

พันธุกุงเพิ่มข้ึนไมมากนัก แตคุณภาพดอยลงจากการขาดแคลนพอแมพันธุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อพันธุ

กุงมาจากศูนยเพาะพันธุของจังหวัด ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุที่มีการควบคุมคุณภาพ แตบริษัทฯ ไดรับ

ผลกระทบจากโรคระบาดกุงจากบอของผูเล้ียงบริเวณใกลเคียง  

- โครงสรางตนทุนการเล้ียงกุงของบริษัทฯ คิดเปนคาพันธุกุง รอยละ 20 

คาอาหารเล้ียงกุง รอยละ 50 (ราคาอาหารเล้ียงกุง กิโลกรัมละ 8,500 ดอง) และอ่ืนๆ รอยละ 30 โดยสัดสวน

โครงสรางตนทุนคาอาหารเล้ียงกุงจะข้ึนอยูกับขนาดกุงและระยะเวลาการเล้ียง เชน กุงขนาด 20 ตัวตอ

กิโลกรัม จะใชเวลาเล้ียง 5 เดือน ถากุงขนาด 16 ตัวตอกิโลกรัม จะมีระยะเวลาเล้ียงเกือบ 7 เดือน และ

ปริมาณอาหารที่ใหตอคร้ังจะมากข้ึน  

- โรงงานแปรรูปกุงสวนใหญจะอยูใกลแหลงวัตถุดิบ โดยเฉพาะทางตอนใต

ที่มีประมาณ 20 โรง ปริมาณการใชวัตถุดิบประมาณ 20-30 ตันตอวัน แบงเปนกุงกุลาดํา รอยละ 95 และกุงขาว 

รอยละ 5 ซึ่งกุงขาวสวนใหญมาจากจังหวัดซอกจังหที่ รัฐบาลอนุญาตใหเล้ียงในลักษณะควบคุมพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีโรงงานของตางชาติประมาณ รอยละ 5 ที่ต้ังอยูตามนิคมอุตสาหกรรม ในสวนของการตรวจ

วิเคราะหดานความปลอดภัยอาหาร สินคากุงจะผานการตรวจสอบจากหองทดสอบของแตละโรงงาน หรือ

ศูนยทดสอบของเอกชน และตองผานการตรวจวิเคราะหจากหนวยงานของภาครัฐอีกคร้ัง 

5.3) ขอมูลการเล้ียงปลา  

- การเล้ียงปลาแพงกาเซียสจะตองเล้ียงในพื้นที่ลุมแมน้ํา ไมสามารถ

เล้ียงในแหลงน้ํานิ่ง โดยบริเวณที่เล้ียงไดดีที่สุด คือ ลุมแมน้ําโขง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวคอนขางหนาแนนและไม

สามารถขยายพื้นที่ไดอีกแลว ประกอบกับราคาที่ดินสูงข้ึนถึง 100 ลานดองตอ 1,000 ตารางเมตร หรือพื้นที่ 1 

เฮกเตอร ราคาสูงถึง 1,000 ลานดอง (65,000 เหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ หากเล้ียงตามคลองจะไดผลผลิตตํ่ากวา

การเล้ียงตามลุมแมน้ําใหญ ปจจุบันมีการเล้ียงในบอที่ถายเทน้ําหมุนเวียน ขนาดบอ 1 เฮกเตอร จะไดผลผลิต

ปลา 300-350 ตัน หรือเฉล่ียน้ําหนักปลาตัวละประมาณ 1 กิโลกรัม โดยจะเล้ียงรอบละ 6 เดือน ในจังหวัดเกิ่น

เทอ มีโรงงานแปรรูปปลาแพงกาเซียส ประมาณ 12 โรงงาน และอีกหลายโรงงานกําลังกอสรางเพิ่มเติม โดยท่ี

มี 4 โรงงานแปรรูปกุงเปลี่ยนมาทําการแปรรูปปลาแทน และบางโรงงานยังมีการแปรรูปทั้งกุงและปลา แต

มักจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบกุง ตลอดจนการยายงานของคนงานในโรงงานท่ีเปนคูแขงกัน 
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- โครงสรางตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ไมรวมวัตถุดิบ จะเปนคาจาง

แรงงาน รอยละ 40 คาขนสง รอยละ 30 คาไฟฟาและคาเชาพื้นที่ รอยละ 30 สําหรับตนทุนคาวัตถุดิบจะคิดเปน 

รอยละ 40 ของราคาสินคาสําเร็จรูป นอกจากนี้ ยังมีของเหลือจากการแปรรูป เชน หัวปลา หนังปลา ซึ่งจะขาย

ใหกับโรงงานผลิตน้ํามันปลาชนิดโอเมกา 3 และเศษกระดูก/กางปลา จะขายใหกับโรงงาน ผลิตปลาปนเพื่อ

จําหนายเปนอาหารสัตว 

• ลางปลา • ตัดหัวและครีบปลา • ลอกหนงัปลา 

เรียงเน้ือปลาเขาเคร่ืองแชแข็ง เน้ือปลาท่ีผานการแชแข็ง เก็บสินคาในหองควบคุมอุณหภูมิ • • • 

- แรงงานของบริษัทฯ สวนใหญมาจากจังหวัดใกลเคียง โดยอัตราคาจาง

แรงงานเพิ่มข้ึนถึง 1.8 ลานดองตอเดือน คนงานบริษัทฯ จะไดรับเงินเดือนตามจํานวนชิ้นสินคา แตในชวงที่

วัตถุดิบขาดแคลน บริษัทฯ จะจายคาจางเฉล่ียตามจํานวนช้ินสินคาที่เคยทําได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี

สวัสดิการอ่ืนๆ เชน ประกันภัย และความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

- ตลาดสงออกปลาที่สําคัญ คือ สหภาพยุโรป รอยละ 60 ไดแก ประเทศ 

เยอรมนี ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด สาธารณรัฐเชค และตลาดอื่นอีก รอยละ 40 เชน สิงคโปร มาเลเซีย กลุม

ประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี้ มีการสงออกไปที่ไทยดวย โดยที่ราคาสงออกประมาณ 3,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอตัน หรือ 3 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม 
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6) Pattaya Food Industries (Vietnam) Limited 
6.1) ภาพรวมบริษัท 

- บริษัท  พัทยาฟูดสฯ  เปนบริษัทผลิตอาหารทะเลกระปอง  เปด

ดําเนินการเปนเวลา 10 ป และเปนบริษัทที่ 2 ของไทยที่มาลงทุนในจังหวัดเกิ่นเทอ ในขณะที่บริษัทแรกที่มา

ลงทุน คือ บริษัท เดชาแหอวน ซึ่งไดปดกิจการแลว เนื่องจากมีปญหาเก่ียวกับกฎระเบียบที่ไมชัดเจนของ

เวียดนามในระยะแรกที่เร่ิมเปดอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาลงทุน การที่บริษัทฯ เลือกพื้นที่ต้ังอยูใน

จังหวัดเกิ่นเทอ เนื่องจากไมมีภัยธรรมชาติ และสามารถซ้ือวัตถุดิบจากจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดกะเมา

ที่มีระยะทางไมไกลจากบริษัทฯ มากนัก โดยบริษัทฯ จะมีตัวแทนเปนผูจัดสงวัตถุดิบใหอยางตอเนื่อง 

- บริษัทฯ ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมจาหนอก ซึ่งเดิมเปนพื้นที่คลังเก็บ

เสบียงของเวียดนาม ใชชื่อวานิคมอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสงออก บริษัทฯ มีพื้นที่ 46,500 ตารางเมตร เร่ิมเขา

มาติดตอเพื่อลงทุนต้ังแตป 2538 และไดรับอนุญาตเม่ือป 2540 จึงทําการกอสรางโรงงานและเสร็จสมบูรณ

ประมาณปลายป 2541 โดยสามารถเปดดําเนินการผลิตเมื่อป 2543 การถือหุนของบริษัทฯ เปนของไทยลวน 

มีเงินลงทุน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในอัตราสวน 50 : 50  กําลัง

การผลิต 4 ลานตันตอป และมีวิสัยทัศน “Passion for Quality” ที่เนนคุณภาพเปนหลัก พรอมการเปดรับ

นวัตกรรม ภายใตการควบคุมคุณภาพมาตรฐานตามระบบ GMP มาตรฐานส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ ติดอันดับ 

1 ใน 3 ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ไดรับมาตรฐาน FEC#11802 มาตรฐาน EU CODE มาตรฐาน 

HACCP มาตรฐาน BRC มาตรฐาน VNHQ7 มาตรฐาน IFS และมาตรฐาน ISO 2200 นอกจากนี้ ไดกําหนด

เปาหมายธุรกิจในป 2553 จะมีมูลคาจําหนายที่ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

- ดานสาธารณูปโภคของโรงงาน บริษัทฯ ไดเชาที่ดินของนิคมฯ ในชวง

แรก เปนเวลา 25 ป และทําสัญญาเพิ่มอีก 25 ป โดยมีคาเชา 1.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอเดือน และ

ในชวง 2-3 ปที่ผานมาไดมีการปรับลดเปน 0.9 เหรียญสหรัฐฯตอตารางเมตรตอเดือน มีคาสาธารณูปโภค

เดือนละ 0.25 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอัตราคาใชจายดานสาธารณูปโภคของชาวตางชาติจะสูงกวานักลงทุนชาว

เวียดนาม สําหรับสิทธิประโยชนที่บริษัทฯ ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน คือ การยกเวนภาษีนําเขา

เคร่ืองจักรใหม และมีอัตราภาษีรายไดจากการนําเขา รอยละ 15 จากที่มีการจัดเก็บอยูที่ รอยละ 28 

6.2) ขอมูลอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

- วัตถุดิบ : บริษัทฯ มีตัวแทนในการจัดซ้ือวัตถุดิบแตละประเภท คือ กุง 

จํานวน 8 ราย ปลา จํานวน 5 ราย และปู จํานวน 10 ราย โดยตัวแทนจะทําการซ้ือวัตถุดิบผานนายหนาอีก

ตอหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะมีเจาหนาที่ดูแลเร่ืองวัตถุดิบกระจายกันอยูตามแหลงวัตถุดิบ เชน จังหวัดบาเรีย หวุงเตา 

และเกิ่นเทอ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํากับตัวแทนดังกลาว 

 

 



- 15 – 

 

 

- การผลิต : ปริมาณการผลิตกุง จํานวน 3 ตันตอวันตอกะ ปู จํานวน 6 

ตันตอวันตอกะ ปลาแมกคาเรล 32 ตันตอวันตอกะ โดยเปนการผลิตอาหารกระปองในสัดสวน รอยละ 90 ที่

เหลือเปนการบรรจุถุง และแชเย็นแชแข็ง ซึ่งวัตถุดิบสวนใหญจะมาจากจังหวัดหวุงเตาที่อยูใกลโรงงาน เพื่อ

ลดตนทุนคาขนสง สําหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯ มี ดังนี้ 

(1) ปูกระปอง จะนําปูทั้งตัวมาตม แกะเนื้อ ผานกระบวนการ 

Blanching คัดเศษเปลือกปูออกโดยผานหอง Black Light นํามาบรรจุกระปอง และฆาเชื้อ  

(2) กุงกระปอง จะใชวัตถุดิบกุงจับจากทะเลทั้งหมด นํามาตม ผาน

เคร่ืองรอนคัดขนาด แลวนํามาบรรจุกระปอง และฆาเชื้อ  

(3) ปลากระปองในซอสมะเขือเทศ โดยนําปลามาตัดหัวตัดครีบ แช

น้ําแข็ง ลางปลา บรรจุกระปอง แลวผานอุโมงคไลอากาศ นํามานึ่ง ไลน้ําออก เติมซอสมะเขือเทศ นํามาผาน

เคร่ืองติดฉลาก ฆาเช้ือ เขาแชหองเย็น พรอมจัดเก็บ 

นอกจากผลิตภัณฑหลักที่ผลิตแลว ยังมี By Product ที่ไดจาก

กระบวนการผลิต เชน หัวปลา เปลือกกุง จะสงขายเปนอาหารสัตว สําหรับบรรจุภัณฑกระปองบริษัทฯ จะ

นําเขาจากไทยทั้งหมดเปน Tin-plate (เหล็กแผนเคลือบดีบุก) และ Tin-free (เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม

ออกไซด) ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ ROHs ที่ตัวบรรจุภัณฑจะตองเปน Lead free 

หรือไมมีสารตะกั่ว (Pb) สําหรับเคร่ืองจักรในการผลิตจะนําเขาจากไทย ซึ่งแผนการผลิตจะปรับเปล่ียนตาม

วัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภทจะขาดแคลนในบางชวงเวลา  

- ตนทุนการผลิตกุงกระปอง แบงเปนคาวัตถุดิบ รอยละ 60 คาบรรจุภัณฑ

กระปอง รอยละ 20 คาแรงงานและพลังงาน รอยละ 7 ที่เหลือเปนคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตนทุนวัตถุดิบจะ

เปล่ียนแปลงตามราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะอยูระหวาง รอยละ 60 – 80 

- แรงงาน : บริษัทฯ มีคนงานท้ังหมด 637 คน เปนคนไทย 22 คน ที่เหลือ

จะเปนคนเวียดนาม สวนใหญจะเปนคนในทองถิ่น เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมายบังคับใหมีแรงงานตางชาติได

ไมเกิน รอยละ 3.3 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งจะทํางานสัปดาหละ 6 วัน วนัละ 8 ชัว่โมง หรือ 26 วนัใน 1 เดือน และ

การทํางานกะกลางคืนจะตองจายคาจางเพิ่ม รอยละ 30 ปจจุบันคาจางแรงงานข้ันตํ่าของจังหวัดเกิ่นเทออยูที่ 

810,000 ดองตอเดือน เพิ่มข้ึนจากป 2542 และป 2548 ที่มีคาจางข้ันตํ่า 470,000 และ 710,000 ดองตอเดือน 

ตามลําดับ สําหรับเมืองใหญอัตราคาจางจะประมาณ 1 ลานดองตอเดือน เชน เมืองลองอัน และนครโฮจิมินหมี

คาจางสูงถึง 1.2 ลานดองตอเดือน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะคิดคาจางที่รวมคาอาหาร และคาเดินทางดวย ซึง่มี

คาจางรวมประมาณ 1.2 ลานดองตอเดือน ในขณะที่มีการเขาออกงานของคนงานสูงในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

สวนใหญจะเปนแรงงานที่จางชั่วคราว รอยละ 17 และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ รอยละ 2.3-2.6  
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ทั้งนี้ การควบคุมการผลิตจะเปนคนไทย ซึ่งจะตองมีการอบรมใหคน

เวียดนามไดเรียนรูดวย เนื่องจากเปนขอบังคับที่ใหนักลงทุนตางชาติตองถายทอดความรู และสงมอบงานให

คนเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดใหการจางแรงงานจะตองจางอยางนอย 3 เดือนข้ึนไป และนบัจาก

ป 2544 เปนตนมา จะตองจางงานข้ันตํ่า 3 ป พรอมการมีสัญญาจางและประกันสังคมใหคนงานดวย 

- การตลาด : การสงออกในเชิงมูลคาคิดเปนสัดสวน รอยละ 80 และ

ตลาดในประเทศ รอยละ 20 สําหรับในเชิงปริมาณจะเปนการสงออกและจําหนายในประเทศในปริมาณที่

ใกลเคียงกัน เนื่องจากราคาสงออกที่สูงกวาราคาในประเทศ 

(1) ตลาดสงออก : ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สงออกไปยังสหภาพ

ยุโรปเปนตลาดหลัก และมีการสงออกไปยังสหรัฐฯ อัฟริกาใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และไทย โดยสวนใหญ

จะเปนปลาแมคคาเรลกระปองในซอสมะเขือเทศ ปลาซารดีน ปลาทูราดพริก และปลาทอด 3 รส ภายใตตรา

สินคา “นอรติลุส : Nautilus”  มีมูลคาการสงออกในตลาดสหภาพยุโรป 67.82 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาด

สหรัฐฯ 12.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ และตลาดอ่ืนๆ 19.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนมูลคาการสงออกราย

ผลิตภัณฑ คือ กุงกระปอง รอยละ 25 โดยบริษัทฯ เปนผูสงออกอันดับ 1 ของเวียดนาม ปูกระปอง รอยละ 52 

(เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมาก) และปลากระปอง รอยละ 18 ทั้งนี้ มีโรงงานกุงกระปอง ประมาณ 5 ราย 

เปนของไทย 2 ราย คือ บริษัท พัทยาฟูดสฯ และบริษัท Royal Food รวมถึงการรวมทุนกับตางชาติ เชน 

บริษัท ไทยรวมสิน และบริษัทที่เปนของเวียดนามลวน   

(2) ตลาดในประเทศ : ผลิตภัณฑปลากระปองของบริษัทฯ ที่ขายใน

เวียดนาม จะใชตราสินคาหลัก “Seacrown” และตราสินคายอย “Lilly” มีสวนแบงตลาดในผลิตภัณฑปลา

กระปอง รอยละ 40 และเปนของบริษัท Royal Food ภายใตตราสินคา “สามแมครัว” รอยละ 40 ที่เหลืออีก 

รอยละ 20 เปนของบริษัทเวียดนาม ซึ่งตลาดปลากระปองของเวียดนามยังขยายตัวไดดี แตราคาสินคาที่ขาย

ในประเทศ ยังไมสามารถปรับข้ึนได เนื่องจากปลากระปองเปนผลิตภัณฑที่มีคูแขงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันแลว ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีราคาสูงกวาไมมากนัก แตผูบริโภคใหการยอมรับใน

คุณภาพของสินคา 

- ปญหาและอุปสรรค 

(1) บริษัทฯ เคยประสบปญหาในการติดตอหนวยงานราชการที่มี

ความลาชา แตปจจุบันไดรับการแกไขใหเปนระบบ One stop service มากข้ึน สําหรับมาตรฐานสินคาของ

เวียดนามที่ยังไมมีหนวยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑในลักษณะ สมอ. ของไทย ซึ่งมาตรฐานสินคาจะ

ดําเนินการโดยหนังสือพิมพไซงอน โดยจะทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ แลวสอบถาม/สํารวจผานทางส่ือตางๆ เพื่อ

มอบรางวัลมาตรฐานสินคาเทานั้น ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทฯ ติด 1 ใน 4 สินคาที่ไดมาตรฐานของเวียดนาม  
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(2) การขนสงสินคาเพื่อสงออกจะตองขนสงจากจังหวัดเกิ่นเทอไป

ยังทาเรือใหญที่นครโฮจิมินห ซึ่งทาเรือของจังหวัดมีการเดินเรือเพียง 2 เที่ยวตอวัน แตระยะหางจากบริษัทฯ 

ไปยังทาเรือไมมากนัก อยางไรก็ตามในป 2555 รัฐบาลจะทําการเพิ่มระวางขับเรือจาก 7,000 ตัน เปน 12,000 

ตัน ซึ่งเรือใหญจะสามารถเทียบทาเพื่อสงออกได 

(3) ผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเงินเฟอ โดยเฉพาะ

หมวดอาหาร และกอสราง ซึ่งรัฐบาลไดออกพันธบัตรเพื่อดึงเงินเขาระบบ ประกอบกับภาครัฐยังไมมีมาตรการ

ควบคุมการเก็งกําไร ในสวนของสถานการณราคาน้ํามันที่สูงข้ึน รัฐบาลเคยพยุงราคาน้ํามัน แตเกิดปญหาการ

ลักลอบขนน้ํามันไปขายประเทศกัมพูชา รัฐบาลจึงยกเลิกมาตรการดังกลาว แมวาเวียดนามจะเปนผูสงออก

น้ํามันดิบ แตจะตองนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป เนื่องจากยังไมมีโรงกล่ันน้ํามัน ซึ่งปจจุบันฝร่ังเศสไดเขามากอสราง

โรงงานแลว คาดวา ภายในอีก 5 ป จะแลวเสร็จ สําหรับปญหาเร่ืองคาเงินดองที่รัฐบาลคุมคาเงินมาเปนเวลา

ถึง 10 ป จึงไมไดรับผลกระทบจากภาวะการผันผวนของคาเงิน  
7) Yueh Chyang Canned Food Company 

7.1) ภาพรวมบริษัท 

ที่ต้ังของบริษัทฯ อยูในจังหวัดลองอัน (Long An) ที่เปนศูนยกลาง

ระหวางแหลงวัตถุดิบอาหารทะเลกับนครโฮจิมินห จึงสะดวกในการติดตอธุรกิจ และมีแรงงานมาก บริษัทฯ 

เปดดําเนินการมา 10 ป ซึ่งเดิมบริษัทฯ เปนของไตหวันที่ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง ต้ังแตป 2532 

ตอมากลุมไทยยูเนี่ยน ภายใตบริษัท สงขลาแคนนิ่ง ไดเขามาซ้ือหุนของบริษัทฯ โดยมีหุนของไทยในสัดสวน

มากกวา รอยละ 50 ที่เหลือยังเปนของไตหวัน สําหรับสาเหตุของการเขามาต้ังโรงงานในเวียดนาม เนื่องจาก

มีคาจางแรงงานถูก วัตถุดิบหางาย และมีบริษัทของคนไทยรายอ่ืนเขามากอน จึงเปนโอกาสในการสรางสวน

แบงทางการตลาด โดยบริษัทของไทยที่เขามาต้ังโรงงานกอนมี 2 ราย คือ บริษัท สุราษฎรแคนนิ่ง ซึ่งปด

กิจการแลว เนื่องจากประสบปญหาดานกฎระเบียบของเวียดนามในระยะแรกๆ และอีกบริษัท คือ พัทยาฟูดส  

7.2) ขอมูลอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของ บริษัทฯ 

- การผลิต  

(1) บริษัทฯ ผลิตอาหารทะเลกระปองเปนหลักจากวัตถุดิบประเภท 

Shellfish เชน ผลิตภัณฑปูมา ปูแดงพาสเจอไรซ และผลิตภัณฑปู กุง หอยสเตอริไรส โดยใชวัตถุดิบ รวม 90 

ตันตอ 2 วัน นอกจากน้ี ยังผลิตทูนากระปอง กําลังการผลิต 40 ตันตอวัน และจะขยายการผลิตเปน 70 ตัน

ตอวัน การผลิตของบริษัทฯ เปนการรับจางผลิตภายใตตราสินคาของลูกคาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9002 HACCP IFC และ BRC ทั้งนี้ โรงงานผลิตปลาทูนากระปองในเวียดนามจะมี

ขนาดไมใหญนัก แตละโรงงานจะผลิตไมเกิน 80 ตันตอวัน มีโรงงาน รวม 4 โรงงาน และกําลังการผลิตทั้ง

ประเทศไมเกิน 250 ตันตอวัน 
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(2) วัตถุดิบปลาทูนาจะนําเขาจากไตหวัน และอีกหลายประเทศ และมี

การใชปลาทูนาในประเทศไมถึง รอยละ 20 โดยวัตถุดิบปลาทูนาสามารถเก็บไดประมาณ 1 เดือน แตปจจุบัน

ประสบปญหาเรือประมงไมออกจับปลา เนื่องจากสถานการณราคาน้ํามันที่สูงข้ึน ทําใหปริมาณวัตถุดิบไม

เพียงพอ และราคาแพงข้ึน  

(3) กุงที่ใชผลิตกุงกระปอง คือ กุงทรายเปนกุงขนาดเล็กที่จับไดจาก

ทะเล แตกุงทรายของเวียดนามมีคุณภาพตํ่ากวาและมีราคาแพงกวากุงของไทย เพราะใชเวลาในการจับที่

นานกวา ความสดจึงนอยกวา เนื่องจากวัตถุดิบกุงกระปองจะตองใชกุงขนาดเล็ก จึงไมสามารถเปล่ียน

วัตถุดิบมาใชกุงที่ไดจากการเพาะเล้ียง เชน กุงกุลาดํา หรือกุงขาว ซึ่งจะตองซ้ือวัตถุดิบที่มีหลายขนาดปนกัน 

สวนใหญวัตถุดิบกุงทรายจะซ้ือจากจังหวัดหวุงเตา โดยการซื้อผานนายหนาที่จะสงวัตถุดิบกุงที่แกะเปลือก

แลวมายังโรงงาน ในการแกะเปลือกกุง บริษัทฯ ไดใหทุนสนับสนุนตัวแทนเพื่อต้ังโรงงานแกะเปลือกกุง ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะมีตัวแทนกระจายตามแหลงวัตถุดิบ ทําใหไมเกิดการแยงวัตถุดิบระหวางโรงงานดวยกัน โดย

วัตถุดิบกุงจะสามารถเก็บเพื่อรอการผลิตไดประมาณ 3 เดือน แมวาวัตถุดิบกุงของเวียดนามจะแพงกวาไทย 

แตเมื่อรวมคาจางแรงงานในการแกะเปลือกกุงที่ตํ่ากวาแลว จะสงผลใหตนทุนวัตถุดิบมีความไดเปรียบไทย  

- โครงสรางตนทุน : ตนทุนการผลิตทูนากระปอง แบงเปน คาวัตถุดิบที่

รวมกระปอง รอยละ 70 ซึ่งคาวัตถุดิบเมื่อรวมกับคาขนสงเขาโรงงานแลว จะแพงกวาไทย ประมาณ 100 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน สําหรับกุงกระปองจะเปนคาวัตถุดิบ (ไมรวมกระปอง) รอยละ 80 โดยกระปองที่ใช

บรรจุอาหารทะเลเปนการนําเขา เนื่องจากราคากระปองในเวียดนามสูง และคุณภาพยังไมไดมาตรฐาน ใน

สวนของคาจางแรงงาน คิดเปนรอยละ 7 และคาไฟฟา รอยละ 4 โดยมีอัตราคาไฟฟาที่สูงกวาไทย และไม

เพียงพอ บางสวนตองปนไฟฟาใชเอง 

- แรงงาน : บริษัทฯ มีคนงานทั้งส้ิน 1,300 คน เปนคนไทย 10 คน โดยคนงาน

ไทยจะใชเวลาฝกงานนอยกวา เพราะเคยชินกับระบบของโรงงาน ในขณะที่คนงานเวียดนามมีการเขาออก

งานบอยข้ึนอยูกับอัตราคาจางของแตละโรงงาน ในชวงปที่ผานมามีมากกวา รอยละ 25 นอกจากนี้ คนงาน

เวียดนามมักจะทําการประทวงเพื่อขอเพิ่มคาจาง ในสวนของพนักงานดานเทคนิค เชน วิศวกร และพนักงาน

บัญชี ไมเพียงพอ และมีคาจางสูงมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจางแรงงานจากจังหวัดใกลเคียง โดยมีอัตรา

คาจางแรงงานเปนไปตามคาจางข้ันตํ่าของเวียดนาม รวมทั้งมีสวัสดิการในการจัดรถรับสงใหกับพนักงาน คิดเปน

คาใชจาย รอยละ10 ของอัตราคาจาง มีอาหาร และเบ้ียขยันเพิ่มใหอีก รอยละ 15  

- การตลาด : บริษัทฯ ทําการผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก รอยละ 99 ซึ่งมี

สหรัฐฯ เปนตลาดหลักในสัดสวน รอยละ 70 รองลงมา คือ สหภาพยุโรป รอยละ 25 และตลาดอื่นๆ เชน 

สิงคโปร ฮองกง และ U.A.E. รอยละ 5 โดยมีกลุมบริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ ที่ไทยเปนผูทําตลาดให สําหรับสินคา

ประเภทพาสเจอรไรซ บริษัทฯ จะทําตลาดเอง ในปที่ผานมามีมูลคาการสงออก รวม 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 

 



- 19 - 

 

 

เพิ่มข้ึนจากเมื่อ 5 ปที่ผานมาที่มีมูลคาการสงออกเพียง 6 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในปนี้บริษัทฯ ไดกําหนด

เปาหมายการสงออกใหเพิ่มข้ึน รอยละ 35 และเปนการสงออกในกลุม Shellfish รอยละ 14 ทูนา รอยละ 41 

และปูพาสเจอรไรซ รอยละ 45 อยางไรก็ตามข้ันตอนในการสงออกสินคาของเวียดนามยังมีความลาชา ซึ่งใช

ระยะเวลาถึง 9 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับไทยที่ใชระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง 

3. สรุปขอมูลเชิงเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขนัของไทยและเวียดนาม 
จากการสํารวจขอมูลขางตน เมื่อนาํมาวิเคราะหโดยใช Diamond Model สรุปได ดังนี ้

3.1 สภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions) 

1) แรงงาน : ไทยยังขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และมี

การใชแรงงานตางดาวที่มีทักษะตํ่ากวาแรงงานไทย สวนเวียดนามจะมีคาจางแรงงานที่ตํ่ากวา แตทักษะการ

ทํางานยังเปนรองไทย 

2) วัตถุดิบ : ไทยมีวัตถุดิบกุงปอนโรงงานอยางสม่ําเสมอ โดยสามารถเล้ียงกุงได

ตลอดทั้งป โดยเฉพาะกุงขาวที่เล้ียงไดถึง 3 รอบตอป ในขณะที่เวียดนามเลี้ยงกุงขาวไดปละ 1-2 รอบเทานั้น 

และการควบคุมโรคระบาดกุงยังไมมีประสิทธิภาพ สําหรับวัตถุดิบปลาทูนาทั้งไทยและเวียดนามยังตองพึ่งพิง

การนําเขาเปนหลัก ซึ่งไทยเปนผูสงออกทูนากระปองอันดับหนึ่งของโลก สวนเวียดนามไมเนนการผลิตทูนา

กระปอง แตจะเนนการสงออกเนื้อปลาแพงกาเซียสแชแข็งแทน 

3) บรรจุภัณฑกระปอง : การผลิตบรรจุภัณฑกระปองของไทยบางสวนยังตองนําเขา

วัตถุดิบแผนเหล็กจากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง สวนเวียดนามจะนําเขาบรรจุภัณฑกระปองจาก

ไทยโดยตรง จึงทําใหมีตนทุนคาบรรจุภัณฑที่สูงกวาไทย 

4) เทคโนโลยี : เกษตรกรไทยมีประสบการณในการเล้ียงกุงสูง และมีการพัฒนา

องคความรูและปรับปรุงเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียงมานาน รวมทั้งการบริหารจัดการบอเล้ียงที่ดีกวา

เวียดนาม หากเกิดโรคระบาดไทยจะไดรับความเสียหายนอยกวา สําหรับการแปรรูปของเวียดนามสวนใหญ

เปนโรงงานขนาดเล็กและใชเทคโนโลยีไมสูงนักเม่ือเทียบกับไทย ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคภายใน

เวียดนามยังไมเอ้ือตอการต้ังโรงงานขนาดใหญและการขนยายวัตถุดิบ แตโรงงานของเวียดนามสวนใหญจะ

ต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบที่จะไดเปรียบเร่ืองระยะเวลาในการขนสงวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 

5) การลงทุน : ผูประกอบการไทยไดดําเนินกิจการมาหลายรุน โดยเฉพาะบริษัท

ใหญจะมีความสามารถในการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ สําหรับเวียดนามจะมีการลงทุนจากตางประเทศ 

โดยมีบริษัทตางชาติรายใหญที่มีความไดเปรียบดานเงินทุนและเทคโนโลยีข้ันสูงเขาไปลงทุน เพื่ออาศัยความ

ไดเปรียบดานตนทุนคาจางแรงงานที่ตํ่า 
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6) โครงสรางพื้นฐาน : เวียดนามยังตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะ

เสนทางคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปโภคที่ยังไมทั่วถึง มีเพียงโรงงานที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมจึง

จะไดรับประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่นิคมฯ ดําเนินการให 

3.2 สภาวะอุปสงคในประเทศ (Demand Conditions) 

1) รสนิยมและความตองการของผูซื้อ : การบริโภคอาหารทะเลในประเทศของ

เวียดนามสูงกวาไทยถึง รอยละ 30 แตการบริโภคจะไมพิถีพิถันในเร่ืองของรูปแบบและรสชาติของอาหารเทากับ

ไทย ประกอบกับไทยยังมีการพัฒนารูปแบบและรสชาติของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูซื้อ 

2) การทําตลาดของเวียดนามไดเปรียบไทยในกรณีที่ชาวเวียดนามอพยพท่ีอาศัย

ในตางประเทศกลับมาลงทุนในเวียดนาม จะมีความสามารถในการทําตลาดโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ไดดี 

และยังมีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาใชในประเทศดวย นอกจากนี้ การที่เวียดนามไดรับการสงเสริมจาก

ฝร่ังเศสและจีน จึงทําใหผูประกอบการเวียดนามไดเปรียบไทย อยางไรก็ตามตลาดสงออกยังกระจุกตัวเพียง

ไมกี่แหง เชน สหรัฐฯ และญ่ีปุน ทําใหผูประกอบการทั้งไทยและเวียดนามตองพึ่งพิงตลาดดังกลาวมาก 

รวมทั้งการขาดขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคและความตองการผลิตภัณฑในตลาดใหมๆ 

3.3 อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) 

1) ไทยมีความพรอมในอุตสาหกรรมสนับสนุนมากกวาเวียดนาม เชน การผลิต

บรรจุภัณฑ อาหารสัตว และระบบเครือขายในการจัดจําหนายและขนสง 

2) ไทยมีความรวมมือในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยมีการพัฒนาการผลิต

เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในฟารมที่มีราคาถูกกวาเคร่ืองจักรที่นําเขา นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือในดาน

นวัตกรรม และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพต้ังแตการผลิตลูกกุง โรงเพาะฟก โรงงานผลิต

อาหารเล้ียงกุง ผูเล้ียงกุง แพ หองเย็น และผูสงออก  

3.4 กลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขัน (Company Strategy, Structure and Rivalry) 

1) การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม ในระดับตนน้ํา เชน การเพาะเล้ียงกุง

ของไทย ซึ่งเกษตรกรมักจะทําการเกษตรตามกัน ทําใหมีการเขาสูอุตสาหกรรมไดงาย ในสวนของ

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาลงทุนในโรงงานอาหารทะเลแปรรูปไดไมยากนัก 

หากมีแหลงเงินทุนหรือการรวมทุนกับตางชาติ ประกอบกับรัฐบาลของทั้งสองประเทศสนับสนุนใหเกิดการ

ลงทุนผลิตเพื่อการสงออก แตความเส่ียงของอุตสาหกรรมจะอยูที่การทําตลาดมากกวา 
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2) อํานาจตอรองของผูซื้อ : ลักษณะของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของทั้ง

สองประเทศ จะเปนการรับจางผลิต โดยใชตราสินคาของผูนําเขา สินคาจะไมมีความแตกตางกันมากนัก ทําให

ผูซื้อสามารถเปลี่ยนไปซ้ือจากผูผลิตรายอ่ืนไดงาย และผูซื้อจะเปนผูมีอํานาจตอรองเหนือผูผลิต รวมทั้งเปน 
ผูกําหนดมาตรฐานและราคาสินคาดวย 

3) อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบและปจจัยการผลิต : เนื่องจากวัตถุดิบจาก

ฟารมเพาะเล้ียงหรือการทําประมงจะมีลักษณะเหมือนกัน การกําหนดราคาจึงเปนไปตามกลไกตลาด หาก

วัตถุดิบขาดแคลน เกษตรกรจะขายสินคาไดราคาสูง ถาวัตถุดิบมีมากจนลนตลาด ผูซื้อก็จะกดราคาใหตํ่าลง 

4) สินคาทดแทน : สินคากุงของไทยและเวียดนามจะไมแตกตางกันมากนัก 

โดยเฉพาะกุงสดแชเย็นแชแข็งที่ผูซื้อสามารถเปล่ียนแปลงแหลงรับซื้อไดงาย ประกอบกับกุงจัดเปนสินคา

อาหารประเภทฟุมเฟอย ซึ่งระดับรายไดของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดหนึ่งในการเลือกซ้ือสินคา ทําให

ปริมาณการบริโภคข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงได หากมีสินคาอาหาร

ประเภทเนื้อสัตวอ่ืนทดแทน หรือราคาสินคาทดแทนอยูในระดับที่ตํ่ากวา 

5) คูแขงใหม : การแขงขันในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปและทูนากระปองของไทยจะ

คอนขางสูงกวาเวียดนาม เนื่องจากมีผูผลิตหลายรายที่ผลิตสินคาในลักษณะเดียวกัน ผูผลิตจึงใชกลยทุธดาน

ราคาในการแขงขัน ขณะที่อุปสงคของตลาดเติบโตอยางชาๆ หรือลดลงในบางป 

3.5 รัฐบาล (Government) 

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

เชน การสรางทาเรือใหม การจัดต้ังศูนยวิจัยเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การสงเสริมใหอุตสาหกรรมเขาไปต้ังในเขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และการจัดใหมีหนวยงานในลักษณะ One-

Stop Service แตดวยขอจํากัดดานเทคโนโลยีในการแปรรูปข้ันสูง และระบบสาธารณูปโภคยังไมสมบูรณ ทําให

รัฐตองใชงบประมาณในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ไปพรอมๆ กัน ทําใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ที่มีมูลคาเพิ่มสูง ยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร 

3.6 โอกาส/ปจจัยที่สงผลกระทบ (Chance) 

ไทยและเวียดนามตางตองปรับตัวเพื่อการแขงขันทางการคาในตลาดโลก

เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศคูคา เชน ความปลอดภัยอาหาร 

ซึ่งหากอุตสาหกรรมไมสามารถปรับตัวใหทันตามมาตรการของประเทศคูคาแลว อาจสูญเสียโอกาสในการ

สงออกได ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ มีการเปล่ียนแปลงอยู

เสมอ เชน ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ  การระบาดของโรค การบริโภค 
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อาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการปฏิเสธการนําเขาผลิตภัณฑที่ไดมาจากการทําลายส่ิงแวดลอม เชน การ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากการเพาะเล้ียงกุงหรือจับปลาทูนา สําหรับปจจัยเส่ียงดานอ่ืนๆ อาทิ ภาวะโลกรอน

สงผลตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและการทําประมง ปญหาอัตราแลกเปล่ียนผันผวน สถานการณราคาเชื้อเพลิง

และพลังงานที่สูงข้ึนสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต ตลอดจนภาวะการแยงวัตถุดิบระหวางอุตสาหกรรม

อาหารและธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งผลกระทบเหลานี้จะสงผลตอผูผลิตในแตละประเทศในระดับความรุนแรง

ที่แตกตางกัน โดยภาคอุตสาหกรรมจะตองเตรียมพรอมที่จะเผชิญปญหาและชวงชิงโอกาสใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมีความไดเปรียบและแขงขันไดในระดับสากล 

• ผลิตภัณฑกุงแปรรูป 

        
 

       
 

ผลิตภัณฑเนื้อปลาแปรรูป • 
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