
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิ เคราะหระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัด

สมุทรสาคร ไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคาระดับแพปลา พอคาสง และ
พอคาปลีก โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการ
ดําเนินกิจการคาปลาล้ินหมามากกวา 5 ป จํานวน 12 ราย นําขอมูลมาวิเคราะหโดยนําเสนอในรูป
ของรอยละและคาเฉล่ีย การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณและธุรกิจ แสดงไวในตาราง
ภาคผนวกข ท่ี 1 ถึงตารางภาคผนวกข ท่ี 7 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมา แสดงไว
ในตารางภาคผนวกข ท่ี 8 ถึงตารางภาคผนวกข ท่ี 46 ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลดานตางๆดังนี้ 

 2.1. โครงสรางตลาด 
 2.2. พฤติกรรมตลาด 
 2.3. ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
สวนท่ี3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมาใน

จังหวัดสมุทรสาคร แสดงไวในตารางภาคผนวกข ท่ี 47 ถึงตารางภาคผนวกข ท่ี 49  
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณและธุรกิจ 
 จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของพอคาปลาล้ินหมา  โดยพิจารณาตามลักษณะของ

ปลาล้ินหมาท่ีซ้ือ-ขาย พบวา 
ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง  มีกลุมตัวอยางพอคาคนกลางท่ีเกี่ยวของอยู  4 ระดับ  ไดแก 

แพปลา  มี  3 ราย  พอคาสงมือท่ี  1 มี  3 ราย  พอคาสงมือท่ี  2 มี  3 ราย  และพอคาปลีก  3 ราย(จากตาราง
ภาคผนวกข ท่ี1) 

ปลาล้ินหมาแชแข็ง  มีกลุมตัวอยางพอคาคนกลางท่ีเกี่ยวของอยู  3 ระดับ  ไดแก  แพ
ปลา มี 3 ราย พอคาสงมือท่ี 1 มี 3 ราย และพอคาสงมือท่ี 2 มี 3 ราย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี1)  

แพปลา  จํานวน  3 ราย สวนใหญรับซ้ือปลาล้ินหมาโดยตรงจากเรือประมง  และ
นําไปจําหนายตอใหพอคาสงมือท่ี  1 พอคาสงมือท่ี  2 และพอคาปลีก  สวนใหญไมไดประกอบธุรกิจ
อ่ืน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี4)     มีประสบการณในการดําเนินกิจการคาปลาล้ินหมามากกวา  5 ป
(จากตารางภาคผนวกข ท่ี5)  ไมมีเรือประมง(จากตารางภาคผนวกข ท่ี6)และทาเทียบเรือเปนของ
ตนเอง(จากตารางภาคผนวกข ท่ี7) 

พอคาสงมือท่ี  1 จํานวน  3 ราย  รับซ้ือปลาล้ินหมามาจากแพปลา  และจําหนายตอ
ใหพอคาสงมือท่ี  2  ไมไดประกอบธุรกิจอ่ืน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี4)    มีประสบการณในการ
ดําเนินกิจการคาปลาล้ินหมามากกวา 5 ป (จากตารางภาคผนวกข ท่ี5)   

พอคาสงมือท่ี  2 จํานวน  3 ราย     รับซ้ือปลาล้ินหมามาจากพอคาสงมือท่ี  1 และ
จําหนายตอใหพอคาปลีก  สวนใหญไมไดประกอบธุรกิจอ่ืน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี4)  มี
ประสบการณในการดําเนินกิจการคาปลาล้ินหมามากกวา 5 ป (จากตารางภาคผนวกข ท่ี5)    

พอคาปลีก  จํานวน  3 ราย  รับซ้ือปลาล้ินหมามาจากแพปลา  และจําหนายให
ผูบริโภค    ไมไดประกอบธุรกิจอ่ืน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี4)  มีประสบการณในการดําเนินกิจการ
คาปลาล้ินหมามากกวา 5 ป (จากตารางภาคผนวกข ท่ี5)   

  พอคาทุกระดับดําเนินธุรกิจการคาในลักษณะกิจการสวนตัวท้ังส้ินและมีสวนหนึง่
ที่ดําเนินธุรกิจอ่ืนควบคูไปกับการคาปลาล้ินหมา คือ แพปลา และพอคาสงมือท่ี 2 จํานวน 1 ราย   

นอกจากนั้นพอคาบางคนคาปลาล้ินหมาควบคูกันท้ังปลาแชน้ําแข็งและปลาแช
แข็ง     แพปลา  มีการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งอยางเดียว  จํานวน  2 ราย และคาปลาล้ินหมาแชแข็ง
อยางเดียว  จํานวน  1 ราย พอคาสงมือท่ี    1  มีการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งอยางเดียว  จํานวน  2 ราย 
และคาปลาล้ินหมาควบคูท้ังปลาแชน้ําแข็งและปลาแชแข็ง  จํานวน  1  ราย พอคาสงมือท่ี  2 มีการคา
คาปลาล้ินหมาควบคูท้ังปลาแชน้ําแข็งและปลาแชแข็ง  จํานวนท้ัง  3  ราย  สวนพอคาปลีก  มีการคา
ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งอยางเดียว จํานวนท้ัง 3 ราย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี8) 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมา   
โครงสรางตลาด 

ความแตกตางในกลยุทธท่ีผูคาปลาล้ินหมาใช 
ประเภทปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือและจําหนายแบงเปน  2  ประเภท  คือ  ปลาล้ินหมาแช

น้ําแข็ง และปลาล้ินหมาแชแข็ง 
ลักษณะของปลาล้ินหมาท่ีจําหนาย  คือ  แพปลาจําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะ

ของตัวปลา พอคาสงมือท่ี  1จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของเนื้อปลาแลเปนช้ินและเนื้อปลาบด 
พอคาสงมือท่ี 2 จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของการแปรรูปเปนลูกช้ินและอ่ืนๆ  และพอคาปลีก
จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของตัวปลา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี13) 

ความแตกตางของปลาล้ินหมาเปนความแตกตางในความรูสึกของผูซ้ือวา  สินคา
ของผูขายแตละรายมีความแตกตางกัน ซ่ึงเกิดจากตัวสินคาเองหรือจากการใหบริการของผูคาในการ
ซ้ือขายสินคาแกลูกคา  สําหรับสินคาปลาล้ินหมาความแตกตางของสินคา  ซ่ึงพิจารณาจากตัวสินคา 
ไดแก  ขนาดของปลาและคุณภาพซ่ึงข้ึนอยูกับความสดเปนสําคัญ  นอกจากน้ันยังพิจารณาจากการ
ใหบริการของพอคาซ่ึงไดแกการใหลูกคาซ้ือสินคาดวยเงินเช่ือและมีบริการขนสงใหลูกคา 

ความแตกตางของปลาล้ินหมาเนื่องจากการใหบริการของผูคา ซ่ึงพิจารณาจากการ
ซ้ือขายของผูคาปลาล้ินหมาแตละประเภท ซ่ึงมีท้ังการซ้ือขายแบบท่ีเปนเงินสด และเงินเช่ือ  

การใหบริการดานการซ้ือขายสินคาในลักษณะเงินเช่ือทําใหเกิดลูกคาขาประจํา ซ่ึง
แสดงถึงความแตกตางของสินคาในดานความพึงพอใจของผูซ้ือ 

การกระจุกตัวของผูขาย และขนาดของธุรกิจ 
การพิจารณาสัดสวนความเขมขนของผูขายสามารถพิจารณาไดจาก  ปริมาณจาก

ยอดขายปลาล้ินหมา ของพอคารายใหญแตละระดับ ดังนี้ 
ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง 
แพปลา จากการสํารวจพบวาผูประกอบธุรกิจแพปลา ซ่ึงอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 

จะรับซ้ือปลาล้ินหมาท้ังในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่ืนๆ  เชน  จังหวัดสุราษฎรธานี  และ
ระนอง(จากตารางภาคผนวกข ท่ี9)     โดยมีผูจําหนายปลาล้ินหมาใหเปนประจํา(จากตาราง
ภาคผนวกข ท่ี10)     และมีลูกคาประจําในการจําหนาย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี15)     จํานวนผูขาย
ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในระดับนี้มีท้ังหมด 55 ราย  ซ่ึงมีจํานวนมาก  ปริมาณปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งท่ี
ผานมือผูประกอบธุรกิจแพปลา ในจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมดประมาณวันละ 12,534  กิโลกรัม
(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 28)    มีสัดสวนความเขมขนของผูขายรายใหญ 1 รายแรก )  จาก 2 ราย  มี
สัดสวนปริมาณการซ้ือเทากับรอยละ  58.51(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 28)       ตลาดระดับผูประกอบ
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ธุรกิจแพปลา มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย  ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายในตลาด
เปนจํานวนมาก การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาสงมือท่ี  1 จากการสํารวจพบวาพอคาสงมือท่ี1 ซ่ึงอยูในจังหวัดสมุทรสาคร
จะรับซ้ือปลาล้ินหมาท้ังในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่ืนๆ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี9)  โดยมีผู
จําหนายปลาล้ินหมาใหเปนประจํา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี10)  และมีลูกคาประจําในการจําหนาย
(จากตารางภาคผนวกข ท่ี15)     จํานวนผูขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในระดับนี้มีท้ังหมด 8 ราย  ซ่ึงมี
จํานวนมาก  ปริมาณปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งท่ีผานมือพอคามือท่ี1 ในจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมด
ประมาณวันละ 4,773 กิโลกรัม(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 30) สัดสวนความเขมขนของผูขายวัดได
จากปริมาณของยอดขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของพอคารายใหญ 2 รายแรก )จาก 3 ราย  ท่ีทําการ
ขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งใหกับพอคาประเภทตางๆ  ท้ังในจังหวัดสมุทรสาคร  และตางจังหวัด  มี
สัดสวนปริมาณการซ้ือเทากับรอยละ 76.83(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 30) ตลาดระดับพอคาสงมือท่ี1 
มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย  ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวน
มาก  ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถใชทดแทนกันไดอยางใกลเคียง  ผูขายอาจจะ
ควบคุมราคาสินคาของตนไดบาง การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาสงมือท่ี  2 จากการสํารวจพบวา  พอคาสงมือท่ี2 จะรับซ้ือปลาล้ินหมาท้ังใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่ืนๆ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี9)  โดยมีผูจําหนายปลาล้ินหมาใหเปน
ประจํา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี10)   และมีลูกคาประจําในการจาํหนาย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี15) 
  มีสัดสวนความเขมขนของผูขายรายใหญ 2 รายแรก )  จาก 3 ราย  มีสัดสวนปริมาณการซ้ือเทากับ
รอยละ82.58 (จากตารางภาคผนวกข ท่ี 32)  ตลาดระดับพอคาสงมือท่ี 2 มีลักษณะตลาดแบบกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย  ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก  การเขาออกจาก
ตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาปลีก  จะรับซ้ือปลาล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาครเพียงจังหวัดเดียว(จาก
ตารางภาคผนวกข ท่ี9)  โดยไมมีผูจําหนายปลาล้ินหมาใหเปนประจํา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี10)    
และสวนใหญไมมีลูกคาประจําในการจําหนาย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี15)     ซ่ึงเปนพอคาระดับ
สุดทายท่ีทําหนาที่กระจายสินคาปลาล้ินหมาไปสูผูบริโภค  พอคาปลีกท่ีจําหนายปลาล้ินหมาแช
น้ําแข็งแบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งจากแพปลาโดยตรง 
   กลุมท่ีสองเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือสินคาจากพอคาสงมือท่ี 1 และกลุมท่ีสามเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือสินคา
จากพอคาสงมือท่ี 2 เม่ือพิจารณาสัดสวนความเขมขนของผูขายรายใหญสองรายแรก  ซ่ึงมีสัดสวน
ปริมาณการซ้ือเทากับรอยละ  75.76 ตลาดระดับพอคาปลีก  มีลักษณะตลาดแขงสมบูรณ  ตลาด
ประเภทนี้จะมีผูขายหรือคูแขงขัน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 34)  มากรายจนไมมีผูใดสามารถผูกขาด
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สินคาในตลาดได  ซ่ึงผูขายแตละรายมีสวนครองตลาดนอยมาก  ผูซ้ือและผูขายแตละรายไมสามารถ
ควบคุมอุปสงคและอุปทานของตลาดตลอดจนราคาของสินคาและบริการได  ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคา
จากผูขายคนใดก็ได  ผูซ้ือทุกคนสามารถติดตอซ้ือสินคาไดสะดวกโดยปราศจากการกีดกันใดๆ 
นอกจากนี้การเขาออกจากตลาดเปนไปอยางเสรี  

ปลาล้ินหมาแชแข็ง 
แพปลา จากการสํารวจพบวาผูประกอบธุรกิจแพปลา ซ่ึงอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวนผูขายปลาล้ินหมาแชแข็งในระดับนี้มีจํานวนท้ังหมด 5 ราย ซ่ึงมีจํานวนนอยมาก ตลาดระดับ
ผูประกอบธุรกิจแพปลา มีลักษณะตลาดแบบผูขายนอยราย  ผูขายมีสวนครองตลาดสูง  การเขามา
ของผูซ้ือและผูขายรายใหมในตลาดเปนไปไดยาก เพราะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง       

พอคาสงมือท่ี  1 จากการสํารวจพบวาพอคาสงมือท่ี1 ซ่ึงอยูในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวนผูขายปลาล้ินหมาแชแข็งในระดับนี้ มีจํานวนนอยมาก ตลาดระดับพอคาสงมือท่ี 1 มีลักษณะ
ตลาดแบบผูขายนอยราย  ผูขายมีสวนครองตลาดสูง  การเขามาของผูซ้ือและผูขายรายใหมในตลาด
เปนไปไดยาก  เพราะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง  ความแตกตางกันทางดานทัศนะ  และ
ความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 

 พอคาสงมือท่ี  2 จากการสํารวจพบวา  พอคาสงมือท่ี2 มีสัดสวนความเขมขนของ
ผูขายรายใหญ 2 รายแรก )  จาก 3 ราย  มีสัดสวนปริมาณการซ้ือเทากับรอยละ80.92 (จากตาราง
ภาคผนวกข ท่ี 33)  ตลาดระดับพอคาสงมือท่ี 2 มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย 
ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก  ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถ
ใชทดแทนกันไดอยางใกลเคียง การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาปลีก  เปนพอคาระดับสุดทายท่ีทําหนาท่ีกระจายสินคาปลาล้ินหมาไปสู
ผูบริโภค พอคาปลีกท่ีจําหนายปลาล้ินหมาแชแข็งแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือ
ปลาล้ินหมาแชแข็งจากพอคาสงมือท่ี1 โดยตรง  กลุมท่ีสองเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือสินคาจากพอคาสง
มือท่ี2 ตลาดระดับพอคาปลีก  มีลักษณะตลาดแขงสมบูรณ  ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายหรือคูแขงขัน
มากรายจนไมมีผูใดสามารถผูกขาดสินคาในตลาดได  ซ่ึงผูขายแตละรายมีสวนครองตลาดนอยมาก 
ผูซ้ือและผูขายแตละรายไมสามารถควบคุมอุปสงคและอุปทานของตลาดตลอดจนราคาของสินคา
และบริการได    ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคาจากผูขายคนใดก็ได  ผูซ้ือทุกคนสามารถติดตอซ้ือสินคาได
สะดวกโดยปราศจากการกีดกันใดๆ นอกจากนี้การเขาออกจากตลาดเปนไปอยางเสรี 

 อุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท 
แพปลาสวนใหญท่ีรับซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและแชแข็งจะรับซ้ือโดยวิธีเหมา

(จากตารางภาคผนวกข ท่ี11)   และมีสถานท่ีจําหนายปลาล้ินหมาภายในจังหวัดสมุทรสาครเพียง
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จังหวัดเดียว(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 14)     พอคาสงมือท่ี  1 มีวิธีรับซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งโดยวิธี
เหมา ผูขายเปนผูแบงปริมาณ และเลือกซ้ือขนาดท่ีตองการ สวนการรับซ้ือปลาล้ินหมาแชแข็ง จะรับ
ซ้ือโดยวิธีเหมา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี11)  และมีสถานท่ีจําหนายปลาลิ้นหมาท้ังในจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดอ่ืนๆ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี14)  พอคาสงมือท่ี  2 รับซ้ือปลาล้ินหมาแช
น้ําแข็งเพียงอยางเดียว  และทุกรายโดยผูขายเปนผูแบงปริมาณ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี11)  และมี
สถานท่ีจําหนายปลาล้ินหมาท้ังในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอ่ืนๆ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี14) 
 พอคาปลีก  รับซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งเพียงอยางเดียว  และทุกรายรับซ้ือโดยการเลือกซ้ือตาม
ขนาดท่ีตองการ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี11)  และมีสถานที่จําหนายปลาล้ินหมาภายในจังหวัด
สมุทรสาครเพียงจังหวัดเดียว(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 14) 

อุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท  แสดงถึงความยากงายในการ
เขาสูตลาดของพอคารายใหมท่ีจะเขาไปทําการคาในแตละระดับพอคาในตลาดปลาล้ินหมา  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานท่ีในการประกอบธุรกิจ 
 จากการสัมภาษณพบวา  สถานท่ีในการประกอบธุรกิจเปนอุปสรรคประการหน่ึง

สําหรับพอคารายใหมท่ีจะเขาไปประกอบธุรกิจในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับพอคาสงมือท่ี 1 
และพอคาสงมือท่ี  2  ซ่ึงจะตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการแปรรูปในปริมาณมาก  ในทํานอง
เดียวกันพอคาปลีกรายใหมท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจอาจจะมีอุปสรรคในดานนี้นอยกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับพอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 รายใหม 

 2. ความรอบรูในการดําเนินธุรกิจ 
 พอคารายใหมท่ีจะเขามาดําเนินธุรกิจในตลาดจะตองมีความรอบรูเกี่ยวกับการคา

ในดานตางๆเปนอยางดี  ท้ังในเร่ืองลักษณะของตัวสินคา  เนื่องจากปลาล้ินหมาทุกประเภทไมวาจะ
เปนปลาล้ินหมาแชแข็ง  หรือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งก็ตาม  เปนสินคาท่ีเนาเสียไดงาย  นอกจากนี้
การคาขายปลาล้ินหมายังข้ึนอยูกับฤดูกาลท่ีสําคัญ  เชน  ฤดูฝน   , ชวงตอสัญญากับประเทศ
อินโดนีเซีย ,ชวงปดอาวมี  2 ชวง คือ ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  และ  ชวงเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนสิงหาคม    ปดอาวต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธถึงสุราษฎรธานีหรือในชวงเทศกาลตางๆ 
เชน  ปใหม  สงกรานต  ตรุษจีน  สารทจีน  ตลาดจะมีความตองการปลาล้ินหมาปริมาณมากข้ึนกวา
ชวงเวลาอ่ืนๆ ในรอบป 
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3. ภาระผูกพันดานหนี้สิน 
จะเห็นไดวาจากวิธีการชําระเงินในการซ้ือขายปลาล้ินหมาของพอคาปลาล้ินหมา

โดยเฉพาะแพปลา  พอคาสงมือท่ี1 และพอคาสงมือท่ี2  สวนมากจะคาขายกันเปนเงินเช่ือ  ทําใหเกิด
ภาระผูกพันดานหนี้สิน  

การรวมตัวในแนวดิ่ง 
ปลาล้ินหมาท่ีไดรับซ้ือ  จะมีวิธีการจําหนาย  โดยสวนใหญแพปลา  จะจําหนายปลา

ล้ินหมาโดยมีผูมารับซ้ือตอ  และ  สงโรงงานแปรรูป  พอคาสงมือท่ี    1  สวนใหญจะจําหนายปลา
ล้ินหมาโดยมีผูมารับซ้ือตอและสงโรงงานแปรรูป  พอคาสงมือท่ี  2  สวนใหญ จะจําหนายปลา
ล้ินหมาโดยวิธีอ่ืนๆ  คือ  การแปรรูปเอง  และพอคาปลีกสวนใหญจะจําหนายปลาล้ินหมาโดยมีผูมา
รับซ้ือตอ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี16) 

วิถีการตลาดปลาล้ินหมาในจงัหวัดสมุทรสาคร  
วิถีการตลาดของสินคาสัตวน้ําทะเลสด 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชาวประมง (ประมงพาณิชย + ประมงพื้นบาน) 

แพปลา หรือผูรวบรวม 

พอคาสงมือท่ี 2 พอคาสงมือท่ี 1 พอคาปลีก 

ผูบริโภค 

ฝากขายและเสียคาบริการรอยละ 2-3 

ตอรองราคาหรือประมูล พอคาสงมือท่ี 1 

พอคาสงมือท่ี 2 

พอคาปลีก 

ผูบริโภค 
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วิถีการตลาดปลาล้ินหมาแบงออกเปน 2 สวน ตามประเภทของสินคา คือ วิถี
การตลาดปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง และวิถีการตลาดปลาล้ินหมาแชแข็ง 

1. วิถีการตลาดปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง  
 ปลา ล้ินหมาแชน้ํ าแ ข็งในจังหวัดสมุทรสาครเปนปลา ท่ีไดจากน านน้ํ า

ภายในประเทศและนํามาแชน้ําแข็ง เพื่อรักษาคุณภาพความสดของปลา มีวิถีการตลาดท่ีเร่ิมตนจาก
แพปลา ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมปลาจากเรือประมงท่ีหาปลามาจากนานน้ําภายในประเทศ ไปสู
พอคาระดับตางๆ จนถึงมือผูบริโภค ตลาดประเภทนี้จะมีผูซ้ือและผูขายในขายตลาดเปนจํานวนมาก  
ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถใชทดแทนกันไดอยางใกลเคียง  ตามความรูสึกของ
ผูซ้ือ  ซ่ึงผูซ้ือมีสิทธิเลือกซ้ือสินคาไดตามความพอใจ  ผูขายอาจจะควบคุมราคาสินคาของตนได
บางหากผูบริโภคมีความภักดีในตราสินคา  (Brand  Loyalty)  แตจะไมมีการรวมตัวกันไมวาจะเปน
ผูซ้ือหรือผูขาย  การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 
 
วิถีการตลาดตางๆ  ของปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง 
วิธีการตลาดท่ี 1  

   
 
 
 

 
วิถีการตลาดท่ี 2 

 
 
 

 
วิธีการตลาดท่ี 3 

   
 
 

 
 

แพปลา พอคาสงมือที่ 1 พอคาสงมือที่2 พอคาปลีก 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 

- ผูแปรรูปขนาดเล็ก 
-  โรงงานผลิตลูกช้ิน 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค แพปลา พอคาสงมือที่ 1 พอคาสงมือที่ 2 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 

-  ผูแปรรูปขนาดเล็ก 
-  โรงงานผลิตลูกช้ิน 

แพปลา พอคาสงมือที่ 1 พอคาปลีก ผูบริโภค 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 
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วิถีการตลาดท่ี 4 
 
 
 

 
วิถีการตลาดท่ี 5 
  
 
 
 
วิถีการตลาดท่ี 6 

 
 
 

 
วิถีการตลาดท่ี 7 

 
 

 
2.วิถีการตลาดปลาล้ินหมาแชแข็ง 

  ปลาล้ินหมาแชแข็งในจังหวัดสมุทรสาครเปนปลาท่ีนําเขาจากนานน้ําตางประเทศ
มีลักษณะเปนกอนท่ีนํามาจัดเรียงซอนกันในกลองแมแบบโดยจะตองมีพลาสติกหอหุมท่ีระดับ
อุณหภูมิ -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพความสดของปลา มีวิถีตลาดท่ีเร่ิมตนจากแพ
ปลา  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมปลาจากเรือประมงท่ีหาปลามาจากนานน้ําตางประเทศไปสูพอคา
ระดับตางๆ จนถึงมือผูบริโภค ตลาดประเภทนี้มีผูขายในตลาดนอยมากอาจจะมีเพียง 2-3 รายเทานัน้ 
แตเปนผูขายท่ีมีสวนครองตลาดสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายดานราคา การผลิต และการขายของ
ผูขายใดรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอผูขายรายอ่ืนๆ ในตลาดผลิตภัณฑอาจะคลายหรือแตกตางกันก็
ได ถึงแมผลิตภัณฑจะเหมือนกันก็ตาม แตก็จะแตกตางกันในดานความรูสึกของผูซ้ือ การเขามาของ
ผูซ้ือและผูขายรายใหมในตลาดเปนไปไดยาก เพราะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง ความ
แตกตางกันทางดานทัศนะ และความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 

แพปลา พอคาสงมือที่ 1 ผูบริโภค 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 

ผูบริโภค แพปลา พอคาสงมือที่ 2 พอคาปลีก 

-  ผูแปรรูปขนาดเล็ก 
-  โรงงานผลิตลูกช้ิน 

แพปลา พอคาสงมือที่ 2 ผูบริโภค 

-  ผูแปรรูปขนาดเล็ก 
-  โรงงานผลิตลูกช้ิน 

แพปลา พอคาปลีก ผูบริโภค 
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วิถีการตลาดตางๆ ของปลาล้ินหมาแชแข็ง 
วิถีการตลาดท่ี 1 

   
 
 
 
 

วิถีการตลาดท่ี 2 
 
 
 
 

พฤติกรรมตลาด 
พฤติกรรมเก่ียวกับการตั้งราคา 

 ปลาล้ินหมาแตละชนิดท่ีทําการซ้ือขายในตลาดจะแตกตางกันตามขนาดของปลา 
ซ่ึงในการกําหนดราคาขาย  พอคาจะกําหนดโดยพิจารณาจาก การขายหักจากตนทุนขายและมีกําไร
เปนท่ีนาพอใจ  

กรณีปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและแชแข็ง  ปรากฏวา  พอคาในระดับตางๆตั้งแตแพ
ปลา  พอคาสงมือท่ี1 พอคาสงมือท่ี2  จนถึงพอคาปลีก  ราคาสินคาถูกกําหนดโดยผูขาย ซ่ึงข้ึนอยูกับ
สถานการณในแตละชวงเวลา เชน แพปลา ราคาสินคาจะข้ึนอยูกับราคาน้ํามัน ฤดูฝน ฤดูหนาว(ลม
แรง)ราคาสินคาถูกกําหนดโดยผูขาย เพราะปริมาณปลามีนอย สวนพอคาสงมือท่ี 1 พอคาสงมือท่ี 2 
และพอคาปลีก ราคาสินคาจะข้ึนอยูกับเทศกาล ปใหม ตรุษจีน สารทจีน สงกรานตราคาสินคาถูก
กําหนดโดยผูขายเพราะปริมาณปลามีมาก และหลังจากกําหนดราคาโดยผูขายแลวจะมีการตอรอง
ราคาจนเปนท่ีพอใจของท้ังผูซ้ือและผูขาย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี17) 

  กลยุทธผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษา  พบวา  พอคาแตละรายที่ทําการคาปลาล้ินหมาประเภทตางๆจะมีกล

ยุทธผลิตภัณฑดวยวิธีตางๆ  
  
 
 

แพปลา พอคาสงมือที่ 1 พอคาสงมือที่2 พอคาปลีก 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 

- ผูแปรรูปขนาดเล็ก 
-  โรงงานผลิตลูกช้ิน 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค แพปลา พอคาสงมือที่ 1 พอคาปลีก 

- โรงานอุตสาหกรรม 
-  โรงงานแปรรูป 
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 กลยุทธในการทําใหไดกําไรสูงท่ีสุด 
แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคา พอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธ

การเปนผูนําดานราคามากท่ีสุด พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนและคุณภาพ และ
พอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี19) 

 กลยุทธในการทําใหไดปริมาณมากท่ีสุด 
แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคา พอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธ

การเปนผูนําดานราคามากท่ีสุด พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดานราคาและคุณภาพ และ
พอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี20) 

 กลยุทธในการทําใหไดลูกคามากท่ีสุด 
แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคาพอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธการ

เปนผูนําดานราคา คุณภาพและความแตกตาง พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ
และราคา และพอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ(จากตารางภาคผนวกข ท่ี21) 

 นโยบายกําไร การวิจัยและพัฒนา  
จากการศึกษาพบวาพอคาแตละรายท่ีทําการคาปลาล้ินหมาประเภทตางๆมีวิธีการ

เพิ่มมูลคาของปลาล้ินหมาโดยแพปลาท่ีคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งจะมีการคัดขนาดปลาบรรจุลงใน
ตะกราพลาสติก )ประมาณตะกราละ  40  กิโลกรัม   (เพื่อใหลูกคาไดเลือกซ้ือปลาตามขนาดท่ีตองการ 
และเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วโดยการใสน้ําแข็งเพื่อรักษาคุณภาพความสดของปลา  สวนกรณีแพ
ปลาการแชแข็งปลามีลักษณะเปนกอนท่ีนํามาจัดเรียงซอนกันในกลองแมแบบโดยจะตองมี
พลาสติกหอหุมท่ีระดับอุณหภูมิ  -35 ถึง  -40  องศาเซลเซียส  เพื่อรักษาคุณภาพความสดของปลา   
นอกจากนี้  พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือที่ 2  ท่ีคาปลาท้ัง 2 ประเภทนี้จะใหบริการในดานการ
แปรรูปสินคาตามความตองการของผูซ้ือซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปประกอบอาหารได  และใหบริการโดย
การขายเปนเงินเช่ือใหกับลูกคา(จากตารางภาคผนวกข ท่ี22) 

การสงเสริมการขาย 
พอคาสงมือท่ี1จะมีบริการจัดสงปลาล้ินหมาใหกับลูกคาซ้ือปลาต้ังแต  100 

กิโลกรัมข้ึนไป  และพอคาสงมือท่ี2 จะมีบริการจัดสงปลาล้ินหมาใหกับลูกคาซ้ือปลาต้ังแต  500 
กิโลกรัมข้ึนไป(จากตารางภาคผนวกข ท่ี23) 

 การรวมตัวของหนวยธุรกิจ  
 โดยพอคาแตละระดับต้ังแตแพปลา พอคาสงมือท่ี 1 พอคาสงมือท่ี 2 และพอคา

ปลีก จะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย เพื่อดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน  
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ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
 ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และคุณภาพของสินคา 

การพิจารณาคุณภาพปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ พบวา แพปลา พอคาสงมือท่ี  1 พอคาสง
มือท่ี 2 และพอคาปลีก สวนใหญ พิจารณาคุณภาพของปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ โดยดูจากความสดและ
ขนาด (จากตารางภาคผนวกข ท่ี24) 

การจางงาน 
แพปลาสวนใหญคิดผลตอบแทนใหกับเรือประมง โดยคิดผลตอบแทนตามจํานวน

ผลผลิตท่ีจับได(จากตารางภาคผนวกข ท่ี25) 
พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 คิดผลตอบแทนใหกับพนักงานโดยคิดตาม

ผลงานท่ีทําไดในแตละวัน และคิดผลตอบแทนใหเปนรายเดือน 
อัตราผลกําไร  
การไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายปลาล้ินหมา พบวา  แพปลา  พอคาสงมือท่ี1 

พอคาสงมือท่ี2  สวนใหญไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายปลาล้ินหมาในรูปแบบเงินเช่ือ    สวน
พอคาปลีกไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายปลาลิ้นหมาในรูปแบบเงินสด(จากตารางภาคผนวกข 
ท่ี26) 

การจายผลตอบแทนจากการรับซ้ือปลาล้ินหมา พบวา แพปลา พอคาสงมือท่ี1 และ
พอคาสงมือท่ี 2 สวนใหญจะจายผลตอบแทนจากการรับซ้ือปลาล้ินหมาในรูปแบบเงินเช่ือ สวน
พอคาปลีกจะจายผลตอบแทนจากการรับซ้ือปลาล้ินหมาในรูปแบบเงินสด(จากตารางภาคผนวกข ท่ี
27)  

อัตราผลกําไรและความมีประสิทธิภาพในการผลิต 
  สวนเหล่ือมการตลาดของพอคาแตละประเภท 
 ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง  
 สวนเหล่ือมการตลาดของพอคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง(จากตารางภาคผนวก ข ท่ี 

44)  ปรากฏวา  พอคาปลีก มีสวนเหล่ือมการตลาดนอยท่ีสุดโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ  20.00 บาท  ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ  4.82  บาท(จากตารางภาคผนวก ข ท่ี 45)     และกําไร
กิโลกรัมละ  15.18 บาท สวนพอคาสงมือท่ี  1 มีสวนเหล่ือมการตลาดโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ  37.07 
บาท  (จากตารางภาคผนวก ข ท่ี 40)  โดยเปนสวนของตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ  5.43 บาท(จาก
ตารางภาคผนวก ข ท่ี 45)  และกําไรกิโลกรัมละ 31.64 บาท  

 สวนประกอบของตนทุนการตลาดท่ีสําคัญ  ในการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของ
พอคาสงมือท่ี  1 และพอคาสงมือท่ี  2  ไดแก  คาแรงงาน  ซ่ึงสวนใหญจะเกิดจากคาจางพนักงานแล
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ปลา และคาจางแรงงาน รองลงมาคือคาขนสง ซ่ึงสวนใหญเกิดจากคาน้ํามัน ในสวนของพอคาปลีก 
ตนทุนการตลาดท่ีสําคัญในการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง  ไดแก  คาโสหุย  ซ่ึงสวนใหญเกิดจากคา
น้ําแข็ง เนื่องจากพอคาตองพยายามรักษาคุณภาพของปลาใหสดอยูเสมอโดยการใชน้ําแข็งแชไว 

 ปลาล้ินหมาแชแข็ง 
 ไมสามารถคํานวณหาสวนเหล่ือมการตลาดไดเนื่องจากขอมูลของแพปลา พอคา

สงมือท่ี 1 พอคาสงมือท่ี 2 และพอคาปลีก มีไมเพียงพอตอการคํานวณ 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 เนื่องจากเปนธุรกิจข้ันพื้นฐานและเปนกิจการในครัวเรือน จึงยังไมมีการนําระบบ

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ 
 ความเสมอภาค 
 เนื่องจากเปนธุรกิจข้ันพื้นฐานและเปนกิจการในครัวเรือน จึงมีความเสมอภาคใน

การดําเนินการและการจางงานโดยจะประเมินผลงานจากงานท่ีทําไดในแตละวันเปนรายบุคคล 
 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค ท่ีมีตอระบบการตลาดปลาลิ้นหมาในจังหวัดสมุทรสาคร 
1. ปญหาราคาน้ํามันแพง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาอีกหลายๆ  ดาน  คือ  ทําใหจํานวนปลา

ล้ินหมาในระบบตลาดมีจํานวนนอยลง  เนื่องจากผูประกอบการเรือประมง  โดยเฉพาะเรือประมง
ขนาดเล็กไมสามารถรับภาระคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนได ทําใหตองเลิกกิจการหรอืตองหยดุเดนิเรือช่ัวคราว 
ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาการหาแหลงซ้ือปลาล้ินหมายากข้ึน  ทําใหอาจตองไปซ้ือปลาล้ินหมาจาก
จังหวัดอ่ืนเพิ่ม และอาจเปนสาเหตุของการเกิดแนวโนมท่ีสูงข้ึนของราคาปลาล้ินหมาในระบบตลาด
(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 47) 

2 . ปญหาดานราคามีแนวโนมสูงข้ึน  ซ่ึงเกิดจากคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน  ทําใหอัตราคา
ขนสงสูงข้ึนตามไปดวย(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 49)  ในทางกลับกัน  จํานวนเรือประมงขนาดเล็กมี
จํานวนลดลง  เนื่องจากแบกรับภาระคาใชจายไมไหว  จึงกอใหเกิดภาวะอุปสงคมากกวาอุปทาน 
ในขณะท่ีปริมาณความตองการปลาล้ินหมามีเพิ่มขึ้นหรือเทาเดิม  แตปริมาณปลาล้ินหมาในระบบ
ตลาดมีนอยลง  ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลตอกลไกราคาปลาล้ินหมาในระบบตลาดท้ังส้ิน(จากตาราง
ภาคผนวกข ท่ี 48) 

3. ปญหาราคาท่ีสูงมากเปนเฉพาะชวง ราคาปลาล้ินหมาข้ึนอยูกับฤดกูาลที่สําคัญ 
เชน ฤดูฝน ,ชวงตอสัญญากับประเทศอินโดนีเซีย ,ชวงปดอาวมี 2 ชวง คือ ชวงเดือนกุมภาพนัธ ถึง
เดือนเมษายน และชวงเดือนมิถุนายนถึง เดือนสิงหาคม   ปดอาวต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึง 
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จังหวดัสุราษฎรธานี หรือในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต ตรุษจีน สารทจีน ตลาดจะมี
ความตองการปลาล้ินหมาปริมาณมากข้ึนกวาชวงเวลาอ่ืนๆในรอบป(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 48) 

4.  ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายโดนจับ  เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปน
เมืองอุตสาหกรรม  และในธุรกิจคาปลาล้ินหมาเองตองใชแรงงานจํานวนมากในระบบ  ท้ังในสวน
ของพนักงานแลปลา และพนักงานขน แตแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย จึงถูก
รบกวนจากเจาหนาท่ีในการกระทําการปราบปรามและสงแรงงานกลับประเทศ     

5. ปญหาดานการขนสง พอคาสงมือท่ี 1และพอคาสงมือท่ี 2 ตองมีคาอํานวยความ
สะดวกในการผานทาง ทําใหกิจการมีตนทุนสูงข้ึน(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 49) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


