บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การทาสวนลาไยเป็ นอาชี พสาคัญของเกษตรกรส่ วนใหญ่ในจังหวัดลาพูน มีการปลูกเป็ น
จานวนมากเนื่ องจากเป็ นผลไม้ประจาท้องถิ่ นที่มีชื่อเสี ยงและรสชาติอร่ อย แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตจะมีปริ มาณผลผลิตลาไยออกมามากจนล้นตลาดทาให้ราคาลาไยตกต่า เกษตรกรได้รับความ
เดือนร้อนจากพ่อค้าคนกลางกดราคา นโยบายการแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่มีความชัดเจน และไม่ได้
รับการแก้ไขทาให้เกษตรกรขาดทุน จนมีหนี้ สินเกิ ดขึ้ นตามมา บ้านสับป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ถือเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบจึงคิดหาวิธีการพึ่งตนเองโดยการ
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านสันป่ าเหี ยงขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในกิจกรรมและงานประเพณี ต่างๆ รวมถึงของชุมชน เพื่อให้รู้จกั การทางานในรู ปแบบกลุ่มอย่างมี
ระบบ
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุ งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการคิดค้นหาข้อมูลโดยการ
สอบถามผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ผูน้ าชุ มชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนการส่ งเสริ มอาชีพ รวมถึงการ
รวมหุ ้นขึ้นเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมการแปรรู ปล าไยอบแห้ง เนื้ อสี ท องในรู ปแบบธุ รกิ จ เริ่ ม จากการ
ทดลองทากันเองภายในกลุ่ม โดยการนาลาไยที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาล้างทาความสะอาดและนามา
ย่า งทั้ง เปลื อกบนตะแกรงอาศัยความร้ อนจากเตาถ่ าน ซึ่ ง ผลที่ไ ด้ทาให้สมาชิ กในกลุ่ ม มี รายได้
เพิ่มขึ้น ลดปั ญหาการว่างงานและก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้มีนโยบายส่ งเสริ มและช่วยเหลือเกษตรผูผ้ ลิตลาไย โดย
การให้เงินสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นาผลผลิตลาไยแปรรู ปเป็ นลาไยอบแห้งสี ทองและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนเป็ นที่รู้จกั ของตลาด ส่ งผลให้สมาชิกกลุ่มบางส่ วนแยกตัวออกมาดาเนินงานในรู ปการ
ผลิตรายบุคคล ซึ่ งจะอาศัยเงิ นทุนจากการลงชื่ อร่ วมกลุ่มขอรับเงินสนับสนุ นมาใช้ในการแปรรู ป
ลาไยในช่ วงฤดูการผลิ ตและจะส่ งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหลังจากเสร็ จสิ้ นฤดูการผลิต จึงเหลื อ
สมาชิ กที่มีการแปรู ปลาไยในรู ปแบบกลุ่มเพียงไม่กี่กลุ่ม นอกจากนี้ยงั พบว่าผูผ้ ลิตบางส่ วนทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคลมีการพัฒนาโรงเรื อนและรู ปแบบการผลิตที่เหมาะสมผ่านการรับรองมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณะสุ ขในปี พ.ศ. 2549 ทาให้ลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป หลังจากนั้นจึงได้
ร่ วมกันก่อตั้งเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองอาเภอเมืองลาพูนขึ้น เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายฯให้เกิ ดความเข้มแข็ง ร่ วมคิดค้นและพัฒนา
กระบวนการผลิ ตที่คุณภาพ ประกอบไปด้วยสมาชิ กกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนที่ข้ ึนทะเบียนเครื อข่าย
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วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแปรรู ปลาไยเนื้ อสี ทอง อาเภอเมืองลาพูนขึ้น เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งและ
ผลิตลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองให้ได้มาตรฐาน
ข้ อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สั งคม
เพศ
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 36.1
เป็ นเพศชาย ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ 55.2 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 44.8 เป็ นเพศ
ชาย และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 84 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 16 เป็ นเพศ
ชาย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มี
โครงสร้างชัดเจนจาแนกตามเพศ
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
เพศ
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=166)
โครงสร้ างชั ดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
ชาย
52
8
60
(44.8)
(16.0)
(36.1)
หญิง
64
42
106
(55.2)
(84.0)
(63.9)
รวม
116
50
166
(100.0)
(100.0)
(100.0)
อายุ
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 มีอายุ 42-56 ปี รองลงมา
ร้อยละ 19.9 มีอายุ 57-71 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 49.0 ปี อายุต่าสุ ด 27 ปี และอายุสูงสุ ด 70 ปี
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 63.8 มีอายุ 42-56 ปี รองลงมาร้อย
ละ 23.3มีอายุ 27-41 ปี ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีอายุเฉลี่ย 47.24 ปี โดยอายุต่าสุ ดและ
สู งสุ ดคือ 29 ปี และ 70 ปี ตามลาดับ
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ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 58.0 มีอายุ 42-56 ปี รองลงมาร้อยละ
36.0 มีอายุ 57-71 ปี ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่มีโครงสร้ างชัดเจนมีอายุเฉลี่ ย 53.08 ปี โดยอายุต่ าสุ ดและ
สู งสุ ดคือ 27 ปี และ 70 ปี ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่ มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามอายุ
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
ช่ วงอายุ (ปี )
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=166)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
57-71
15
18
33
(12.9)
(36.0)
(19.9)
42-56
74
29
103
(63.8)
(58.0)
(62.0)
27-41
27
3
30
(23.3)
(6.0)
(18.1)
รวม
116
50
166
(100.0)
(100.0)
(100.0)
อายุต่าสุ ด
27
27
อายุสูงสุ ด
70
70
อายุเฉลี่ย
47.24
53.08
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.40
8.67
ระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 สาเร็ จการศึกษาต่ากว่า
ประถมศึกษาปี ที่ 6 รองลงมาร้อยละ 18.1 สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
ผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งชัดเจนส่ วนใหญ่ ร้อ ยละ 48.3 ส าเร็ จ การศึ ก ษาต่ า กว่า
ประถมศึกษาปี ที่ 6 รองลงมาร้อยละ 21.6 สาเร็ จการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6
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ผู้ผ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ มี โ ครงสร้ า งชั ด เจนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 46.0 ส าเร็ จ การศึ ก ษาต่ า กว่ า
ประถมศึกษาปี ที่ 6 รองลงมาร้อยละ 20.0 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามระดับการศึกษา
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
ระดับการศึกษา
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=166)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
ต่ากว่า ป. 6
56
23
79
(48.3)
(46.0)
(47.6)
ป. 6
25
5
30
(21.6)
(10.0)
(18.1)
ม. 3
19
10
29
(16.4)
(20.0)
(17.5)
ม. 6 หรื อเทียบเท่า
4
7
11
(3.4)
(14.0)
(6.6)
อนุปริ ญญา หรื อ ปริ ญญาตรี
12
3
15
(10.3)
(6.0)
(9.0)
สู งกว่าปริ ญญาตรี
0
2
2
(0)
(4.0)
(1.2)
รวม

116
(100.0)

50
(100.0)

166
(100.0)

จานวนสมาชิกในครัวเรือน
สมาชิ กในครัวเรื อนของกลุ่มผูผ้ ลิตถือเป็ นแรงงานสาคัญในการผลิตซึ่ งกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิต
ลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.0 มีสมาชิกครัวเรื อน 4-6 คน รองลงมาร้อยละ 41.6 มี
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สมาชิ กครัวเรื อน 1-3 คน มีจานวนสมาชิ กครัวเรื อนเฉลี่ย 4 คน โดยจานวนสมาชิ กครัวเรื อนน้อย
ที่สุดคือ 1 คน และจานวนครัวเรื อนมากที่สุดคือ 8 คน
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 57.8 มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน
รองลงมาร้อยละ 40.5 มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน และมีจานวนสมาชิกครัวเรื อนเฉลี่ย 4 คน โดย
การมีจานวนสมาชิกครัวเรื อนต่าสุ ดและสู งสุ ดคือ 2 คน และ 7 คน ตามลาดับ
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 52.0 มีสมาชิ กในครอบครัว 4-6 คน
รองลงมาร้อยละ 44.0 มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีจานวน
สมาชิกครัวเรื อนเฉลี่ย 4 คน โดยการมีจานวนสมาชิกครัวเรื อนต่าสุ ดและสู งสุ ดคือ 1 คน และ 8 คน
ตามลาดับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่ มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามจานวนสมาชิกในครัวเรื อน
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
จานวนสมาชิก
รวม
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
ในครัวเรือน (คน)
(n=166)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
1-3
47
22
69
(40.5)
(44.0)
(41.6)
4-6
67
26
93
(57.8)
(52.0)
(56.0)
7-9
2
2
4
(1.7)
(4.0)
(2.4)
รวม
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนต่าสุ ด
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนสู งสุ ด
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

116
(100.0)
2
7
4
1.17

50
(100.0)
1
8
4
1.67

166
100.0)
1
8
4
1.35
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ประสบการณ์ การแปรรู ปลาไยอบแห้ ง
ในกระบวนการแปรรู ปลาไยอบแห้งของผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มนอกจากจะอาศัยการถ่ายทอด
ความรู้จากผูอ้ าวุโสแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคและประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิตของผูผ้ ลิตด้วย
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.0 มีประสบการณ์การแปรรู ปลาไย
อบแห้ง 1-7 ปี รองลงมาร้อยละ 32.5 มีประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้ง 8-14 ปี ประสบการณ์
การแปรรู ปลาไยอบแห้งเฉลี่ย 8.84 ปี ประสบการณ์ต่าสุ ดและสู งสุ ดคือ 1 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 42.2 มีประสบการณ์การแปรรู ป
ลาไยอบแห้ง 1-7 ปี รองลงมาร้อยละ 33.6 มีประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้ง 8-14 ปี ผูผ้ ลิต
รายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งชัด เจนมี ป ระสบการณ์ ก ารแปรรู ป ล าไยอบแห้ง เฉลี่ ย 9.68 ปี โดยมี
ประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งต่าสุ ดและสู งสุ ด 1 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มีประสบการณ์การแปรรู ปลาไย
อบแห้ง 1-7 ปี รองลงมาร้อยละ 30.0 มีประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้ง 8-14 ปี ผูผ้ ลิตรายกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างชัดเจนมีประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งเฉลี่ย 6.88 ปี โดยมีประสบการณ์การ
แปรรู ปลาไยอบแห้งต่าสุ ดและสู งสุ ด 2 ปี และ 15 ปี ตามลาดับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามประสบการณ์ การแปรรู ปลาไยอบแห้ง
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
ประสบการณ์
รวม
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
การแปรรู ปลาไยอบแห้ ง (ปี )
(n=166)
โครงสร้ างชัดเจน โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
1-7
49
34
83
(42.2)
(68.0)
(50.0)
8-14
39
15
54
(33.6)
(30.0)
(32.5)
15-21
28
1
29
(24.1)
(2.0)
(17.5)
รวม
116
50
166
(100.0)
(100.0)
(100.0)

49

ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามประสบการณ์ การแปรรู ปลาไยอบแห้ง (ต่อ)
ประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งต่าสุ ด
1
2
ประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งสู งสุ ด
20
15
ประสบการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งเฉลี่ย
9.68
6.88
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.97
2.28
ความรู้เกีย่ วกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
การผลิตอาหารอาหารไม่เพียงแต่จะพิจารณาถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจด้านเดียวเท่านั้น
จะต้องพิจารณาถึงความพึงพอใจของประเทศคู่คา้ ในด้านความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของ
อาหาร เช่น การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร(GMP) และมาตรฐานอาหารและยา ที่มีความสาคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อ
พัฒนาสถานที่ผลิ ต ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประเทศคู่คา้ โดยพบว่า ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่มี
โครงสร้างชัดเจนร้ อยละ 62.9 และผูผ้ ลิตรายกลุ่ มที่มีโครงสร้ างชัดเจนร้อยละ 48.0 ได้รับความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว จากการอบรมให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่และการประชุมเครื อข่าย
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ม าปรั บ ใช้ใ นการด าเนิ น งานเท่ า ที่ ท าได้แ ละพยายาม
พัฒนาการแปรรู ปให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ 37.1
และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้ างชัดเจนร้อยละ 52.0 ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เนื่ องจากสมาชิ กเหล่ านี้ ไม่เข้ารวมการอบรมและการประชุ มของเครื อข่าย รวมถึ งไม่ให้
ความสาคัญกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพราะผลผลิตที่ได้สามารถจาหน่ายได้ราคาดีเช่นเดียวกัน
กับผลผลิตที่ผา่ นมาตรฐานอาหารและยา โดยไม่มีการตรวจสอบหรื อข้อจากัดใดๆ ในการจาหน่าย
ผลผลิตเหล่านี้ ดังภาพที่ 3

50

70
62.9

ผูผ้ ลิตลาไยอบแห้ง (ร้อยละ)

60
52.0
48.0

50
40

37.1

30

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้ างจัดเจน

20

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างจัดเจน

10
0

เคยได้รับความรู้

ไม่ได้รับความรู ้

ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานอาหารและยา อย.

ภาพที่ 3 ร้อยละผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
จาแนกตามความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
การจัดสรรการใช้ ทดี่ ินและการถือครอง
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีการถือครองพื้นที่เฉลี่ย 9.98 ไร่ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่
สวน 4.89 ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 49 รองลงมาเป็ นพื้นที่นา 4.42 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 42 และเป็ นพื้นที่อยู่
อาศัย 0.85 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9 ของพื้นที่ท้ งั หมด
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีการถือครองพื้นที่เฉลี่ย 5.57 ไร่ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่
สวน 3.15 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 56 รองลงมาเป็ นพื้นที่นา 1.49 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27 และเป็ นพื้นที่อยู่
อาศัย 0.93 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17 ของพื้นที่ท้ งั หมด ดังภาพที่ 4
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(ข)

(ก)
17%

9%

พื้นที่สวน

พื้นที่สวน
42%

49%

พื้นที่นา
พื้นที่อยูอ่ าศัย

27%

56%

พื้นที่นา
พื้นที่อยูอ่ าศัย

ภาพที่ 4 สัดส่ วนการถือครองที่ดินของ (ก) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (ข) ผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
ขนาดของพืน้ ทีถ่ ือครองทีด่ ิน
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไย พบว่า ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีขนาดพื้นที่อยูอ่ าศัย
น้อยกว่าถึง 2ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีพ้ืนที่นาอยูร่ ะหว่าง 3-4
ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 18.67 รองลงมามีพ้ืนที่นาน้อยกว่าถึง 2 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 4.59 และมีพ้ืนที่สวน
น้อยกว่าถึ ง 2 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11.21 รองลงมามีพ้ืนที่ 3-4 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9.19 สาหรับผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน พบว่า มีขนาดพื้นที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่นาน้อยกว่าถึง 2ไร่ คิดเป็ นร้อย
ละ 33.33 และ 32.66 ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีพ้ืนที่สวน
อยูร่ ะหว่าง 3-4 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 16.0 รองลงมามีพ้ืนที่น้อยกว่าถึง 2 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11.33 ดัง
ภาพที่ 5
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(ก)

การถือครองที่ดิน (ร้อยละ)

60
50
40
30

พื้นที่อยูอ่ าศัย

20

พื้นที่นา

10

พื้นที่สวน

0
น้อยกว่า 2

3-4 ไร่

5-6 ไร่

7-8 ไร่

9-10 ไร่

มากกว่า 10 ไร่

ขนาดพื้นที่

(ข)
90

การถือครองที่ดนิ (ร้ อยละ)

80
70
60
50
40

พื ้นที่อยูอ่ าศัย

30

พื ้นที่นา

20

พื ้นที่สวน

10
0
น้ อยกว่า 2 ไร่

3-4 ไร่

5-6 ไร่

7-8 ไร่

9-10 ไร่

มากกว่า 10 ไร่

ขนาดพืน้ ที่

ภาพที่ 5 ขนาดของพื้นที่ถือครองที่ดินของ (ก) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (ข) ผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
สั ดส่ วนแหล่งรายได้
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการดาเนินงานทั้งในภาค
การเกษตร ได้แก่ ทานา เลี้ยงสัตว์ ทาสวนลาไย และนอกภาคเกษตร ได้แก่ การค้าขาย การรับจ้าง ค่า
เช่ า หอพัก ฯลฯ พบว่า ผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โครงสร้ า งชัด เจนมี รายได้เฉลี่ ย จากภาคการเกษตร
73,296.70 บาทต่อคนต่อปี และนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 127,046.15 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 63
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ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 62,121.21 บาทต่อคนต่อปี และ
นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 96,127.27 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 61 ดังภาพที่ 6
(ก)

(ข)

37%

39%

นอกภาคการเกษตร
63%

ในภาคการเกษตร

นอกภาคการเกษตร
61%

ในภาคการเกษตร

ภาพที่ 6 สัดส่ วนแหล่งรายได้ของ (ก) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและ (ข) ผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
รายได้ จากการเกษตร นอกภาคการเกษตรและรายได้ รวม
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการเกษตรระหว่าง
40,001 – 70,000 บาท โดยผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5
และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมา คือ มีรายได้จา
กาการเกษตรระหว่าง 10,000 – 40,000 บาท แบ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน จานวน
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.6 และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32 มีรายได้นอกภาคการเกษตรระหว่าง 10,000 – 40,000 บาท โดยผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง
ชัดเจน จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน จานวน 12 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24 รองลงมา คือ ผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ไ ม่มีโครงสร้ า งชัดเจนมี รายได้จากนอกภาค
การเกษตรระหว่าง 100,001-130,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างชัดเจนมีรายได้จากนอกภาคการเกษตรระหว่าง 40,001 – 70,000 บาท จานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22 นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีรายได้รวมระหว่าง
100,001 – 200,000 บาท จานวน 65คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.90 รองลงมา มี รายได้รวมระหว่า ง
200,001 – 300,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80 และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนที่มีรายได้รวมระหว่าง 60,000 – 100,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 96 รองลงมามี
รายได้รวมระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 ดังภาพที่ 7
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จานวนผูผ้ ลิต (ร้อยละ)

(ก)
50
40
30
20
10
0

32.00

27.58

42.00
34.50
23.27
14.00

14.65
12.00

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน

รายได้ในภาคการเกษตร (บาท)

จานวนผูผ้ ลิต (ร้อยละ)

(ข)
60
50
40
30
20
10
0

49.13
42.00
24.00
23.30

22.00
15.50

12.00
12.00

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
รายได้นอกภาคการเกษตร (บาท)

จานวนผูผ้ ลิต (ร้อยละ)

(ค)
120
100
80
60
40
20
0

96.00
55.90
13.79

0

19.80
4.00

6.03 0

3.44 0

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดดเจน
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน

รายได้รวม (บาท)

ภาพที่ 7 รายได้ (ก) ในภาคการเกษตร (ข) นอกภาคการเกษตร และ (ค) รายได้รวม
การกู้ยมื เงิน
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีการกูย้ ืมเงิน โดยผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนที่มีการกูเ้ งิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในฤดูการแปร
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รู ปลาไยอบแห้งเป็ นหลักและเป็ นการกูย้ ืมแบบรายปี นอกจากนี้ ยงั มีผผู้ ลิตเพียงบางรายที่มีการกูย้ ืม
เงินเพื่อการทาการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนการทาสวนลาไย ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมี
การกู้ยืมเงิ นเพื่อเป็ นทุ นหมุนเวียนในฤดูการแปรรู ปลาไยอบแห้ง รวมไปถึ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่ มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามการกูย้ มื เงิน
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
การกู้ยมื เงิน
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
ไม่มีการกูย้ มื
0
0
0
(0)
(0)
(0)
มีการกูย้ มื
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
รวม
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
แหล่ งเงินกู้
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ตลาไยอบแห้งทั้งสองกลุ่มที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.82 มีการ
กู้ยืมเงิ นจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกร (คชก.) รองลงมาร้ อยละ
21.84 กูย้ ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) โดยผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง
ชัดเจนร้อยละ 59.48 กูย้ ืมเงินจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
รองลงมาร้อยละ 20.68 กูย้ มื เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ 66.7 กูย้ ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร้อยละ
33.3 มีการกูย้ ืมเงินจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เนื่องจาก
แหล่งเงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยต่าและรัฐบาลให้การช่วยชาระค่าดอกเบี้ย ร้อยละ50 ให้แก่ผผู้ ลิต
เงิ นที่ ไ ด้จากการกู้ยืม มาใช้ใ นการด าเนิ นงานแปรรู ป ล าไยอบแห้ง เป็ นหลัก จะมี เพีย งบางส่ ว น
นามาใช้ในการปรับปรุ งสถานที่ ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จานวนและร้ อยละของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่ มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจนจาแนกตามแหล่งกูย้ มื เงิน
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
แหล่ งกู้ยมื
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
ธกส.
24
2
26
(20.68)
(66.7)
(21.84)
คชก.
69
1
70
(59.48)
(33.3)
(58.82)
กลุ่มออมทรัพย์
13
0
13
(11.20)
(0)
(11.20)
เทศบาล
3
0
3
(2.58)
(0)
(2.58)
อื่นๆ (จากเครื อญาติ,
7
0
7
เงินกูน้ อกระบบ)
(6.03)
(0)
(6.03)
รวม

116
(100.0)

3
(100.0)

119
(100.0)

สั ดส่ วนทุนจากการกู้ยมื ในการแปรรู ปลาไยอบแห้ ง
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสัดส่ วนทุนจากการกูย้ ืมเงินเพื่อการแปร
รู ปลาไยอบแห้ง อยูใ่ นอัตราร้อยละ 60-100 คิดเป็ นร้อยละ 84 ประกอบไปด้วย ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มี
โครงสร้างชัดเจนจานวนทั้งหมด 116 คน มีการกูย้ ืมเงินมากกว่า ร้อยละ 60 ส่ วนที่เหลือร้อยละ 40
จะใช้เงินทุนของตนเอง ซึ่งส่ วนใหญ่มีการกูย้ มื เงินในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง อยูใ่ นช่วงร้อยละ 61100 คิดเป็ นร้อยละ 85.3 และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนจานวนทั้งหมด 3 กลุ่ม มีการกูย้ ืม
ในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง อยูใ่ นช่วงร้อยละ 31-60 คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ส่ วนที่เหลือเป็ นเงินทุนที่
ได้จากการลงหุ น้ ของสมาชิกในกลุ่มและเงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูผ้ ลิตราย

57

กลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีสัดส่ วนการกูย้ ืมเฉลี่ยร้อยละ
75.26 และ 64.29 และสัดส่ วนการกูย้ ืมสู งสุ ดและต่าสุ ดร้อยละ 100 และ 70 ตามลาดับ ผูผ้ ลิตส่ วน
ใหญ่จะนาเงิ นมาใช้ในการลงทุ นเพื่อการแปรรู ปลาไยมากกว่านามาปรับปรุ งโรงเรื อนเพื่อให้ได้
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซึ่ งปั จจุบนั หน่ วยงานที่ให้ความช่ วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนยังไม่มี
เงื่อนไขในการกูย้ มื เงินเพื่อเร่ งรัดให้ผผู้ ลิตพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ดัง
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามสัดส่ วนทุน จากการกูย้ มื ในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
อัตราส่ วนทุนทีก่ ้ ูยมื
รวม
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(ร้ อยละ)
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
30 หรื อน้อยกว่า
4
0
4
(3.4)
(0)
(3.4)
31-60
13
2
15
(11.2)
(66.7)
(12.6)
61-100
99
1
100
(85.3)
(33.3)
(84.0)
รวม
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
สัดส่ วนการกูย้ มื ต่าสุ ด
20
50
20
สัดส่ วนการกูย้ มื สู งสุ ด
100
70
100
สัดส่ วนการกูย้ มื เฉลี่ย
75.26
64.29
74.63
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15.36
9.76
15.28
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ระยะเวลาการกู้ยมื เงินและจานวนเงินกู้ยมื
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้สัมภาษณ์ท้ งั หมดส่ วนใหญ่มีการกูย้ ืมเงินแบบระยะสั้น (1 ปี )
เพื่อนามาใช้ในกระบวนการแปรรู ปลาไยโดยจะชาระเงินคืนเมื่อครบกาหนด 1 ปี ทั้งเงินต้นและเงิน
ดอกเบี้ย โดยให้หวั หน้ากลุ่มที่กเู้ งินจะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมเงินก่อนและนาส่ งคืนแหล่งกูย้ ืมเงิน พบว่า
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีจานวนเงินกูย้ ืม อยูใ่ นช่วง 100,000-300,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 46.55 รองลงมามีการกูย้ ืมเงินอยูใ่ นช่วง 300,001-600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.79
ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้ างชัดเจนมีการกูย้ ืมเงิน มากกว่า 600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100
ปั จจุบนั คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกร (คชก.) ได้มอบอานาจในการ
บริ หารจัดการเงินทุนกูย้ ืมแก่เกษตรกรให้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็ นผูด้ ูแล
โดยคิ ดอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5 บาท และรัฐบาลจะช่ วยชาระค่าอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3 เกษตรกร
จะต้องชาระค่าอัตราดอกเบี้ยที่เหลื อร้อยละ 2 บาท ด้วยตนเองตามจานวนเงินกูย้ ืมทั้งหมด ทาให้
กลุ่มตัวอย่างทั้งผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนไม่มี
เงินกูท้ ี่คงค้างชาระ ดังภาพที่ 8
120
100.00

100

ผูผ้ ลิต (ร้อยละ)

80
60
46.55

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน

38.79

40

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
14.65

20
0
100,000-300,000

300,001-600,000

มากกว่า 600,000

จานวนเงินกู้ (บาท)

ภาพที่ 8 จานวนเงินกูย้ มื ของผูผ้ ลิต
การดารงตาแหน่ งในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยเกี่ยวกับการดาเนินการจัดการบริ หารของผูผ้ ลิต
พบว่า ทั้งสองกลุ่ มมีลกั ษณะโครงสร้างการจัดการบริ หารงานที่แตกต่างกัน เนื่ องจากการบริ หาร
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จัดการของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน จะมีการรวมกลุ่มตามโครงสร้างมีประธาน รอง
ประธานกรรมการและสมาชิ กกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงินตามเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
แต่ ส มาชิ กในกลุ่ ม จะแยกกันดาเนิ นการแปรรู ป ไม่ มี ก ารบริ หารงานรวมกัน ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ มี
โครงสร้ า งชัด เจน มี ป ระธาน รองประธานกรรมการและสมาชิ ก กลุ่ ม มี ก ารแบ่ ง หน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในแต่ละฝ่ ายและดาเนินการแปรรู ปร่ วมกัน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 บทบาท หน้าที่ ตาแน่งของกลุ่มทางสังคมของสมาชิก
บทบาท/ตาแหน่ ง
จานวน (คน)
หน้ าที่
ประธาน
1
ควบคุมการจัดการของกลุ่มทุกฝ่ าย
รองประธาน
1
ควบคุม ติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
ฝ่ ายจัดซื้ อ
1
จัดซื้ อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝ่ ายการเงิน/บัญชี
1
จัดทาบัญชีรายรับร่ ายจ่ายทั้งหมดของกลุ่ม
ฝ่ ายตลาด
จัด1หาตลาด ทดสอบตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิภณั ฑ์ของ
กลุ่ม
ฝ่ ายผลิต
1
ทาการแปรรู ปตามขั้นตอนต่างๆ
ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ
1
ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตให้มีคุณภาพและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
คุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารกลุ่ม
5
กาหนดนโยบาย และแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน
ของกลุ่ม
ที่ปรึ กษาและหน่วยงานที่
ให้3การสนั สนับสนุนและเสนอแนะ การดาเนินงานให้มี
สนับสนุน
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ที่มา: จากการสารวจ, 2553
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ประธาน

ทีป่ รึกษา
และ
หน่ วยงาน
สนับสนุน

รองประธาน

ฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ ายจัดซื้อ

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายขายและ
การตลาด

ฝ่ าย
ตรวจสอบ
และควบคุม
คุณภาพ

ภาพที่ 9 โครงสร้างการบริ หารงานของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างจัดเจน
นอกจากนี้ ย งั พบว่า ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งชัดเจนที่ ใ ห้สั มภาษณ์ มี ก ารด ารง
ตาแหน่ งเป็ นสมาชิ กกลุ่ม เพื่อลงชื่ อขอกูย้ ืมเงิน คิดเป็ นร้อยละ 53.4 รองลงเป็ นกรรมการกลุ่ม คิด
เป็ นร้ อยละ 31.0 และเป็ นประธานกลุ่ ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.5 ตามล าดับ ส่ วนผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ มี
โครงสร้างชัดเจนเป็ นสมาชิกกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 82.0 รองลงมาเป็ นกรรมการร้อยละ 12.0 และเป็ น
ประธานกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามการดารงตาแหน่งในกลุ่ม
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
การดารงตาแหน่ งในกลุ่ม
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=166)
โครงสร้ างชัดเจน โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=50)
ประธานกลุ่ม
18
3
21
(15.5)
(6.0)
(12.7)
กรรมการกลุ่ม
36
6
42
(31.0)
(12.0)
(25.3)
สมาชิกกลุ่ม
62
41
103
(53.4)
(82.0)
(62.0)
รวม
116
50
166
(100.0)
(100.0)
(100.0)
การเป็ นสมาชิ กกลุ่มอืน่ ๆ
การรวมกลุ่มถือเป็ นเครื่ องบ่งชี้ศกั ยภาพของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติและสังคมภายนอก เพราะชุมชนได้นาทรัพยากร
พื้นฐานที่มีอยูม่ าใช้ประโยชน์ต่อธุ รกิจของชุ มชน ทั้งวัตถุดิบ แรงงานและการระดมทุนของคนใน
ชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน พบว่า สมาชิกส่ วนใหญ่ในชุมชนจะเป็ นสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้ น เนื่ องจากกลุ่ มสตรี แม่บา้ นจะรวมตัวกันเพื่อร่ วมกิ จกรรมและงานประเพณี ต่า งๆ ที่มีใ น
ชุมชน
การเป็ นสมาชิ กของผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 24.14 เป็ น
สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ ้า น และ ร้ อ ยละ 21.76 เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม แม่ บ ้า น และผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ มี
โครงสร้ างชัดเจนส่ วนใหญ่ร้อยละ 28.82 เป็ นสมาชิ กกลุ่ มแม่บ ้าน รองลงมาร้ อยละ 25.22 เป็ น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ดังภาพที่ 10
นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่ให้สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่มยังได้เป็ นสมาชิ กกลุ่มอื่นๆ
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้สัก กลุ่มน้ าดื่ม ฯลฯ
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(ก)
กลุ่มแม่บา้ น
14.62%

กลุ่มออมทรัพย์

21.76%

กลุ่มเกษตรกร

24.14%

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
20.06%
11.56%

กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น
กลุ่มอื่นๆ

7.82%

(ข)
13.51%

กลุ่มแม่บา้ น

5.4%

กลุ่มออมทรัพย์
28.82%

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร

17.11%

กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น
9.9%

25.22%

กลุ่มอื่นๆ

ภาพที่ 10 การเป็ นสมาชิกกลุ่มอื่นๆ (ก) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (ข) ผูผ้ ลิต รายกลุ่มที่
มีโครงสร้างชัดเจน
บทบาทของการรวมกลุ่มเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชนแปรรู ปลาไย
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่มให้ความเห็นว่า เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ
มีบทบาทที่สามารถให้การสนับสนุนผูผ้ ลิตลาไยแปรรู ปในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านข้อมูลความรู ้ หรื อเทคนิ ควิธีการเกี่ ยวกับการแปรรู ปลาไยอบแห้งโดยกลุ่มเครื อข่ายฯ
เป็ นศูนย์รวมของผูผ้ ลิตที่ส ามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรื อเทคนิค วิธีการปฏิบตั ิที่จะทาให้การผลิตมี
ประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตมีคุณภาพ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่ช่วยยกระดับ
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สิ นค้าของผูผ้ ลิ ต ได้แก่ มาตรฐานอาหารและยา (อย.), การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(GAP), หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาหรับการผลิต (GMP), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ
ความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย
ด้านทุนและการเงิน เครื อข่ายฯ เป็ นตัวกลางที่ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนทาให้สมาชิกสามารถ
ขอรับเงินทุนสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกหรื อแหล่งทุนได้ง่าย ได้ทุนในปริ มาณมากถึงเตาละ
300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท
ด้านการตลาดและการจาหน่าย การรวมกลุ่มเครื อข่ายฯ ทาให้ผผู้ ลิตสามารถเชื่อมโยงกับคู่
ค้าในวงกว้างขึ้น มีอานาจต่อรองกับผูค้ า้ คนกลางมากกว่า สามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์คงค้างน้อย
ที่สุดหรื อไม่เหลือค้างเลย
ด้านเศรษฐกิ จและสังคม การดาเนิ นงานของกลุ่มเครื อข่ายฯ ยังเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จ
ชุ มชน เป็ นวิสาหกิจที่รองรับผลผลิตลาไยสดของเกษตรกรผูท้ าสวนลาไยซึ่ งมีจานวนมากในพื้นที่
ตาบลมะเขื อแจ้ อี กทั้งสร้ างอาชี พเสริ มแก่คนในชุ มชนตลอดจนเกษตรกรที่มีเวลาว่างจากการทา
การเกษตรหรื ออาชีพหลักอื่นๆ
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหรื อประโยชน์
ของการร่ วมกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนว่า สิ่ งที่ตอบสนองความต้องการของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มี
โครงสร้างจัดเจนที่สุด คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากผูผ้ ลิตรายย่อยต้องการ
เงิ นทุ นมาหมุ นเวียนในฤดู ก ารผลิ ต อีก ทั้ง การเชื่ อมโยงกับ คู่ ค ้า ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งส่ ง ผลดี ใ ห้
ผลผลิ ตไม่ตกค้า งเป็ นภาระหนี้ หลังจากฤดูกาลผลิ ต แต่อย่า งไรก็ตาม พบว่า เงิ นทุนที่ไ ด้รับการ
สนับสนุนที่ได้มาแทบไม่ได้นามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ผลิต เครื่ องมือเครื่ องจักร ที่
มีประสิ ทธิ ภาพของการได้รับมาตรฐานอาหารและยา(อย.) เป็ นการนามาใช้หมุนเวียนในการผลิต
เท่านั้น
สาหรับผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนให้ความเห็นว่า กลุ่มเครื อข่ายฯ ช่วยส่ งเสริ มการ
ต่อรองการค้ากับผูค้ า้ คนกลางได้ สามารถป้ องกันหรื อลดการถูกกดราคาผลผลิต อีกทั้งยังช่ วยเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน
การจัดการแปรรู ปลาไย
การผลิ ตลาไยสามารถแบ่ ง การผลิ ตออกเป็ น 2 ลัก ษณะคื อ การปล่ อยให้ติดดอกตาม
ธรรมชาติ คือ ลาไยจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์และเก็บเกี่ยวเพื่อนามาแปรรู ปรวมถึงการ
จาหน่ า ย ประมาณเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม และการท าล าไยนอกฤดู คื อ การใช้ส าร
โพแทสเซี ยมบังคับเร่ งให้ลาไยออกดอกนอกฤดู
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ช่ วงเวลาการผลิตลาไยอบแห้ ง
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยที่สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่ม พบว่า การผลิตลาไยอบแห้งในฤดูกาลช่วง
เดือน กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี โดยรับซื้อลาไยสดทั้งในและนอกชุมชน
พันธุ์และราคาวัตถุดิบลาไยสดทีใ่ ช้ ในการผลิตลาไยอบแห้ ง
กลุ่ ม ตัวอย่า งผูผ้ ลิ ตล าไยที่ สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ นิย มปลู ก ล าไยพัน ธุ์ อีด อ เพื่ อน ามาเป็ น
วัตถุดิบแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ลาไยอบแห้ง เนื่องจากลาไยพันธุ์อีดอมีเนื้ อหนาและแน่น อบแล้วได้
น้ าหนัก ไม่ฉีกขาดหรื อเปื่ อยยุย่ อีกทั้งอบแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งสี ทองสวย ไม่เหนียวเยิม้
และน้ าหนักดี
ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ซ้ือวัตถุดิบลาไยสดเกรด AA และ A โดยราคาซื้ อวัตถุดิบลาไยสดเกรด AA
เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 27 บาท ราคาซื้ อวัตถุดิบลาไยสดเกรด A เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 23 บาท มีผผู้ ลิ ต
บางส่ วนใช้วตั ถุดิบลาไยสดเกรด B และ C โดยราคาซื้ อวัตถุดิบลาไยสดเกรด B เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13
บาท และราคาซื้ อวัตถุดิบลาไยสดเกรด C เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท

ภาพที่ 11 การคัดเกรดวัตถุดิบลาไยสดและลาไยสดเกรดต่างๆ
ช่ วงเวลากิจกรรมด้ านอาชีพและกิจกรรมการผลิตในรอบปี
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตลาไยทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับช่วงเวลาการจัดการดูแลและ
ผลิตลาไยสด พบว่า โดยทัว่ ไปลาไยจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึ งสิ งหาคม หลังจากเก็บเกี่ ยวเรี ยบร้ อยเกษตรกรก็จะเริ่ มตัดแต่งกิ่ งและบารุ งต้น โดย
เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมักใส่ บารุ งดินในสวนลาไย ซึ่ งจะส่ งผลให้คุณภาพผลผลิตลาไยดีข้ ึน
การแปรรู ปลาไยจะเริ่ มแปรรู ปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยจะมีการคัดวัตถุดิบที่ใช้เพื่อ
นามาทาลาไยอบแห้งนิ ยมใช้ลาไยเกรด AA และ A เป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
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นอกจากนี้ยงั พบว่าผูผ้ ลิตบางส่ วนมีการแปรรู ปลาไยอบแห้งนอกฤดูต้ งั แต่ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
ลาไยสดนอกฤดูที่นามาแปรรู ปลาไยอบแห้งส่ วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ส่ วนการทาการเกษตรอื่นๆ
ได้แก่ การปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ การปลูกข้าวจะปลูกเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนถ้าเหลือจากการ
บริ โภคถึงจะนาไปจาหน่าย พันธุ์ขา้ วที่ปลูกได้แก่ พันธุ์ กข. 6 เหนียวสันป่ าตอง และข้าวเจ้าหอม
มะลิ 105 การเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ 1. เลี้ยงไว้บริ โภค เช่น การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2.
เลี้ยงเพื่อจาหน่าย ได้แก่ สุ กรและโคเนื้อ การรับจ้างและการดาเนินงานอื่นๆพบว่าผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่ม
จะทาการรับจ้างทัว่ ไปตลอดทั้งปี ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
ช่ วงเวลาดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผลิตลาไยสด
แปรรู ปลาไย
ทาการเกษตร (ทานา,
ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์)
รับจ้าง (ทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร)
อื่นๆ (การค้าขาย, เปิ ด
หอพักและบ้านเช่า)
มูลค่ าต้ นทุนด้ านทรัพย์ สินและเครื่องมือในการผลิตลาไยอบแห้ ง
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีทรัพย์สินหรื อเครื่ องมือในการผลิตลาไย
อบแห้ง ประกอบไปด้วยโรงเรื อน เตาอบ เครื่ องคัดลาไย เครื่ องชัง่ เครื่ องอบไล่ ความชื้ น ผ้าใบ
กระด้ง ตะกร้า กะละมัง มีมูลค่ารวมเฉลี่ย 477,647 บาทต่อราย
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีทรัพย์สินหรื อเครื่ องมือในการผลิตลาไย
อบแห้ง ประกอบไปด้วย โรงเรื อน เตาอบ เครื่ องคัดลาไย เครื่ องชั่ง เครื่ องอบไล่ ความชื้ น ผ้าใบ
กระด้ง ตะกร้า กะละมัง มีมูลค่ารวมเฉลี่ย 1,143,813 บาทต่อกลุ่ม ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 จานวนและมูลค่าต้นทุนด้านทรัพย์สิน-เครื่ องมือในการผลิตลาไยอบแห้งของ ผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างจัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างจัดเจน
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มีโครงสร้ างชัดเจน ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ีโครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
ทรัพย์สินและเครื่องมือ
จานวนเฉลีย่
มูลค่ าเฉลีย่ (บาท) จานวนเฉลีย่ มูลค่ าเฉลีย่ (บาท)
โรงเรื อน
1
108,671
1
550,000
เตาอบลาไย
1
99,885
4
393,333
เครื่ องคัดลาไย
1
170,636
2
70,000
เครื่ องชัง่
4
5,631
5
7,500
เครื่ องอบไล่ความชื้น
1
40,617
2
80,000
ผ้าใบ
12
3,315
11
5,250
กระด้ง
648
38,880
533
31,980
ตะกร้า
89
8,365
150
4,500
กะละมัง
18
1,647
13
1,250
รวมมูลค่ าเฉลีย่
477,647
1,143,813
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างจัดเจนส่ วนใหญ่มีลกั ษณะโรงเรื อนแบบโรงเรื อนเปิ ดโล่ง
และโรงเรื อนปิ ดติ ดมุ ง้ ลวด เป็ นโรงเรื อนที่เปิ ดโล่ งไม่มีการก่ อสร้ างตัวอาคารที่มีขนาดและการ
ออกแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน ไม่มีการป้ องกันแมลง ฝุ่ นละอองและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ มีน้ า
ขังไม่มีท่อระบายน้ าเพื่อระบายน้ าทิ้ง ค่อยข้างสกปรก บางรายยังอาศัยร่ มเงาชายคาและร่ มไม้เป็ น
สถานที่คว้านลาไย ซึ่ งไม่ถูกสุ ขลักษณะตามเกณฑ์ที่สาธารณสุ ขกาหนดไว้จึงทาให้ยงั ไม่ผา่ นการ
รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างจัดเจนส่ วนใหญ่มีโรงเรื อนปิ ดติด
มุง้ ลวด เป็ นโรงเรื อนที่มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่เหมาะสม แบ่งแยกบริ เวณการผลิต
ออกเป็ นสัดส่ วนและมีการป้ องกันการปนเปื้ อนอย่างถูกสุ ขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารและ
ยา (อย.) ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ดังภาพที่ 12
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 12 ลักษณะโรงเรื อน (ก) แบบเปิ ดโล่ง (ข) แบบปิ ดติดมุง้ ลวด
เครื่ อ งคัด ล าไยที่ ผูผ้ ลิ ต นิ ย มใช้ใ นการคัด เกรดล าไยสดเป็ นลัก ษณะเครื่ องคัดอัต โนมัติ
แบ่งแยกเกรดลาไยตามขนาดของผลลาไยสด ได้แก่ เกรด AA , A , B และ C มีสภาพพร้อมใช้ ทา
ความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็ นสนิม

ภาพที่ 13 เครื่ องคัดเกรดลาไยสด
ตะแกรง/กระด้ง ใช้สาหรับวางผลลาไยสดที่ผา่ นการคว้านเมล็ดออกแล้วนามาจัดเรี ยงบน
ตะแกรง/กระด้ง ก่อนนาไปเข้าเตาอบ โดยตะแกรงจะมีราคาแพงกว่ากระด้ง ซึ่ งมีราคาสู งถึง 300
บาท/ตะแกรง ส่ วนกระด้งราคาจะอยูท่ ี่ 50-60 บาท/กระด้ง อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ สะอาดและไม่เป็ น
สนิม
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ภาพที่ 14 ตะแกรงและกระด้งที่ใช้ในกระบวนการผลิต
รู ปแบบเตาอบลาไย
เตาอบของผูผ้ ลิ ตลาไยอบแห้ง พบว่า เตาอบจะตั้งแยกส่ วนชัดเจนส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่บริ เวณ
ท้ายโรงเรื อนเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีขนาดใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมด สามารถทาความ
สะอาดได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเตาอบที่พบส่ วนใหญ่ ได้แก่ เตาอบดั้งเดิม
เป็ นเตาอบฟื นที่มีลกั ษณะคล้ายเตาบ่ม ใช้ฟืนหรื อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็ นเชื้ อเพลิง ภายใน
เตามีช้ นั สาหรับวางกระด้งที่ใส่ เนื้ อลาไยประมาณ 6-8 ชั้น การควบคุมอุณหภูมิภายในเตาจะมีความ
สม่าเสมออยูต่ ลอดเวลาจึงต้องอาศัยความชานาญของคนที่เฝ้ าเตาเป็ นผูค้ วบคุมการเติมฟื นที่เตาอบ
ลาไย ซึ่ งเตาอบแบบดั้งเดิมนี้สามารถผลิตลาไยอบแห้งเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อเตาต่อวัน ส่ วนเตาอบ
แบบดั้งเดิ มประยุกต์เป็ นการดัดแปลงเตาอบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการอบ เช่ น การกรุ ผนังเตาอบ
ด้วยฉนวนความร้ อนหรื อแผ่นยิปซัม เพื่อให้ใ นเตามี ความร้ อนสม่ า เสมอ หรื อการติดตั้ง พัดลม
เพื่อให้ลมร้อนหมุนเวียนในเตาได้สะดวกซึ่ งจะทาให้ลาไยแห้งเร็ วและผลผลิตลาไยไม่ฉ่ าเยิม้ โดย
เตาชนิ ดนี้ สามารถผลิตลาไยอบแห้งเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อเตาต่อวัน เตาอบแก๊สหรื อเตาอบร้อน
ลมร้อนแบบกรมวิชาการเกษตรทาด้วยโครงเหล็กสี่ เหลี่ยมบุแผ่นเหล็กทาสี เชื้ อเพลิงที่ใช้เป็ นแก๊ส
หุ งต้ม ภายในมีตะแกรงทาด้วยอลูมิเนียมใช้วางเนื้อลาไยสดได้ครั้งละ 1,200 กิโลกรัม
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 15 รู ปแบบเตาอบลาไย (ก) แบบดั้งเดิม (ข) แบบประยุกต์และ (ค) แบบกรมวิชาการเกษตร
กลุ่ ม ตัวอย่า งผูผ้ ลิ ตล าไยที่ สัม ภาษณ์ ท้ งั สองกลุ่ ม ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 70.62 ใช้เตาอบแบบ
ดั้งเดิ มประยุกต์ รองลงมาร้ อยละ 25.25 ใช้เตาอบแบบดั้งเดิม และผูผ้ ลิตรายย่อยส่ วนใหญ่ร้อยละ
69.8 ใช้เตาอบแบบดั้งเดิมประยุกต์ รองลงมาร้อยละ 25.9 ใช้เตาแบบดั้งเดิม ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 100 ใช้เตาอบแบบดั้งเดิมประยุกต์ ดังตารางที่ 16 และตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 จานวนและร้ อยละผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ ไม่ มีโครงสร้ า งชัดเจนและผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มี
โครงสร้างชัดเจน จาแนกตามรู ปแบบเตาอบลาไย
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
รู ปแบบเตา
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
เตาอบแบบดั้งเดิม
30
0
30
(25.9)
(0)
(25.25)
เตาอบแบบดั้งเดิมประยุกต์
81
3
84
(69.8)
(100.0)
(70.62)
เตาอบใช้แก๊สเป็ นเชื้ อเพลิง
2
0
2
(1.7)
(0)
(1.7)
ใช้เตาหลายชนิด
3
0
5
(2.6)
(0)
(4.2)
รวม
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
ตารางที่ 16 ปริ มาณผลผลิตต่อเตาต่อวัน จาแนกตามรู ปแบบของเตาอบลาไย
ปริมาณผลผลิต

รู ปแบบเตา
เฉลีย่ (กก.)/วัน

ต่าสุ ด (กก.)/วัน

เตาอบแบบดั้งเดิม
1,021.74
800
เตาอบแบบดั้งเดิมประยุกต์
1,107.14
1,000
เตาอบใช้แก๊สเป็ นเชื้ อเพลิง
1,000.00
1,000
หมายเหตุ : ลาไยสด 1,000 กิโลกรัม ได้ลาไยอบแห้ง 100 กิโลกรัม

สู งสุ ด (กก.)/วัน
1,200
1,500
1,000

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
113.36
149.17
0
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ปริมาณการผลิตลาไยอบแห้ งต่ อวัน
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ ไม่ มีโครงสร้ า งชัดเจนมีป ริ มาณการผลิ ตล าไยอบแห้ง ต่ อวันอยู่ใ นช่ วง
ปริ มาณ 101–150 กิโลกรัมต่อวันต่อเตา คิดเป็ นร้อยละ 35.34 รองลงมา คือ ระหว่าง 201 – 250
กิโลกรัมต่อวันต่อเตา คิดเป็ นร้อยละ 25.86 สาหรับผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีปริ มาณการ
ผลิตลาไยอบแห้งต่อวันอยูใ่ นช่วงปริ มาณ 101-150, 201-250 และมากกว่า250 กิโลกรัมต่อวันต่อเตา
คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 โดยผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ไ ม่มีโครงสร้ างชัดเจนมี ปริ มาณการผลิ ตเฉลี่ ย 146.98
กิ โลกรั ม ต่ อ วันต่ อเตา และผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ มี โ ครงสร้ า งชัดเจนมี ป ริ ม าณการผลิ ต เฉลี่ ย 133.33
กิโลกรัมต่อวันต่อเตา ดังภาพที่ 16
40

35.34

จานวนผูผ้ ลิต (ร้อยละ)

35

33.33

33.33

33.33

30

25.86

25
20
15

14.65

ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน

13.79
10.34

10
5

0

ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่มีโครงสร้ างชัดเจน

0

0
50-100

101-150

151-200

201-250 มากกว่า 250

ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ ง (กก./วัน/เตา)

ภาพที่ 16 ปริ มาณการผลิตลาไยอบแห้งต่อวันของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
ต้ นทุนจานวนแรงงานและค่ าจ้ างแรงงาน
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งผูผ้ ลิ ต ล าไยทั้ง สองกลุ่ ม พบว่า แรงงานในฤดู ก ารผลิ ต
ค่อนข้างหายาก เนื่ องจากค่าจ้างที่มีราคาสู งและการแปรรู ปลาไยใกล้กบั การเก็บเกี่ ยวผลผลิตข้าว
ของชาวบ้าน ทาให้แรงงานขาดแคลนส่ งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตเพราะลาไยสดอาจเน่าเสี ยหากปล่อยถึง
ไว้คา้ งคืน อบออกมาแล้วสี ไม่สวย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่า แรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตยังมีความสัมพันธ์ กบั กาลังการผลิต
ลาไยอบแห้ง ซึ่งการจ้างแรงงานในการผลิตประกอบไปด้วย คนเฝ้ าเตาอบลาไย คนรับซื้ อลาไย คน
คัดเกรด (แคะตะแกรง) และคนคว้านลาไย ค่าจ้างในการคว้านเมล็ดลาไย กิโลกรัมละ 5-6 บาท ตาม
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ขนาดของผลลาไยสด โดยจะส่ งผลลาไยสดไปคว้านตามหมู่บา้ นต่างๆ และจะต้องจ่ายค่าน้ าล้างเนื้ อ
ลาไย กิโลกรัมละ 50 สตางค์ จะเห็นว่าผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีจานวนแรงงานเฉลี่ย
น้อยกว่าผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน เนื่องจากมีการกระจายตัวของแรงงานในช่วงการผลิต
แต่ในขณะเดี ยวกันผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนไม่พบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเพราะ
อาศัยแรงงานจากสมาชิกภายในกลุ่ม ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ต้นทุนค่าแรงงานในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มีโครงสร้ าง
ชัดเจน (n=116)
ต้ นทุนค่ าแรงงานในการ
แปรรู ปลาไยอบแห้ ง
จานวนเฉลีย่
มูลค่ าเฉลีย่
(คน)
(บาท)
ดูแลเตาอบ
1
500
รับซื้อลาไย
2
425
คว้านลาไย
26
8,213
คัดเกรด (แคะตะแกรง)
1
377
อื่นๆ
1
230
รวม
31
9,745

ภาพที่ 17 แรงงานคว้านลาไยสดของผูผ้ ลิตรายกลุ่มและรายย่อย

ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ีโครงสร้ าง
ชัดเจน (n=3)
จานวนเฉลีย่
มูลค่ าเฉลีย่
(คน)
(บาท)
2
833
3
708
24
6,949
2
450
2
300
33
9,240
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ต้ นทุนการซื้อวัตถุดิบลาไยสด
ในการจัดซื้ อวัตถุดิบลาไยสดเพื่อนามาแปรรู ปนั้นผูผ้ ลิตจะต้องมีการคิดคานวณด้วยว่าจะ
อบในปริ มาณเท่าใด และจะใช้ลาไยสดเกรดใดบ้างในจานวนอย่างละเท่าไหร่ จึงจะพอดีเตา เพื่อให้
ลาไยไม่เหลือค้างคืนและมีจานวนเต็มเตาอบโดยจะช่วยให้ประหยัดค่าวัสดุและแระหยัดเวลา ซึ่ ง
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีตน้ ทุนการซื้ อลาไยสดเฉลี่ย 39,289.14 บาท/วัน ส่ วนผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนมีตน้ ทุนการซื้อลาไยสดเฉลี่ย 75,000.00 บาท/วัน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ต้นทุนค่าวัตถุดิบลาไยสด
ผู้ผลิต
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มี
โครงสร้างชัดเจน (n=116)
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้าง
ชัดเจน (n=3)

ต้ นทุนการซื้อวัตถุดิบลาไยสด (บาท/วัน)
ต่าทีส่ ุ ด
สู งทีส่ ุ ด
รวมเฉลีย่
18,400

96,000

39,289.14

25,000

150,000

75,000.00

ต้ นทุนค่ าวัสดุการผลิตลาไยแปรรู ป
สาหรับค่าวัสดุ ในการผลิ ตนั้นจะเห็นว่ากลุ่มผูผ้ ลิตมีการเลือกใช้วสั ดุที่ต่างกันซึ่ งก็แล้วแต่
ลักษณะเตาอบที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งปริ มาณที่ใช้ของแต่ละรายยังมีการใช้ที่ต่างกันตามปริ มาณการ
ผลิ ตทาให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมีความแตกต่างในแต่ละราย ดังเช่ น ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง
ชัด เจนมี ต้น ทุ นค่ า วัส ดุ ใ นการผลิ ต ล าไยอบแห้ง โดยแบ่ ง ออกเป็ นค่ า ฟื น เฉลี่ ย 2262.93 บาท
รองลงมา เป็ นต้นทุนค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ และ ค่าแก๊ส เฉลี่ ย 241.53 บาท และ 239.35 ตามลาดับ ส่ วน
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่มีโครงสร้ างชัดเจนมีตน้ ทุนค่าวัสดุการผลิตลาไยอบแห้ง โดยแบ่งออกเป็ นค่าฟื น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2266.66 บาท รองลงมา เป็ นต้นทุนค่าบรรจุภณั ฑ์และค่าแก๊ส เฉลี่ย 326.66 บาท และ
166.66 ตามลาดับ ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ต้นทุนค่าวัสดุในการแปรรู ป
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มีโครงสร้ างชัดเจน
วัสดุในการแปร
(n=116) ค่ าใช้ จ่าย (บาท/ครั้ง)
รู ปลาไยอบแห้ ง
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
ฟื น
800
3,000
2262.93
แก๊ส
100
1000
239.35
บรรจุภณั ฑ์
60
650
241.53
รวม
2,743.81

ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ีโครงสร้ างชัดเจน
(n=3) ค่ าใช้ จ่าย (บาท/ครั้ง)
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
800
4,500
2266.66
50
300
166.66
30
650
326.66
2,759.98

ต้ นทุนค่ าสาธารณูปโภค
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่จะมีการแปรรู ปลาไยอบแห้งประมาณวัน
ละ 800-1200 กิ โลกรั ม (ลาไยสด) ขึ้ นอยู่กบั ขนาดของเตาอบลาไย โดยผูผ้ ลิ ตลาไยอบแห้งจะนา
ลาไยสดไปกระจายตามจุดรับคว้านเมล็ดลาไยในแต่ละหมู่บา้ นและจะช่วยจ่ายเงินชดเชยค่าน้ าล้าง
ลาไยสดที่ คว้านเสร็ จแล้ว กิ โลกรั มละ 50 สตางค์ ซึ่ งมี ตน้ ทุนค่าสาธารณู ปโภค เป็ นค่าน้ า เฉลี่ ย
3,000.00 บาท รองลงมา เป็ นต้นทุนค่าไฟฟ้ าและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ย 2,241.37 บาท และ 1,241.37
ตามลาดับ ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนโดยมากจะใช้แรงงานในกลุ่มของตนเอง ส่ วนใหญ่มี
ต้นทุ นค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้นทุนค่าไฟฟ้ า และ ค่ าน้ า เฉลี่ ย 288.06 บาท และ 283.33 บาท
ตามลาดับ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มีโครงสร้ างชัดเจน
(n=116) ค่ าใช้ จ่าย (บาท/วัน)
วัสดุในการแปร
รู ปลาไยอบแห้ ง
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าน้ า
200
1000
620.68
ค่าไฟฟ้ า
100
500
258.62
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
50
200
106.89
รวม
986.19

ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ีโครงสร้ างชัดเจน
(n=3) ค่ าใช้ จ่าย (บาท/วัน)
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50
300
166.66
100
500
266.66
433.32
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ต้ นทุนแปรรู ปลาไย ปี 2553
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ตลาไยที่สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่ มมีตน้ ทุนรู ปการแปรรู ปที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
พบว่า ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีตน้ ทุนในการแปรรู ปลาไยอบแห้งทั้งหมด
เฉลี่ย 58,260.69 บาท/วัน ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีตน้ ทุนในการแปรรู ป
ลาไยอบแห้งทั้งหมดเฉลี่ย 87,571.37 บาท/วัน ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มีโครงสร้ าง
ค่ าใช้ จ่าย
ชัดเจน (n=116)
ในด้ านต่ างๆ
มูลค่ า (บาท/วัน)
ค่าแรงงาน
9,745.00
ค่าวัตถุดิบ
39,289.14
ค่าวัสดุ
2,743.81
ค่าสาธารณูปโภค
986.19
รวม
52,764.14

ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ีโครงสร้ าง
ชัดเจน (n=3)
มูลค่ า (บาท/วัน)
9,240.00
75,000.00
2,759.98
433.32
87,433.3

ปริมาณผลผลิตลาไยอบแห้ ง ปี 2553
กลุ่ ม ตัวอย่า งผูผ้ ลิ ตล าไยที่ สัม ภาษณ์ ท้ งั สองกลุ่ ม มี ป ริ ม าณผลผลิ ตล าไยอบแห้ง ปี 2553
แตกต่างกัน ซึ่ งผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนส่ วนใหญ่มีปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ง อยู่
ระหว่าง 10,001 - 20,000 กิ โลกรัม และอยู่ระหว่าง 30,00-40,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 35.34
และ 25.86 มีปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 5,793.10 กิโลกรัม ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนที่ให้
ข้อมูลมีปริ มาณลาไยอบ อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 กิ โลกรัม 30,001-40,000 กิ โลกรัม และ
มากกว่า 40,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 33.33 มีปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 9,000 กิโลกรัม ดังภาพที่ 17

จานวนผูผ้ ลิต (ร้อยละ)
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ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน
ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่มีโครงสร้ างชัดเจน

ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ ง (กก./ฤดูการผลิต)

ภาพที่ 18 ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ง ปี 2553 ของผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่ม
ช่ องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ลาไยอบแห้ ง
ลักษณะการจาหน่ายลาไยของเกษตรกรจะแบ่งออกเป็ น 1. การจาหน่ายให้กบั กลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทอง 2. การจาหน่ ายผ่านพ่อค้าคนกลางหรื อบริ ษทั
ส่ งออกลาไยอบแห้งโดยตรง (เฉพาะบางรายที่มีการผลิตเป็ นจานวนมาก) 3. เกษตรกรจาหน่ายเอง
หรื ออิสระ (ขายปลีก) ซึ่ งสัดส่ วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งส่ วนใหญ่ของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่
ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนจะจาหน่ ายให้กบั พ่อค้าคนกลางเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ ยร้ อยละ 76.07 รองลงมา
จาหน่ายให้กบั กลุ่มเครื อข่ายเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 21.96 และจาหน่ายปลีกเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อย
ละ 1.97
สัดส่ วนการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ลาไยอบแห้ง ส่ วนใหญ่ข องผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่มี โครงสร้ า ง
ชัดเจนจะจาหน่ ายให้กบั พ่อค้าคนกลางเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 60.00 รองลงมาจาหน่ายปลีกเป็ น
สัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 36.67 และจาหน่ายแก่กลุ่มเครื อข่ายเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 3.33 ดังภาพที่ 18

สัดส่วนการจาหน่าย (ร้ อยละ)
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จาหน่ายปลีก
จาหน่ายให้ กบั พ่อค้ าคนกลาง
จาหน่ายให้ กบั เครื อข่าย

ผู้ผลิต

ภาพที่ 19 ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งของผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่ม
ปริมาณและรายได้ จากการจาหน่ ายผลผลิตลาไยอบแห้ ง ปี 2553
ผูผ้ ลิตลาไยอบแห้งรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน พบว่า สมาชิกจานวน 116 คน จาหน่าย
ผลผลิตลาไยอบแห้งในปี 2553 ให้ท้ งั พ่อค้าคนกลางและเครื อข่ายฯ โดยส่ วนใหญ่จาหน่ ายให้กบั
พ่อค้าคนกลางอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 46.55 มีรายได้จากการจาหน่าย
ผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท รองลงมามีการจาหน่ายผลผลิต 1,000-5,000 กิโลกรัม
คิดเป็ นร้อยละ 39.65 มีรายได้จากการจาหน่ ายผลผลิตอยู่ระหว่าง 500,000-1,000,000 บาท และมี
การจาหน่ ายผลผลิตให้แก่เครื อข่ายฯ อยู่ระหว่าง 1,000-5,000 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 80.17 มี
รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 500,000-1,000,000 บาท รองลงมามีการจาหน่ายผลผลิต
5,001-10,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 15.51 มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 1,000,0011,500,000 บาท
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนทั้งหมด ส่ วนใหญ่จาหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าคนกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 70 ในปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 31,500 กิ โลกรัม มีรายได้จากการจาหน่ ายผลผลิตเฉลี่ย
มากกว่า 2,000,000 บาท ผลผลิตส่ วนที่เหลือมีการจาหน่ายปลีก โดยการออกบูทสิ นค้า และขายให้
ลูกค้าในชุ มชนใกล้เคียง จะเห็ นได้วา่ ผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มส่ วนมากจะมีสัดส่ วนการจาหน่ ายผลผลิต
ให้กบั พ่อค้าคนกลางมากกกว่าจาหน่ายให้กบั เครื อข่ายและจาหน่ายปลีก เนื่ องจากส่ วนใหญ่พ่อค้า
คนกลางหรื อตัวแทนจากบริ ษทั จะมารับซื้ อผลผลิ ตโดยตรง ทาให้ไม่ได้เสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รั ก ษาผลผลิ ตในห้อ งเย็น ซึ่ ง ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม เข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยฯ เพื่ อรั บ ทราบข้อมู ล
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เกี่ ยวกับแหล่งเงิ นทุน ความรู ้ และเทคนิ ควิธีการ ตลอดจนสร้างเครื อข่ายการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
ของจังหวัดลาพูนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังภาพที่ 19 และภาพที่ 20

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (ร้อยละ)
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40
30
20
10
0

80.17

46.55
39.65
29.31

จาหน่ายแก่พอ่ ค้ าคนกลาง
15.51

8.62
1.72

5.17

จาหน่ายแก่เครื อข่ายฯ
2.58

จาหน่ายปลีก

ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ง (กก.)

ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน (ร้อยละ)

(ข)
80
70

70
60
50
40
30

30

จาหน่ายแก่พอ่ ค้ าคนกลาง

20

จาหน่ายแก่เครื อข่ายฯ

10

จาหน่ายปลีก

0

ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้ง (กก.)

ภาพที่ 20 ปริ มาณผลผลิตลาไยอบแห้งของผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่ม

79

ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน (ร้ อยละ)

(ก)
90

80.17

80
70
60
46.55

50
40
30

39.65
29.31

จาหน่ายแก่พอ่ ค้ าคนกลาง
15.51

20

8.62

10

1.72

5.17

0

จาหน่ายแก่เครื่ อข่ายฯ
2.58

จาหน่ายปลีก

รายได้จากการจาหน่ายลาไยอบแห้ง (บาท)

ผู้ผลิตรายกลุม่ ที่มีโครงสร้ างชัดเจน (ร้ อยละ)

(ข)
80

70

70
60
50
40

30

30

จาหน่ายแก่พอ่ ค้ าคนกลาง

20

จาหน่ายแก่เครื่ อข่ายฯ

10

จาหน่ายปลีก

0

รายได้จากการจาหน่ายลาไยอบแห้ง (บาท)

ภาพที่ 21 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตลาไยอบแห้งปี 2553 (ก) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง
ชัดเจน (ข) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
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เครือข่ ายฯ
ผู้ผลิตรายกลุ่มที่ไม่ มีโครงสร้ าง
ชัดเจน

พ่ อค้ าคนกลาง

จาหน่ ายทั้งในและนอกประเทศ

ขายปลีก

จาหน่ ายภายในประเทศ

ผู้ผลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้ าง
ชัดเจน

ภาพที่ 22 ช่องทางการจาหน่ายลาไยอบแห้งปี 2553
วิธีการคัดเกรดผลผลิตลาไยอบแห้ ง
ในการคัดเกรดผลผลิ ตลาไยอบแห้งนั้น ผูผ้ ลิตจะเริ่ มตั้งแต่การเลื อกซื้ อลาไยที่มีขนาดตาม
ต้องการซึ่ งผ่านการคัดเกรดมาจากการล่อนลาไยมาแล้ว กระทัง่ ถึงการแปรรู ปที่เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
โดยจะดูจากขนาด สี ลักษณะดีไม่ฉีกขาด ซึ่ งวิธีการคัดเกรดผลผลิตลาไยอบแห้งนอกจากจะอาศัย
การสังเกตด้วยตาแล้วยังอาจจะต้องอาศัยเครื่ องชัง่ ร่ วมด้วย จากการวิจยั พบว่า ผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มร้อย
ละ 100 มีการคัดแยกเกรดผลผลิตลาไยอบแห้งด้วยการมองด้วยตา เมื่อคัดเกรดเสร็ จเรี ยบร้อย นา
ผลผลิตที่ได้มาชัง่ ใส่ ถุงตามจานวนที่ตอ้ งการ และนามาแพ็คเก็บไว้รอการจาหน่าย

ภาพที่ 23 ผลผลิตลาไยอบแห้งเกรดต่างๆ
ผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มส่ วนใหญ่มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตลาไยอบแห้งทัว่ ไปโดยการเลือก
วัตถุ ดิบลาไยสดก่ อนนามาแปรรู ปที่มีความสด เนื้ อลาไยมีความแน่ นมากพอซึ่ งจะทาให้ผลผลิ ต
ลาไยอบแห้งไม่ฉ่ าเยิ้มหรื อฉี กขาด มีการดูแลความสะอาดทั้งในกระบวนการผลิตและในเรื่ องของ
วัสดุอุปกรณ์และโรงเรื อนที่ผลิต
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ผูผ้ ลิตบางส่ วนมีการใช้เทคนิ คเฉพาะ เช่น การใช้สารละลายโพแทสเซี ยมเมตาไบซัลไฟต์
(KMS) ป้ องกันจุลินทรี ยซ์ ่ ึ งทาให้ผลไม้บูดเน่ า และสารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์ (CaCl2) ช่วยให้
ผลผลิตเนื้อแน่น แห้ง ไม่ฉ่ าเยิม้ มีสีสวย เนื่องจากผูผ้ ลิตแต่ละกลุ่มใช้ความเข้มข้นของสสารละลาย
ไม่เท่ากัน ในกลุ่มที่ใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นมากจะนาเนื้อลาไยมาจุ่มในสารละลาย แต่สาหรับ
ผูผ้ ลิตที่ใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยจะใช้วิธีแช่เนื้ อลาไยในสารละลาย ส่ วนเวลาที่ใช้ในการ
แช่จะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของสารละลาย แต่สิ่งที่ควรคานึ งถึงคือ ปริ มาณสารละลายที่หลงเหลือ
อยู่ในเนื้ อลาไยต้องไม่เกิ นที่กาหนด สาหรับสารละลายโพแทสเซี ยมเมตาไบซัลไฟต์ควรใช้ความ
เข้มข้นไม่เกิน 1,000 ส่ วนในล้าน จึงไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ ยงั มีการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบอุณหภูมิระหว่างการอบเพื่อควบคุ มให้ความ
ร้อนในการอบคงที่ อีกทั้งการติดตั้งพัดลมในเตาเพื่อหมุนเวียนอากาศในเตาให้มีความสม่าเสมอ ทา
ให้ผลผลิตลาไยอบแห้งเร็ วขึ้น และจะอาศัยความชานาญในการสังเกตตรวจสอบคุณภาพ เช่น ความ
แห้งของผลผลิตลาไยหลังจากอบ สี ของผลผลิตลาไยอบ

ภาพที่ 24 การล้างเนื้อลาไยสดในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์

ภาพที่ 25 เตาอบลาไยที่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการอบ
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วิธีการบาบัดนา้ เสี ยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้ ง
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตที่ให้สัมภาษณ์ พบว่า ผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มร้อยละ 76.5 ใช้ระบบบ่อบาบัด
ในการบ าบัด น้ า เสี ย จากการแปรรู ป ล าไยอบแห้ง ร้ อ ยละ 23.5 ไม่ มี ก ารบ าบัด น้ า เสี ย ซึ่ งผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ กล่าวว่า จะปล่อยน้ าที่ใช้แล้วลงลานดิน ไร่ นาใกล้เคียงและท่อระบายน้ าภายในชุมชน
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ 75.9 ใช้ระบบบ่อบาบัดในการบาบัดน้ าเสี ย
จากการแปรรู ปลาไยอบแห้ง ร้อยละ 24.1 ไม่มีการบาบัดน้ าเสี ย ส่ วนผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนทั้งหมดใช้ระบบบ่อบาบัดในการบาบัดน้ าเสี ยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้ง ซึ่ งตามเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา (อย.) กาหนดไว้วา่ สถานที่ต้ งั และอาคารผลิตต้องสะอาด
ไม่มีน้ าขัง มีท่อระบายน้ าเพื่อระบายน้ าทิ้งถูกต้องเหมาะสม ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 จานวนและร้อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มี
โครงสร้างชัดเจนจาแนกตาม วิธีการบาบัดน้ าเสี ยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
รวม
วิธีการบาบัดนา้ เสี ย
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
ใช้บ่อบาบัด
88
3
91
(75.9)
(100.0)
(76.5)
ไม่มีการบาบัด
28
0
28
(24.1)
(0)
(23.5)
รวม
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
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ภาพที่ 26 การกาจัดน้ าเสี ยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้งโดยปล่อยลงสู่ ทอ้ งนา
วิธีการกาจัดเปลือกและเมล็ดลาไยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้ ง
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนทั้งหมดส่ วน
ใหญ่กาจัดเปลือกและเมล็ดลาไยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้งโดยการนาไปทาปุ๋ ยหมักเพื่อใช้ในไร่
นาและสวนลาไย นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มลาไยเนื้ อสี ทอง หมู่ 8 ตาบลอุโมงค์ ยังได้นาเปลือกลาไย
มาทาเป็ นสมุนไพรไล่ยงุ โดยนักเรี ยนโรงเรี ยนอุโมงค์

ภาพที่ 27 การกาจัดเปลือกและเมล็ดลาไยจากการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
ข้ อมูลการควบคุมคุณภาพเพือ่ ให้ ได้ มาตรฐานอาหารและยา
การได้ รับมาตรฐาน อาหารและยา
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ถื อเป็ นสิ่ งสาคัญที่บ่งชี้ ถึงคุณภาพของสิ นค้า ที่สร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งผูผ้ ลิ ตส่ วนใหญ่เล็งเห็ นความสาคัญของการได้รับมาตรฐาน อย. ในฐานะ
ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองโดยสานักงานมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันผูผ้ ลิตบาง
กลุ่ มยังไม่เห็ นถึ ง ความสาคัญของการขอรั บพิจารณามาตรฐานดังกล่ าว เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตส่ วนนี้ มี
ข้อจากัดในด้านทุนทรัพย์ที่ใช้ในการปรับปรุ งระบบการผลิตและการสร้างสถานที่ประกอบการให้
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ได้มาตรฐาน จึงยังไม่มีการเตรี ยมขอรับพิจารณามาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซึ่ งเงินทุนที่มีจะ
นามาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตเป็ นหลัก
การได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จะมีเกณฑ์การได้รับใบอนุญาตเป็ นระยะเวลา 3
ปี และจะต้องต่ออายุใบอนุ ญาตเมื่อครบกาหนด 3 ปี โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุ ขจังหวัด จะเข้า มา
ตรวจสอบปี ละ 1-2 ครั้ง การสุ่ มตรวจเฝ้ าระวังจะตรวจสอบสถานที่ต้ งั และอาคารที่ผลิต เครื่ องมือ
เครื่ อ งจัก ร กระบวนการผลิ ต การสุ ข าภิ บ าล การบ ารุ ง รั ก ษาและการท าความสะอาด รวมทั้ง
สุ ข ลัก ษณะของผูผ้ ลิ ต เพื่ อให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนดไว้ หากพบว่า สถานที่ ผลิ ต
ดังกล่ าวมี ปัญหาในด้านใดเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผูผ้ ลิ ตทราบเพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขในปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น ก่ อนที่จะเข้ามาสุ่ มตรวจในครั้งต่อไป ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000-10,000 บาท ตาม
กาลังเครื่ องจักรในการผลิตของแต่ละสถานที่ผลิต
ดังนั้น ผูผ้ ลิตต้องดาเนินการผลิตตามเกณฑ์ที่มาตรฐานอาหารและยา (อย.) กาหนดไว้อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง ส่ วนผูผ้ ลิตที่ยงั ไม่เคยได้รับมาตรฐานอาหาร
และยา (อย.) ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว เนื่ องจากโรงเรื อนที่ผลิ ตไม่ถูก
สุ ขลักษณะตามเกณฑ์ที่สานักงานสาธารณสุ ขกาหนดไว้ เช่น สถานที่ต้ งั และที่ใกล้เคียงอยูใ่ นที่ที่จะ
ทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนได้ง่าย มีน้ าขังแฉะสกปรก ไม่มีท่อหรื อรางระบายน้ าทิ้ง การออกแบบและ
ก่อสร้างยากแก่การบารุ งรักษา บริ เวณที่ผลิตไม่มีการแยกออกเป็ นสัดส่ วน อยูใ่ กล้ห้องสุ ขา พื้นที่
ปฏิบตั ิงานแออัด การระบายอากาศไม่เหมาะสม ด้านการสุ ขาภิบาลยังพบว่า ผูผ้ ลิตไม่มีการป้ องกัน
สัตว์นาเชื้ อ แมลงและฝุ่ นผงในบริ เวณที่ผลิต การกาจัดขยะ สิ่ งสกปรกและน้ าทิ้งไม่เหมาะสม ตาม
มาตรฐานขององค์การอาหารและยา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.1 ไม่เคยได้รับ
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ร้อยละ 5.9 เคยได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน ไม่เคยได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ร้อยละ
95.7 เคยได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ร้อยละ 4.3 ในปี พ.ศ. 2549 และ 2553 ได้แก่ ประธาน
กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองบ้านสันป่ าเหี ยง (ถุงทอง) ส่ วนผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน ร้อยละ 66.7 เคยได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในปี พ.ศ. 2543 และ
ปี พ.ศ.2547 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองบ้านอุโมงค์และกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลาไยสี ทองบ้านต้นผึ้ง ส่ วนกลุ่มไม่เคยได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ร้อย
ละ 33.3 ได้แก่ กลุ่มลาไยเนื้อสี ทองประตูป่าโชคดี ซึ่ งพบว่ากลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา
(อย.) ได้รับ การสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้องมากขึ้นเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ ก ลุ่ ม วิส าหกิ จ
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ชุมชนกลุ่มอื่นๆ และยังมีตลาดที่กว้างกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆที่ยงั ไม่ได้รับรองมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 จานวนและร้อยละของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มี
โครงสร้างชัดเจนจาแนกตามการได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
จานวน (ร้ อยละ)
ของผู้ผลิตลาไยอบแห้ ง
การได้ รับมาตรฐาน
รวม
ผู้ผลิตรายกลุ่มทีไ่ ม่ มี ผู้ผลิตรายกลุ่มทีม่ ี
อาหารและยา (อย.)
(n=119)
โครงสร้ างชัดเจน
โครงสร้ างชัดเจน
(n=116)
(n=3)
ไม่เคยได้รับ
114
1
115
(98.28)
(33.3)
(96.62)
เคยได้รับ
2
2
4
(1.72)
(66.7)
(3.37)
รวม
116
3
119
(100.0)
(100.0)
(100.0)
การปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ องกับการได้ รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็ นข้อปฏิบตั ิที่สานักงาน
สาธารณสุ ข นามาใช้เป็ นเกณฑ์ใ นการประเมินการได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. ด้านสถานที่ต้ งั และอาคารผลิต ต้องสะอาด ไม่มีน้ าขัง
มี ท่ อ ระบายน้ า เพื่ อ ระบายน้ า ทิ้ ง อยู่ห่ า งจากบริ เ วณที่ ไ ม่ มี ฝุ่ นควัน ไม่ อ ยู่ใ กล้เ คี ย งกับ สถานที่
เพาะเลี้ ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรื อกาจัดขยะ มีขนาดและการออกแบบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการ
ปฏิบตั ิงาน 2. ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ต้องไม่เป็ นสนิ ม สามารถทาความ
สะอาดได้ง่าย และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน 3. การควบคุมกระบวนการผลิต มีการคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ การทา การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ ง มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและเสื่ อม
เสี ยของผลิตภัณฑ์ มีการบันทึกชนิ ดและปริ มาณการผลิต 4. ด้านการสุ ขาภิบาล มีการป้ องกันและ
กาจัดสัตว์นาเชื้ อ แมลงและฝุ่ นผง ไม่ให้เข้าในบริ เวณที่ผลิต มีห้องน้ าและอ่างล้างมือในปริ มาณที่
เพียงพอ มีการกาจัดขยะสิ่ งสกปรกและน้ าทิ้งอย่างเหมาะสม 5. ด้านการบารุ งรักษาและการทาความ
สะอาด มีการดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานที่ในกระบวนการผลิตให้สะอาดอยูส่ ม่าเสมอ
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สารเคมีที่ใช้ในการทาความสะอาดหรื อกาจัดสัตว์นาเชื้อใช้ในสัดส่ วนที่เหมาะสมและแยกเก็บอย่าง
ถูกวิธี 6. ด้านบุคลากรและสุ ขลักษณะของผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตทุกคนต้องรักษาความสะอาดส่ วนบุคคลให้
ดี ดังนี้ เสื้ อผ้าสะอาด มีผา้ กันเปื้ อน สวมหมวกคลุมไม่ไว้เล็บยาว ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ ล้างมือ
ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบตั ิงานและการใช้หอ้ งน้ า
ผูผ้ ลิ ต รายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งชัด เจนมี ค ะแนนการปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การได้รั บ
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในด้านสถานที่ต้ งั และอาการที่ผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.05 ระดับปฏิบตั ิ
ปานกลาง พบว่า ผูผ้ ลิตมีโรงเรื อนที่ใช้ในการแปรรู ปลาไยอบแห้งเป็ นแบบเปิ ดโล่ง ไม่มีการป้ องกัน
สิ่ งสกปรก มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่มีรางหรื อท่อระบายน้ าทิ้งและมีน้ าขัง
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.20 ระดับปานกลาง พบว่า
เครื่ องมื อ บางส่ ว นมี ก ารช ารุ ดและเกิ ด สนิ ม ไม่ มี ก ารบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต มีการล้างทาความสะอาดและเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม
ด้านการควบคุมกระบวนการผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.05 ระดับปฏิบตั ิปานกลาง พบว่า ผูผ้ ลิต
นาลาไยสดคุ ณภาพดีที่ผ่านการคัดมาร่ วมกันทาให้ลาไยอบแห้งที่ได้มีขนาดไม่ตรงตามเกรด การ
ผลิ ต การเก็บรักษาและการขนส่ งไม่ค่อยสะอาดเพราะไม่มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและการเสื่ อม
เสี ยของผลิตภัณฑ์
ด้านการสุ ขาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย 1.60 ระดับปฏิบตั ิตอ้ งปรับปรุ ง พบว่า น้ าที่ใช้ลา้ งลาไย
สกปรก ไม่มีการเปลี่ ยนน้ าล้างบ่อยๆ มีน้ าเจ่อนองและมีกลิ่ นเหม็น ไม่มีการป้ องกันสัตว์นาเชื้ อ
แมลงและฝุ่ นละออง ห้องสุ ขาอยูใ่ กล้เคียงกับสถานที่ผลิตซึ่ งไม่มีอ่างล้างมือ สบู่ และผ้าเช็ดมือ อีก
ทั้งมีจานวนไม่เพียงพอ ควรมีการปรับปรุ งห้องสุ ขาให้อยู่ห่างจากสถานที่ผลิต ล้างมือทุกครั้งหลัง
เข้าห้องน้ า มีการป้ องกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลงและฝุ่ นละอองโดยการนามุง้ ลวดมาล้อมบริ เวณ
ที่ผลิต
ด้านการบารุ งรักษาและทาความสะอาดมีคะแนนเฉลี่ย 2.06 ระดับปฏิบตั ิปานกลาง พบว่า มี
การดูแลทาความสะอาด บารุ งรักษาตัวอาคาร อุปกรณ์ แต่ไม่สม่าเสมอ สารเคมีที่ใช้ลา้ งทาความ
สะอาดและใช้กาจัดแมลงใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม
ด้านบุคลากรและสุ ขลักษณะของผูผ้ ลิตมีคะแนนเฉลี่ย 1.72 ระดับปฏิบตั ิปานกลาง พบว่า
ผูผ้ ลิตสวมเสื้ อผ้าที่สะอาด บางส่ วนไม่มีผา้ กันเปื้ อน สวมหมวกคลุมศีรษะเพื่อป้ องกันผมร่ วงหล่น
ลงในผลิตภัณฑ์ สวมเครื่ องประดับขณะปฏิบตั ิงาน มีการล้างมือทั้งก่อนและหลังจากการปฏิบตั ิงาน
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ภาพที่ 28 โรงเรื อนแปรรู ปลาไย และการปฏิบตั ิงานของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ มที่ มีโครงสร้ างชัดเจนมีคะแนนการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องกับการได้รับมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) ด้านสถานที่ต้ งั และอาการที่ผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.44 ระดับปฏิบตั ิดี พบว่า สถานที่
ผลิตมีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบารุ งรักษา การทาความสะอาดและสะดวกใน
การปฏิบตั ิงาน แยกบริ เวณผลิตออกเป็ นสัดส่ วน บริ เวณโดยรอบสะอาด ระบายอากาศได้ดี
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.46 ระดับปฏิบตั ิดี พบว่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพดี สะอาด ไม่เป็ นสนิม และอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
ด้านการควบคุมกระบวนการผลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.28 ระดับปฏิบตั ิปานกลาง พบว่า วัตถุดิบที่
ใช้มีคุณภาพดี มีการคัดเลื อกเกรดลาไยก่อนมาผลิต มีการบันทึกปริ มาณการผลิต แต่อาจมีความเสี่ ยง
ต่อการปนเปื้ อนและการเสื่ อมของผลิตภัณฑ์ได้ในขณะการขนส่ ง
ด้า นการสุ ข าภิ บ าลมี ค ะแนนเฉลี่ ย 2.04 ระดับ ปฏิ บตั ิ ปานกลาง พบว่า มี ก ารล้า งท าความ
สะอาดสถานที่ผลิต เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มีการป้ องกันสิ่ งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์ มี
อ่างล้างมือสาหรับผูผ้ ลิตอย่างเพียงพอ แต่ผผู้ ลิตบางรายละเลยต่อการปฏิบตั ิ
ด้านการบารุ งรักษาและทาความสะอาดมีคะแนนเฉลี่ย 1.98 ระดับปฏิบตั ิดี พบว่า มีการดูแล
ทาความสะอาดตัวอาคาร อุปกรณ์ ให้สะอาดอยู่เสมอ สารเคมีที่ใช้ลา้ งทาความสะอาดและใช้กาจัด
สั ตว์นาเชื้ อและแมลง ใช้ใ นปริ ม าณที่ เหมาะสมและแยกเก็ บ จากบริ เ วณที่ ผลิ ต เพื่อไม่ ใ ห้เกิ ดการ
ปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์
ด้านบุคลากรและสุ ขลักษณะของผูผ้ ลิตมีคะแนนเฉลี่ย 2.42 ระดับปฏิบตั ิ ปานกลาง พบว่า
ผูผ้ ลิตสวมเสื้ อผ้าที่สะอาด มีผา้ กันเปื้ อน สวมหมวกคลุมเพื่อป้ องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์
มีการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบตั ิงาน หลังเข้าห้องน้ าและเมื่อมือสกปรก แต่ยงั ผูผ้ ลิตบางรายที่
ไว้เล็บยาว และสวมใส่ เครื่ องประดับขณะปฏิบตั ิงาน
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ภาพที่ 29 โรงเรื อนแปรรู ปลาไย และการปฏิบตั ิงานของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตารางที่ 24 ระดับการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องกับการได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของผูผ้ ลิตราย
กลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้าง
รายละเอียดการปฏิบัติ
ชัดเจน (n=116)
ชัดเจน (n=50)
คะแนน
สรุ ประดับการ คะแนน
สรุ ประดับการ
เฉลีย่
ปฏิบัติ
เฉลีย่
ปฏิบัติ
ด้านสถานที่ต้ งั และอาคารที่ผลิต
2.05
ปานกลาง
2.44
ดี
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
2.20
ปานกลาง
2.46
ดี
ในการผลิต
ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
2.05
ปานกลาง
2.28
ปานกลาง
ด้านการสุ ขาภิบาล
1.60
ต้องปรับปรุ ง
2.04
ปานกลาง
ด้านการบารุ งรักษาและทาความสะอาด
2.06
ปานกลาง
1.98
ปานกลาง
ด้านบุคลากรและสุ ขลักษณะของผูผ้ ลิต
1.72
ปานกลาง
2.42
ดี
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อ่างล้าง

อ่างล้าง

ห้องบรรจุ
บริ เวณรับวัตถุดิบ

โต๊ะบรรจุ

ห้องเตรี ยมวัตถุดิบล้าง/คว้าน

บริ เวณเรี ยงลาไยก่อนอบ

เตาอบ
ห้องเก็บผลิตภัณฑ์

ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า

(ก) แปลนสถานทีผ่ ลิต ลาไยอบแห้ ง กรณีไม่ มีโรงตาก

โรงตาก

อ่างล้าง

อ่างล้าง

ห้องบรรจุ
บริ เวณรับวัตถุดิบ

โต๊ะบรรจุ

ห้องเตรี ยมวัตถุดิบล้าง/คว้าน

บริ เวณเรี ยงลาไยก่อนอบ

เตาอบ
ห้องเก็บผลิตภัณฑ์

ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า

(ข) แปลนสถานทีผ่ ลิต ลาไยอบแห้ ง กรณีมีโรงตาก
ม่ านพลาสติก
อ่างล่างมือ
ประตู
ภาพที่ 30 แปลนสถานทีผ่ ลิต (ก) กรณีไม่ มีโรงตาก (ข) กรณีมีโรงตาก
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ข้ อมูลการส่ งเสริมและสนับสนุนการแปรรู ปลาไย
การได้ รับการถ่ ายทอดข้ อมูลข่ าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตลาไย
อบแห้ ง
จากการสั ม ภาษณ์ ผูผ้ ลิ ต ทั้ง สองกลุ่ ม มี พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
กระบวนการแปรรู ปเป็ นอย่างดีโดยอาศัยประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากผูอ้ าวุโสและเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของมาตรฐานอาหารและยาที่มีผลต่อการผลิ ต จากการส่ งเสริ มและสนับสนุ นข้อมูล
ข่าวสารการแปรรู ปลาไยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางด้วยกัน
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เอกสารวิชาการ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ ไ ม่มี โครงสร้ างชัดเจนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 26.19 ได้รับการความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารจากวิทยุ รองลงมา คือโทรทัศน์ ร้อยละ 20.28 และร้อยละ 19.15ได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากเครื อข่ายผูผ้ ลิตลาไยอบแห้ง
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนได้รับข้อมูลการส่ งเสริ มจากวิทยุ ร้อยละ 28.24 จากการ
อบรมศึกษาดูงาน ร้อยละ 23.66 และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 19.08 ดังภาพที่
22
การอบรมและศึกษาดูงานส่ วนใหญ่ เป็ นการเข้าร่ วมในกิจกรรมของสถาบันการศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ ท
เชี ยงใหม่ โดยหัวข้อการอบรมจะเกี่ ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรู ป เช่น การพัฒนาและ
ประยุกต์การใช้เตาอบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การควบคุมและการใช้สารเคมีในการผลิต การพัฒนา
บรรจุภณั ฑ์ การผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตผลไม้อบแห้ง การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิ จกรรมอบรมและศึกษาดูงานจากหน่ วยงานอื่นๆ เช่ น สานักงาน
มาตรฐานเกษตรและสิ นค้าอาหารแห่ งชาติ ศูนย์พฒั นาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน กระทรวง
สาธารณสุ ข สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานอาหารและยา เทศบาลท้องถิ่น โดยหัวข้อส่ วนใหญ่
เป็ นเรื่ องของการให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ หลัก เกณฑ์วิธีการ มาตรฐานการผลิ ต เช่ น การพัฒนาให้ไ ด้
มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสิ นค้า
และการรั บ รองคุ ณภาพ เทคโนโลยีในการแปรรู ป การวิเคราะห์ จุดอ่ อน จุ ดแข็ง ของกลุ่ ม การ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น

91

(ก)
19.15%

26.19%
10.14%

20.28%

17.18%

วิทยุ
โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์
เจ้าหน้าที่
การอบรมดูงาน
เครื อข่ายผูผ้ ลิต

7.04%

(ข)
14.5%

28.24%
23.66%
9.92%
19.08%

วิทยุ
โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์
เจ้าหน้าที่
การอบรมดูงาน
เครื อข่ายผูผ้ ลิต

4.58%

ภาพที่ 31 แหล่งข้อมูลการส่ งเสริ มและสนับสนุนการแปรรู ปลาไยของผูผ้ ลิตลาไยอบแห้ง ผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (ข) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
ความต้ องการการส่ งเสริมของกลุ่มผู้ผลิต
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ตที่ให้สัมภาษณ์ ท้ งั สองกลุ่มส่ วนใหญ่ ต้องการการส่ งเสริ มด้านเงินทุน
เพื่อหมุนเวียนในการผลิ ตลาไยแปรรู ปในแต่ละฤดูกาลผลิต และช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้าที่ไม่
ผ่า นพ่อค้า คนกลาง รวมถึ ง การขยายตลาดทั้ง ในและต่ า งประเทศที่ ใ ห้ราคาสู ง สามารถรองรั บ
ผลผลิ ตที่ได้ท้ งั หมดโดยไม่เหลื อผลผลิ ตตกค้าง ที่ส่งผลทาให้ผผู้ ลิตมีภาระทางต้นทุนในการเก็บ
รักษาผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เช่น การเช่าห้องเย็น และ ต้องการให้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่ม
ผูผ้ ลิตอย่างทัว่ ถึงเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูผ้ ลิตทั้งสองกลุ่มต้องการความช่ วยเหลือด้านการประสานกับแหล่ง
ทุ นเพื่อขอกู้ยืมทุ นหมุ นเวียนในฤดูก าลผลิ ต และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า การมีแหล่ งรั บซื้ อผลผลิ ตที่
แน่ นอน การขยายตลาดหรื อช่ องทางการจาหน่ ายต่างประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ ที่เข้ามาช่วยเหลือและส่ งเสริ ม
ต่อไปในอนาคต
รางวัลหรือมาตรฐานทีไ่ ด้ รับ
สมาชิ กกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มอบลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง กลุ่ม 3 (ผูผ้ ลิตรายย่อย) ให้
ข้อมูลว่าทางกลุ่มเคยได้รับรางวัลสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับห้าดาวประเภท
ลาไยอบแห้งปี พ.ศ. 2553
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอบลาไยเนื้อสี ทองสันป่ าเหียง กลุ่ม 4 (ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่
มี โครงสร้ า งชัดเจน) ให้ข ้อมู ล ว่า ทางกลุ่ ม เคยได้รับ การรั บ รอง GMP จากส านัก งานส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองบ้านสันป่ าเหี ยง (ถุงทอง)
ให้ขอ้ มูลว่าทางกลุ่มเคยได้รับการรับรางวัลสุ ดยอดหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับสี่ ดาว
และห้าดาวในปี 2549 และ 2553 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในปี
2549 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปี 2553
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองบ้านอุโมงค์ ได้รับการรับรางวัลสุ ด
ยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับสี่ ดาวในปี 2549 นอกจากนี้ ยงั ได้รับมาตรฐานอาหาร
และยา (อย.) ในปี 2547 ได้รับมาตรฐานแหล่ งผลิตพืช (GAP) ในปี 2548 และได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปี 2551
กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มลาไยสี ทองบ้านต้นผึ้ง ได้รับการรับรางวัลสุ ดยอดหนึ่ งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับห้าดาวในปี 2552 นอกจากนี้ ยงั ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในปี
2543 ได้รับมาตรฐานแหล่งผลิตพืช (GAP) ในปี 2548 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ในปี 2551 รางวัลชนะเลิศในการประกวดลาไยเนื้อสี ทอง ในปี 2548 รางวัลที่ 2 ในการประกวดกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรดี เด่ น ภาคเหนื อ ในปี 2549 ใบประกาศเกี ยรติคุณ ประจาปี 2547 ได้ผ่านการ
ประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ระดับทอง จากกรมอนามัย
ข้ อมูลปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะการแปรรู ปลาไย
การวิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนาการแปรรู ปลาไยอบแห้งของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิ จ
ชุมชน บ้านสันป่ าเหี ยง เกี่ ยวกับปั จจัยภายในด้านสถานที่ผลิตลาไยอบแห้ง ที่ส่งผลต่อการได้รับ
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีจุดแข็งในด้านการตัดสิ นใจ
การบริ หารงาน มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการขยายกาลังการแปรรู ปลาไยอบแห้ง มีระบบสาธารณูปโภคที่
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สะดวกและเพี ย งพอต่ อกระบวนการผลิ ต และมี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ องจัก รการผลิ ต ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถเพิ่ม ก าลัง การผลิ ต ได้ จุ ด อ่ อ น พบว่า ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี โครงสร้ า งชัดเจนมี เงิ นทุ น
หมุนเวียนไม่เพียงพอจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อขอกูย้ ืมเงินมาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการแปรรู ปลาไย
อบแห้ง ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการทาเอกสารเนื่องเกษตรกรส่ วนใหญ่ได้รับการศึกษาใน
ระดับ ชั้นประถมศึ กษา นอกจากนี้ ยงั พบว่า กระบวนการผลิ ตยังขาดความเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานสาธารณสุ ขได้กาหนดไว้ เช่ น ห้องน้ าอยู่ใกล้แหล่งผลิต ไม่มีอ่างล้างมือ
สถานที่ผลิตไม่มิดชิ ด รวมถึงแรงงานในการผลิตไม่สวมหมวก ผ้ากันเปื้ อนและถุงมือ อีกทั้งผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนยังไม่สามารถกาหนดราคาขายได้ตามความต้องการเนื่ องจากขาด
อานาจการต่อรองกับ ผูค้ า้ โอกาส พบว่า ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ไ ม่มี โครงสร้ างชัดเจนสามารถพัฒนา
กระบวนการผลิ ตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารและยา (อย.)ได้ โดยการปรับปรุ งสถานที่ผลิตให้
เป็ นสั ดส่ วน และดู แลการสุ ข าภิ บ าลรวมถึ ง สุ ข ลัก ษณะของผูผ้ ลิ ต อุ ป สรรค พบว่า แรงงานไม่
เพียงพอต่อการผลิ ตเนื่ องจากมีฤดูการผลิตคาบเกี่ ยวกับการเก็บเกี่ ยวผลผลิตลาไย และนาข้าวของ
เกษตรกร การประชาสัมพันธ์สินค้ามีนอ้ ยมากเพราะผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่คิดว่านอกจากต้นทุนการผลิตที่
สู งแล้วยังจะต้องเสี ยค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อีก จึงผลิตมาเพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่ พ่อค้าคนกลาง
โดยตรง ซึ่ งไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อการไม่ได้จาหน่ายสิ นค้าที่มีการแข่งขันของผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ด้วย
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ SWOT ของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- มีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับการแปรรู ปลาไย
- เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
- มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี
- กระบวนการผลิ ตยัง ไม่ ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน
- มีกาลังการผลิตสู ง
อาหารและยา (อย.)
- มีเครื่ องมือเครื่ องจักรการผลิตที่หลากหลาย
- ไม่มีอานาจต่อรองราคาซื้อขายคู่คา้
และมีประสิ ทธิภาพ
- ไม่มีความหลากหลายของสิ นค้า
- มีอานาจการตัดสิ นใจการบริ หารงาน
- ขาดความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นด้ า นงาน
เอกสาร
- ไม่มีการจัดทารายงานทางการเงิน จึงไม่ทราบ
ต้นทุนและกาไรที่แท้จริ ง
โอกาส
อุปสรรค
- สามารถปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต - ขาดแคลนแรงงานในฤดูการผลิต
ให้ผ่า นการรั บ รองตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร - ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าและการตลาด
และยา (อย.) ได้
- มีการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในสิ นค้าชนิ ด
เดียวกัน
- ต้นทุนการผลิตสู ง
ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ มี โครงสร้ า งชัด เจน พบว่า มี จุ ดแข็ง มี ก ารแบ่ ง พื้ นที่ โรงเรื อนออกเป็ น
สัดส่ วน มีรวมระดมทุน รวมบริ หารงาน และมีการแบ่งงานกันภายในกลุ่ม ทาให้เกิดความสามัคคี
กันของสมาชิกภายในกลุ่มรวมมือกันพัฒนากลุ่มจนผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา จุดอ่อน
คื อ ถึ งแม้ว่าจะมี การระดมทุ นของสมาชิ กภายในกลุ่ มแต่กลุ่ มก็ยงั มีเงิ นทุนหมุ นเวียนและหาซื้ อ
เครื่ องมื อการผลิ ตไม่ เพีย งพอจึ ง ต้องขอกู้ยืม เงิ นหรื อขอเงิ นสนับ สนุ นจากองค์ก ารบริ หารส่ วน
ท้องถิ่ นด้วย นอกจากนี้ ผูผ้ ลิ ตรายกลุ่ ม ที่ มี โครงสร้ า งชัดเจนยัง มี โอกาสในการเพิ่มช่ องทางการ
จาหน่ ายทั้งในและต่างประเทศ เนื่ องจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และได้รับ
การสนับสนุ นจากหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน ในกิ จกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่ ม สาหรั บ
อุปสรรคในการแปรรู ปลาไยอบแห้งของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนนั้นก็คือ เนื่ องมาจาก
สมาชิกบางส่ วนรวมระดมทุนมีหุน้ ส่ วนในกลุ่มแต่ไม่เข้ารวมกิจกรรมการดาเนินการของกลุ่ม ทาให้
บางครั้งแรงงานในการผลิตไม่เพียงพอ
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ SWOT ของผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- มีการแบ่งพื้นที่ทางานออกเป็ นสัดส่ วนและ
- เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
ออกแบบโครงสร้างโรงเรื อนได้อย่างเหมาะสม
- ขาดแรงงานที่เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต
- หาซื้อวัตถุดิบได้ง่าย (จากสมาชิกกลุ่ม)
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการผลิต
- ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
- ไม่มีการจัดทารายงานทางการเงินจึงไม่ทราบ
- มีระดมทุนจากสมาชิกกลุ่ม
ต้นทุนและกาไรที่แท้จริ ง
- เป็ นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน
- สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
- มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
โอกาส
อุปสรรค
- หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน - สมาชิกบางส่ วนไม่เข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่ม
ทางการประชาสัมพันธ์และการจาหน่ายสิ นค้า
- ต้นทุนการผลิตสู ง
รวมถึงกิจกรรมของกลุ่ม
- มีการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในสิ นค้าชนิด
เดียวกัน

