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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบาน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑปลา ในเขตหมูบานรอบ

หนองหาร จังหวัดสกลนคร ไดทําการศึกษาสํารวจหมูบานรอบหนองหารจํานวน 15 หมูบานไดแก บานดอน

เชียงคูณ บานดอนตาลโงะ บานนาดอกไม บานดอนเสาธง บานหนองบัวใหญ บานธาตุตูม บานดอนกกยาง 

บานดอนยาง บานทาวัดเหนือ บานทาศาลา บานซงน้ําพุ บานโพนบก บานโพนงามทา บานนาแกว และบาน

ทาแร และพบวาหมูบานรอบหนองหารมีเพียง 1 กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑปลา คือ กลุม

แปรรูปอาหารจากปลาบานดอนตาลโงะ กลุมนี้จึงเปนกลุมเปาหมายที่ศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบานดอนตาลโงะ มีสมาชิกทั้งหมด 

จํานวน 20 คน และทั้งหมดเปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเทากับ 53 ป มีระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้น

ประถมศึกษา ประกอบอาชีพผลิตปลารมควันโดยเฉลี่ย 21 ป สวนใหญมีแรงงานในครอบครัวที่ชวยในการผลิต

ปลารมควัน 2-3 ราย และใชเงินลงทุนจากกองทุนหมูบานและเงินทุนจากธนาคาร ในสวนของการจัดการดาน

การผลิตปลายางบานดอนตาลโงะ พบวาเดิมใชปลาที่จับไดจากหนองหาร แตปลาจากหนองหารมีไมเพียงพอ

กับความตองการของตลาด จึงไดซื้อปลาจากอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และใชเกลือสินเธาวจากอําเภอ

บานมวง จังหวัดสกลนคร เมื่อนําผลมาวิเคราะหตามหลักสวนผสมการตลาดพบวา ผลิตภัณฑ (product) 

ผูออกแบบผลิตภัณฑปลายางโดยบรรจุใสไมปงไมละ 3 ตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได

และสะดวกในการรับประทาน ดานราคา (Price) พบวามีกลยุทธในการตั้งทั้งขายปลีกและสงใหจูงใจในการซื้อ 

สวนการสงเสริมการขาย (Promotion) มีการขายสงในราคาที่เหมาะสมและมีการแถมเพื่อใหขายไดหมดในวัน

เดียว ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) พบวามีทั้งการขายปลีกและการขายสงผานคนกลาง ทั้งนี้ไดมีแนว

ทางการจัดการธุรกิจที่เหมาะสมของผลิตภัณฑปลายางรมควันบานดอนตาลโงะ โดยการพัฒนาในดาน

มาตรฐานการผลิตใหไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ปญหา

ดานวัตถุดิบปลาขาดแคลนและราคาแพงจึงควรมีการวางแผนการซื้อกับผูผลิตปลาโดยตรง และควรมีการการ

ปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑสูชองทางการตลาดไดหลากหลายมาก

ขึ้น สงผลการผลิตที่ตอเนื่องและมีรายไดที่มั่นคงของสมาชิกกลุม 

 

คําสําคัญ : การจัดการธุรกิจ อาหารแปรรูปพื้นบาน หนองหาร สกลนคร 

 



  (ง) 

Research Title: Local Processed Foods Business Management: case study in Fish Products 

   from villages in Nongharn, Sakon Nakhon Province. 

นักวิจัย      :  Yuphin Somkhumphee, Kowit Patcharabusarakumkul  

   and Kanokporn Jantasang. 

สถาบัน      :   Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nokhon Rajabhat University. 

ปการศึกษา      :   2010  

 

Abstract 

 

 Local Processed Foods Business Management: case study in Fish Products from 

villages in Nongharn, Sakon Nakhon Province aimed to survey of 15 villages around Nong Han 

wetland area at Ban Don Chompon, Ban Don Chom Ngam, Ban Nong Bua Yai, Ban Ton Tum, 

Ban Don Kok Yang, Ban Don Yang, Ban Tha, Ban Na Tha Sala, Ban Suong Fountain, Ban Poon 

Bo, Ban Phon Ngam Tha, Ban Na Kaew and Ban Tha Raa. It was found that the villages around 

Nong Han had only one group of community enterprises which is Don Tal Ngok processed fish 

products. 

 The study indicated that Don Tal Ngok processed fish product group have 2 0 

members and all are female. The average age was 5 3  years old that had 21 years old of 

experience in smoked. Most of them had 2 - 3  family workers who assisted in the production 

of smoked fish and spent money from the village fund and the capital from the bank. In the 

management of the production of smoked fish, the fish was caught from Nong Han, but fish is 

not enough to meet the market demand then they bought fish from Banglan district, Nakhon 

Pathom.  They also used salt from Ban Muag, Sakon nakonn.  In terms of marketing, it was 

found that their products designed by using 3 fish per pieces of wood, which can satisfy the 

customers and convenience to consume. Product Promotion for wholesale will be sell at 

reasonable prices and offer within one day. Distribution channels (Place) are both retail and 

wholesale through middleman. Appropriate business management of smoked fish products 

by developing the standard of production to be certified as community products and 

improved production process. The problem of raw materials shortage and expensive should 

be planned with the fish producers. The quality of production should be improved to bring 

the products to more marketing channels in order to delivering continuous production and 

stable income of the group members. 

Key words: Business Management, Local Processed Foods, Nong Han, Sakon Nakhon 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำ  

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภาคที่มีแหล่งน ้าธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก  

การประมงที่เกิดขึ นในอดีตจะเป็นการท้าประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น แม่น ้า หนอง บึง อ่างเก็บน ้า

รวมทั งเขื่อนด้วย ทั งนี  การประมงตามแหล่งน ้าธรรมชาติในภาคอีสานจะสามารถแบ่งออกได้เป็น     

2 ระยะคือ ช่วงต้นฤดูฝน เป็นช่วงที่ปลาโตเต็มวัยมีขนาดใหญ่สมบูรณ์มากจะอพยพจากที่อยู่อา ศัยใน

แอ่งน ้าลึกเพ่ือออกหาอาหาร ผสมพันธุ์ และวางไข่ และช่วงปลายฤดูฝนติดต่อกับต้นฤดูหนาว ซ่ึงจะมี

ปลาที่เกิดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามักจะเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ๆ ท้าให้ถูกจับได้ง่าย และถูกจับได้คราวละ

มาก ๆ ด้วยเหตุผลท่ีมีทรัพยากรน ้าจืดเป็นช่วง ๆ ดังนั น เม่ือจับปลาได้มากในช่วงเวลาเ ดียวกันจนไม่

สามารถบริโภคได้หมด การแปรรูปสัตว์น ้าจืดจึงเกิดขึ นในกลุ่มชาวบ้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะเก็บรักษาสัตว์

น ้าเหล่านั นไว้บริโภคได้ในช่วงฤดูกาลที่จับสัตว์น ้าได้น้อย ซ่ึงรูปแบบของการแปรรูปมีหลายชนิด เช่น  

ปลาร้า ปลาส้ม ส้มฟัก ปลาตากแห้ง ปลาย่าง ปลาย่างรมควัน รวมทั งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเป็น

อาหารพร้อมรับประทาน เช่น แจ่วบ่อง และเครื่องปรุงรส เช่น น ้าปลา เป็นต้น ซ่ึงจากการรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งผลิตที่มีการผลิตเป็นจ้านวนมากพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากปลาน ้าจืดรูปแบบต่าง ๆ มีมูลค่า เช่น ปลาร้ามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 24.17 ล้านบาท ปลาส้มมี

มูลค่าเฉลี่ยปีละระหว่าง 52.7 - 60.9 ล้านบาท ส้มฟักมีมูลค่าเฉลี่ยปีละระหว่าง 8.61 - 10.92 ล้านบาท 

แจ่วบ่องมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2.85 ล้านบาท และปลาตากแห้ง ปลาย่าง ปลาย่างรมควันมีมูลค่าเฉลี่ย    

ปีละระหว่าง 14.23 - 17.41 ล้านบาท (นิรนาม, 2545) 

 อย่างไรก็ตาม วิธีการเก็บรักษาและถนอมอาหารนี  ไม่ว่าจะเป็นแปรรูปที่สืบทอดกันมาตั งแต่

บรรพบุรุษ การผลิตในระดับครัวเรือนหรือการท้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือส่งขายในจังหวัดอ่ืน  ๆ 

ในภูมิภาคนี หรือภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงภูมิปัญญาเหล่านี นับวันก็จะสูญหายไป ปัญหาใหญ่ที่พบที่จะเป็นสาเหตุ

ท้าให้การเก็บรักษาและการถนอมอาหารโดยภูมิปัญญาชาวบ้านต้องสูญหายดังกล่าว เนื่องมาจากการ

ขาดความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการการผลิตที่ดี ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบและน้าไปสู่ปัญหา

อ่ืน ๆ อีก เช่น ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และขาดการควบคุมคุณภาพท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มี



2 
 

คุณภาพไม่คงที่ กระบวนการผลิตที่ขาดการจัดการที่ดีท้าให้มีปัญหาเรื่องสัตว์รบกวน เช่น แมลงวัน  

หนู กลิ่นเหม็นและน ้าเสียรบกวนชุมชน การตลาดที่ไม่มีแรงซื อจากตลาดภายนอก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ตลาดในท้องถิ่น การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่จูงใจให้ผู้ บริโภคเกิดความ

ประทับใจ เป็นต้น (ลัดดา  หงส์ลดารมภ์, 2545) 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นหนองน ้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเป็น
แหล่งน ้าธรรมชาติหนึ่งในสามของบึงน ้าจืดขนาดใหญ่ของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ ส่วนอันดับสองได้แก่ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  หนองหารได้ชื่อว่าเป็นแหล่งบ่อเ กิด
วัฒนธรรมข้าวและวัฒนธรรมปลา  เนื่องจ ากหนองหารตั งอยู่ในบริ เวณพื นที่ที่ เป็นจุดต้่าของ          
แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) มีลักษณะแบนราบมีร่องน ้าที่จุดต้่าสุดอยู่ที่ระดับ 152.5 เมตร  
จากระดับน ้าทะเลปานกลาง ความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร เดิมหนองหารมีพื นที่ประมาณ 48,600 ไร่  
และภายหลังขยายเพ่ิมเป็น 77,016 ไร่ หรือประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีล้าน ้าหลายสายที่ไหลลง
สู่หนองหาร เช่น ทิศใต้มีล้าน ้าพุงซ่ึงเป็นล้าน ้าสายใหญ่และให้ปริมาณน ้าที่ มากที่สุดกับหนองหาร  
โดยน ้าพุงจะแยกออกเป็นห้วยค้ารบสายหนึ่ง นอกจากนั น ยังมีห้วยสะเล ห้วยเฮ ห้วยเดียก และห้วย
นาหลุม ทางทิศตะวันตก ได้แก่ ห้วยโมง ห้วยกะป๊อด ห้วยสมอ ทางทิศเหนือ ได้แก่ ห้วยลาก ห้วย
ม่วง ห้วยขีน ห้วยแนบ ห้วยน ้าลอง ส่วนทางทิศตะวันอออก ได้แก่ ห้วยซ่งน ้าพุ ล้าน ้าสายต่าง ๆ 
เหล่านี  จะให้น ้ากับหนองหารในฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของหนองหารจากลักษณะ
พื นที่ ๆ รับน ้าจากล้าน ้าสายต่าง ๆ ที่ไหลจากเทือกเขาภูพาน อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมข้าวไม่ได้เป็น
เพียงฐานชีวิตของชุมชนลุ่มหนองหารเพียงอย่างเดียว วัฒนธรรมปลาของชุมชนบริเวณนี มีเกิดปรากฏ
อยู่กับชุมชนมายาวนาน จากค้าบอกเล่าของชาวบ้านว่า ในสมัยก่อนในน ้าหนองหารมีปลาชุกชุมมาก  
เช่น ปลาแมว ปลาเพี ย ปลาโจก ปลายอน ปลาอีกุ่ม ปลาเสือ ปลาซวย ปลานาง ปลายี่สก ปลาเซือม  
ปลาเคิง ปลาช่อน ปลาดุก มีปลาเหล่านี ชุกชุมมาก และมีขนาดใหญ่จนเอาหัวปลามาท้า “ก้อนเส้า” ได้  
ชุมชนรอบหนองหารในปัจจุบัน (2538) มีจ้านวน 32 ชุมชน ตั งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง จ้านวน 2 ชุมชน  
และจ้านวน 11 ชุมชน อยู่ในเขตอ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร และ
เทศบาลต้าบลท่าแร่ จ้านวนประชากรรวม 23,256 คน หรือ 4,626 ครัวเรือน นอกจากการหาอยู่    
หากินโดยการจับปลาที่มีอยู่อย่างชุกชุมในหนองหาร ชุมชนรอบหนองหารยังสามารถหาอยู่หากินตาม
ดอนต่าง ๆ จากค้าบอกเล่าของชาวบ้านแป้น แม่สอน ยศทอง วัย 68 ปี เล่าว่า “แม่เกิดน้าน ้า ใหญ่ท้านา  
ส่งลูกเรียนย่อนปลา หาปลาได้แล้วก็ไปแลกข้าวกิน ตามดอนมีเห็ดผึ ง เห็ดปลวก เห็ดดิน หน่อไม้ไผ่ป่า  
มันแซง ไข่มดแดง ส่วนใหญ่คนบ้านแป้นไปหาอยู่หากินที่ดอนสวรรค์ และยังได้เอาวัวเอาควายไป
เลี ยง” ในบริเวณส่วนกลางหนองหารประกอบด้วยดอนขนาดใหญ่-น้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เช่น  
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ดอนสวรรค์ใหญ่ ดอนสวรรค์น้อย ดอนหัน ดอนผลาญ ดอนไซพอ ดอนหวาย ดอนขาม ดอนงิ ว ดอน
กะโจ ดอนเล้า เป็นต้น 

 หนองหาร เป็นแหล่งที่มีปลาน ้าจืดนานาชนิดมีการจับปลาเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ครัวเรือนใน

พื นที่ดังกล่าว มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพ่ือเป็นการเก็บรักษาและถนอมอาหาร ในรูปแบบของ

ปลาร้า ปลาส้ม ส้มฟัก ปลาตากแห้ง ปลารมควัน และน ้าปลาร้า  กันเป็นจ้านวนมาก ซ่ึงท้ารายได้

ให้กับครัวเรือนที่มีการท้าการแปรรูปในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี  จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ มี

ชื่อเสียงในด้านของผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าจืด ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ได้แก่ ปลารมควัน   

ซ่ึงท้าการผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนตาลโง๊ะ ต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง ซ่ึงส่งจ้าหน่ายในอ้าเภอ

เมือง ต่างอ้าเภอ และจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม พบว่าธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืดใน

พื นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหามาโดยตลอด ทั งด้านการผลิตและการตลาดโดย เฉพาะในปัจจุบัน

ทางด้านการผลิตนั น เนื่องจากปัจจุบันปลาตามแหล่งน ้าธรรมชาติดังกล่าว  เริ่มหาได้น้อยลงทั งยังมี

การจับปลาไปประกอบอาหารเพ่ือจ้าหน่ายมากขึ น จึงท้าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนปลาที่จะน้ามาใช้

ในการแปรรูปขึ น ดังนั น ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืดในบางปีจึงต้องมีการสั่งซื อปลามาจากทาง

ภาคกลาง อาทิเช่น จงัหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา และอ่างทอง เป็นต้น ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ น  ส่วน

ทางด้านการตลาดนั น ก็ยังขาดระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้แหล่งระบายสินค้ายังไม่

กว้างขวางมากนักคือท้าการส่งไปขายเฉพาะในตลาดอ้าเภอหรือภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง  

อีกทั งยังมีการแย่งตลาดกันเองในเขตพื นที่เด่ียวกันอีกด้วย 

 ดังนั น จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะท้าการศึกษาถึงลักษณะการจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาด

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน ้าจืดในจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะในเขตหมู่บ้านรอบหนองหาร  ซ่ึงมีการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืดแบบครบวงจร ตั งแต่สั่งซื อปลามาจากชาวประมงในพื นที่  และทั งจากใน

ภาคกลาง น้ามาท้าการช้าแหละและแยกชิ นส่วนปลา  แล้วจึงน้ามาท้าการแปรรูปเป็นปลารมควัน 

ปลาร้า ปลาส้ม น ้าปลา จนกระทั่งน้าออกวางจ้าหน่ายในพื นที่ และส่งออกไปยังพื นที่ในจังหวัดต่าง ๆ 

ใกล้เคียง รวมทั งการศึกษาถึงลักษณะการจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่  การจัดการธุรกิจของกลุ่ม

ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ปลารายย่อย การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์

ปลา และการจัดการการเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืดใน

ระยะยาว และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน ้าจืดในเขตลุ่มน ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร  

 1.2.2 เพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจด้านการผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา

น ้าจืดในเขตลุ่มน ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร  

          1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืดในเขตลุ่มน ้า

หนองหาร จังหวัดสกลนคร  

 

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

ในการศึกษาครั งนี  เป็นการศึกษาการจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ แปรรูป

จากปลาน ้าจืดทุกชนิดในเขตหมู่บ้านรอบหนองหาร โดยพิจารณาศึกษาในพื นที่  2 อ้าเภอคือ อ้าเภอ

เมือง และอ้าเภอโพนนาแก้ว โดยขอบเขตของการศึกษาจะเน้นศึกษาการจัดการธุรกิจการผลิต และ

การตลาดผลิตภัณฑ์จากปลาน ้าจืด ในระดับกลุ่มผู้ผลิต ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์   

ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน ้าจืด  

 

1.4 นิยำมศัพท์ 

ผลิตภัณฑ์ปลาน ้าจืด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปลาน ้าจืดในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น 

การหมักด้วยเกลือ การตากแห้ง เป็นต้น ของกลุ่มผู้ผลิตในเขตหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ได้ทราบข้อมูลบริบทท่ัวไปของการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาในเขตลุ่มน ้าหนองหาร จังหวัด

สกลนคร ซ่ึงประกอบด้วย สภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ผลิต กระบวนการผลิต รูปแบบการจ้าหน่าย  ปัญหา

และความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต ซ่ึงเป็นข้อมูลพื นฐานที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ในด้านต่าง  ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับปลา อันเป็นผลิตภัณฑ์พื นบ้านให้คงอยู่ คู่กับชุมชน พร้อมกับมีการพัฒนาต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง  
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1.5.2 ได้น้าเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาและการจัดกา รธุรกิจที่ เหมาะสม 

เพ่ือให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเพ่ือให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

1.5.3 เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื นบ้าน คือผลิตภัณฑ์

ปลาสู่ชุมชนผู้ผลิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ช่วยให้ชุมชนมีทางเลือกเพ่ิมขึ น ในการน้าความรู้ไปสร้างอาชีพ

และรายได้ ช่วยขจัดปัญหาความยากจน ท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ อีกทั งเป็นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม  

1.5.4 คณาจารย์และนักศึกษา ได้บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการวิ จัย เป็นการ

เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้แก่นักศึกษาโดยใช้

ผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นเป็นส้าคัญ 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัย ผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับประเด็นคือ 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปปลาและผลิตภัณฑ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตอาหารให้ปลอดภัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับหนองหาร 

 2.1.1 ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร 

หนองหาร เป็นแหล่งน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 77,016 ไร่ มีพ้ืนที่ผิวน้้าประมาณ 
46,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีขอบเขตโดยรอบประมาณ 102 กิโลเมตร มีล้าน้้าสาขาที่ไหลลง
สู่หนองหารมี 16 สาย  ได้แก่ 

ด้านทิศเหนือ  มี ห้วยม่วง ห้วยลวก ห้วยขิน ห้วยแนบ ห้วยน้้าลอง 
ด้านทิศตะวันออก มี ห้วยแม่มอง ห้วยซ่งน้้าพุง 
ด้านทศิตะวันตก  มี ห้วยนาหลุม ห้วยกะป๊อก ห้วยโมง ห้วยทราย 
ด้านทิศใต้  มี ห้วยเก ห้วยเฮ ห้วยเดียก ห้วยน้้าพุง ห้วยสาคร 
หนองหาร มีเกาะดอนต่าง ๆ ประกอบด้วย ดอนสวรรค์ใหญ่ ดินสวรรค์น้อย ดอนหัน ดอนพลาญ  

ดอนไซพอ ดอนขาม ดอนลังกา ดอนงิ้ว ดอนกะโจ ดอนเล้า ดอนแมวทับ ดอนสวนหมาก ฯลฯ 
หนองหาร เชื่อมต่อกับแม่น้้าโขง โดยไหลลงล้าน้้าก้้า ผ่านประตูน้้าสุรัสวดี และไหลลงสู่แม่น้้า

โขง ที่อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร 
ชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ริมหนองหาร มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร และชุมชนของ

เทศบาลต้าบลท่าแร่ ในเขตอ้าเภอเมืองสกลนคร นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบหนองหาร จ้านวน 
30 กว่าหมู่บ้านใน 9 ต้าบล ของอ้าเภอเมืองสกลนคร และใน 4 ต้าบล ของอ้าเภอโพนนาแก้ว 

ปัจจุบันจังหวัดสกลนครใช้ประโยชน์จากหนองหารเพ่ือเป็นแหล่งน้้าด้านการเกษตร แหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้้า แหล่งน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา เพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร และเทศบาลต้าบลท่าแร่ ในบางพ้ืนที่ของหนองหารยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
และแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
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เนื่องจากหนองหารมีสภาพเหมือนทะเลสาบค่อนข้างปิด จึงท้าให้มีการสะสมสิ่งต่าง ๆ เช่น    
สิ่งปฏิกูล น้้าเสียจากชุมชน และสารจากการท้าเกษตรกรรม รวมทั้งการทับถมของตะกอนของเสีย
มากมาย ท้าให้เกิดสภาพตื้นเขิน น้้าเน่าเสียและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีสาหร่ายที่อยู่ใน
น้้าประมาณร้อยละ 85 และมีผักตบชวา และวัชพืชต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ผิวน้้า 

2.1.2 การใช้ประโยชน์จากหนองหาร 
 หนองหารมีความส้าคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนครเท่านั้น แต่
ยังมีความส้าคัญส้าหรับประชาชนทั่วไปด้วย ซึ่งพอสรุปความส้าคัญและประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

2.1.2.1 ทรัพยากรประมง เนื่องจากหนองหารเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่      
มีพ้ืนที่กว้างขวาง ท้าให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้้าจืดนานาชนิด ด้วยเหตุนี้  กรมประมงจึงได้เข้าจัดการ    
หนองหาร เพ่ือเป็นแหล่งน้้าประมงน้้าจืดหน่วยหนึ่งของประเทศ ก่อให้เกิดอาชีพท้าการประมงแก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบหนองหารหลายครอบครัว และปริมาณปลาที่จับได้เฉลี่ยปีละประมาณ 345.60 ตัว 
หรือ ประมาณวันละ 1 ตัน ซึ่งในตัวเลขจ้านวนนี้เป็นการบริโภคภายในครอบครัวของชาวประมงปีละ
ประมาณ 216 ตัน หรือประมาณ 0.6 กิโลกรัม ต่อครอบครัวต่อวัน ส่วนที่เหลือ 129.40 ตัน ส่งจ้าหน่าย
ทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่น ๆ 
  จากสภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหนองหารนั้น ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดอาชีพท้าการ
ประมงซึ่งมีจ้านวนชาวประมงประมาณ 1,080 คน เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้อีกมาก ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส้าคัญส้าหรับประชาชนในเขตจังหวัด
สกลนครและพ้ืนที่ข้างเคียง 

2.1.2.2 น ้า เนื่องจากหนองหารเป็นแหล่งน้้าจืดที่คุณภาพของน้้าดี  และอยู่ใกล้      
ตัวเมืองสกลนคร จึงได้น้าน้้าจากหนองหารมาเป็นน้้าดิบประมาณปีละ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือ   
ท้าน้้าประปาให้แก่ประชาชนในตัวเมืองสกลนคร โดยด้าเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 และสุขาภิบาล
ต้าบลท่าแร่ ก็น้าน้้าดิบมาท้าประปาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี คุณภาพของน้้าในหนองหารจากการส้ารวจ
ของการประปาภูมิภาค ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในลักษณะที่รองรับน้้าทิ้งจากตัวเมืองสกลนคร 
และชุมชนอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบหนองหาร มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามล้าดับ ซึ่งอาจจะเป็นผลเสีย       
ต่อภายในหนองหาร และไม่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งน้้าดิบเพื่อการประปาต่อไป 
  2.1.2.3 แหล่งรองรับของเสีย เนื่องจากหนองหารเป็นแหล่งรองรับน้้าแหล่งเดียว ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร ท้าให้น้้าทิ้งทั้งจากพ้ืนที่เกษตรและชุมชน โดยเฉพาะตัวเมืองสกลนครจะระบายลง
สู่หนองหาร ท้าให้คุณภาพน้้าในหนองหารมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริเวณที่ถูกมลพิษรบกวนนี้ จะกินพ้ืนที่
ออกมาประมาณ 1 ถึง 1.5 กิโลเมตร จากบริเวณที่ทิ้งน้้าเสียด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรก้าจัดน้้าเสียก่อนที่
จะปล่อยลงสู่แหล่งน้้า โดยเฉพาะน้้าทิ้งจากตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 
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 2.1.2.4 แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ หนองหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่ง
ของจังหวัดสกลนคร เพราะไม่เพียงแต่เป็นทะเลสาบน้้าจืดที่มีขนาดใหญ่แล้ว ยังมีเกาะกลางหนองหารที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวถึง 18 เกาะ ได้แก่ ดอนสวรรค์ ดอนสระคราม และดอนพระลาน เป็นต้น ซ่ึงเป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป นอกจากนั้น บริเวณสระพังทองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสกลนคร 
 2.1.2.5 แหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก การใช้ประโยชน์น้้าจากหนองหารเพ่ือการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่โดยรอบหนองหารนั้น เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้จากหนองหาร ในพ้ืนที่ประมาณ 
21,625 ไร่ โดยเฉพาะการท้านาข้าวนอกจากจะใช้น้้าฝนแล้ว ยังใช้น้้าจากหนองหารด้วย โดยเฉพาะในช่วง
ฝนทิ้งช่วง 

2.1.2.6 แหล่งศึกษานิเวศน์วิทยา เนื่องจากเกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะน้้าจืดที่มี
ขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 550 ไร่ ยังอยู่ในสภาพที่เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ควรเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษานิเวศน์วิทยา ในลักษณะของเกาะใหญ่ในแหล่งน้้าจืด ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 พ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

จากความส้าคัญและประโยชน์ของหนองหารที่ได้เสนอมา ชี้ให้เห็นว่าหนองหารมีความส้าคัญ

ไม่เพียงแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบ

หนองหารเท่านั้น แต่ยังมีความส้าคัญส้าหรับประชาชนในส่วนอ่ืน ๆ ด้วย ฉะนั้น การวางแผนเพ่ือการ

จัดการแหล่งน้้าแห่งนี้ เพ่ือที่จะรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่นั้น มีความจ้าเป็นและส้าคัญอย่างยิ่ง 
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2.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปปลาและผลิตภัณฑ์ 

2.2.1 การแปรรูปปลา บ้านดอนตาลโง๊ะ  
  2.2.1.1 ความเป็นมาของภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ปลาย่าง 

   ชไมพร รักษาสุข (2553) ได้ศึกษาการผลิตปลาย่างนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

ด้านการถนอมอาหารพ้ืนบ้านที่ผ่านการคิดค้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน ในอดีตชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้้า เมื่อจับ

ปลาได้มาก บริโภคไม่ทันก็จะน้ามาถนอมอาหารด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ถ้าเป็นปลาขนาดเล็กก็

จะน้ามาท้าปลาร้า ถ้าเป็นปลาขนาดใหญ่ก็จะน้ามาท้าปลาส้ม หรือปลาย่าง การถนอมอาหารแต่ละ

ประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ในฤดูฝนมีแดดน้อย จ้าเป็นต้องน้าปลามาย่างไฟแทน

การตากแดดเพ่ือท้าให้เนื้อปลาแห้ง สามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายวัน หรือถ้าเป็นฤดูกาลที่มีแดด

ก็จะน้ามาตากแดดก่อนย่างก็ได้ เพ่ือประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาในการย่าง 

   การท้าปลาย่างโดยทั่วไปในภาคอีสานจะใช้ปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลา

ตะเพียน เป็นต้น โดยช้าแหละเอาเครื่องในออก ล้างท้าความสะอาดแช่ในน้้าเกลือ ตากหนึ่งแดดแล้ว

น้ามาย่างเก็บไว้ปรุงอาหารได้หลายวัน แต่ถ้าไม่มีแดดก็ย่างด้วยไฟอ่อน ๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง วัสดุที่

ใช้ในการย่างอาจจะเป็น ถ่าน ฟืน กาบมะพร้าว หรือซังข้าวโพด ซึ่งแล้ววัสดุที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่น 

การย่างแบบนี้จะท้าให้ปลาย่างมีรสอร่อย เนื้อนุ่มไม่แห้งมากจนเกินไป นอกจากนี้  เนื้อปลายังมีสีน่า

รับประทาน และมีกลิ่นหอมตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการและเคล็ดลับ

ในการย่างปลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา วัตถุดิบและสภาพแวดล้อม ท้าให้ปลาย่างแต่ละ

ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้ประโยชน์จากปลาย่าง นอกจากจะเป็นเสบียงส้าหรับเดินทางไป

ที่ไกล ๆ หรือเพ่ือไว้แลกเปลี่ยนอาหารประเภทอ่ืนกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้้า เช่น ใช้แลกกับ

ข้าวสาร หรือ เกลือ เป็นต้น ปลาย่างยังสามารถน้าไปประกอบอาหารจานอร่อยได้มากมาย เช่น ใส่ใน

น้้าพริกต่าง ๆ นอกจากนี้ ถ้าฉีกเป็นชิ้นใหญ่ ๆ ใส่ในแกงพ้ืนบ้าน เช่น แกงผักหวาน หรือแกงยอดผักต่าง ๆ 

ก็จะอร่อยไม่แพ้กันอีกแบบหนึ่ง 

   ส้าหรับภูมิปัญญาปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะนั้น ใช้ปลาสด โดยน้ามาผ่าตามยาว เอา

เครื่องในออก ล้างท้าความสะอาดแล้ววางบนตะแกรงไม้ไผ่สานห่าง ๆ แขวนเหนือเตาไฟที่ใช้ปรุง

อาหาร ใช้ความร้อนจากเตาท้าให้ปลาค่อย ๆ สุก อาจใช้เวลาหลายวัน และแขวนไว้อย่างนั้น ถ้าอยาก

รับประทานเร็วก็ใช้ไฟแรงขึ้น เมื่อรับประทานก็จะทยอยน้ามาย่าง เพ่ือเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและ
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ท้าให้ปลาย่างมีรสชาติอร่อย การท้าปลาย่างจะไม่มีการปรุงรสมาก เพราะปลาย่างจะต้องน้าไปปรุง

อาหารอีกครั้ง 

   จาการสัมภาษณ์สมเกียรติ อุปพงษ์ (2549) พบว่าได้เรียนรู้และท้าปลาย่างจากพ่อแม่

เพ่ือถนอมอาหารไว้รับประทานในครอบครัวแต่ไม่ได้ท้าขาย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2528 ได้ทดลองน้า

ปลาย่างไปขาย โดยใช้ปลาจากหนองหารที่ลูกหลานหามาได้ บางครั้งก็ซื้อจากคนอ่ืนเป็นกิโลกรัมหรือ

เป็นพวง เอามาช้าแหละ ย่างขาย ได้แก่ ปลาหน้าหมอง ปลาแม่กระแด้ง ปลาขาวไทย ปลาสูด ปลาขาวมน 

ปลาที่อร่อยที่สุดคือปลาหน้าหมอง และปลาแม่กระแด้งโดยท้าครั้งละ 50 - 60 มัด ๆ ละ 3 ตัว น้าไป

ขายที่ตลาดลงมะไฟราคามัดละ 3.50 บาท 

   การทดลองขายปลาย่างที่ตลาดดงมะไฟ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 

ท้าให้ต้องเพ่ิมปริมาณการผลิต แต่การซื้อปลาที่จับจากหนองหารมีจ้านวนไม่เพียงพอ จึงต้องชื้อปลา

น้้าจืดชนิดอ่ืน มาทดลองท้าขาย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยม 

เช่นกัน ต่อมาจึงทดลองท้าปลาชนิดอ่ืน ๆ อีก ก็ขายได้ ปลาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตมีขนาดใหญ่

กว่าปลาจากหนองหารจึงต้องเพ่ิมราคาขายเป็นมัดละ 5 บาท ถ้าเป็นปลาตัวเล็กจะได้ก้าไรดีกว่าปลา

ตัวใหญ่เพราะมีจ้านวนตัวปลาต่อกิโลกรัมมากกว่า  

   การขายปลาเป็นมัดไม่ค่อยได้ก้าไร และพบว่าการน้าปลา 3 ตัว มาซ้อนกันแล้วมัด

ด้วยยาง นอกจากจะท้าให้ปลาดูมีปริมาณน้อยแล้วยังท้าให้ปลาขึ้นราอีกด้วย จึงคิดเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์

แบบใหม่ คือเอาปลาย่างใส่ไม้ปิ้งชนิดที่ใช้ปิ้งไก่ ไม้ละ 3 ตัวเท่าเดิม โดยเรียงปลาเป็นตัว ๆ ไม่ซ้อนกัน 

และปรับราคาขายเป็น 8 บาท เมื่อน้ามาย่างใส่ไม้ปิ้งท้าให้ขายดีขึ้น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจาก

ปลาแห้งดี ไม่ขึ้นรา และดูมีปริมาณมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสะดวกน้าไปย่างอีกครั้ งเมื่อต้องการ

รับประทาน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะจนถึงปัจจุบัน 

   ปีพ.ศ.2538 การขายปลาย่างที่ตลาดดงมะไฟเริ่มมีลูกค้าน้อยลง ประกอบกับ

รวบรวมเงินจากการขายปลาย่างท้าให้ครอบครัวนางสมเกียรติ อุปพงษ์ สามารถชื้อรถปิ๊คอัพได้ จึง

ชวนลูกและญาติ ที่ท้าปลาย่างไปขายยังตลาดอ่ืนในต่างจังหวัดเช่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ซึ่งขายดี

มาก ท้าให้ผลิตภัณฑ์ปลาย่างเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น หลังจากนั้นมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ

ถึงหมู่บ้าน โดยมาจากนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จึงต้องเพ่ิมก้าลังการผลิตโดยใช้

ปลาสดวันละ 150 - 200 กิโลกรัม เมื่อปลาย่างได้รับความนิยมมาก หลายครอบครัวในหมู่บ้านเริ่ม
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สนใจมาเรียนรู้และผลิตขายด้วยในช่วงนั้นมีประมาณ 30 ครัวเรือนในหมู่บ้านดอนตาลโง๊ะ ผลิตปลา

ย่างขาย ท้าให้มีรายได้เข้าหมู่บ้านจ้านวนมาก 

   ต่อมาพ่อค้าที่น้าปลาสดมาขายเลิกกิจการไปท้าธุรกิจอ่ืน นายอรรถพล ซึ่งเป็น

ลูกเขยต้องไปซื้อปลาจากอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาขายให้กับผู้ผลิตปลาย่างในหมู่บ้าน 

ขณะเดียวกันก็เอามาส่งให้กับลูกค้าที่ผลิตปลาส้มที่หมู่บ้านอ่ืนด้วย และแบ่งขายให้กับผู้ผลิตปลาย่าง

คนละ 100 - 200 กิโลกรัม โดยให้ลูกค้าเอาปลาไปก่อน เมื่อท้าปลาย่างขายได้เงินแล้วค่อยจ่ายค่า

ปลาสด  

   นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จะมีปลาช่อนและปลาดุกจาก

จังหวัดศรีสะเกษมาขาย เมื่อเอามาท้าปลาย่างจะอร่อยมากกว่าปลาชนิดอ่ืน เนื่องจากปลาช่อนและ

ปลาดุกมีน้้าหนักเบา จึงท้าให้มีจ้านวนตัวปลาต่อกิโลกรัมมากกว่าปลาชนิดอื่น 

   เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บได้นาน ท้าให้พ่อค้าคนกลางที่ชื้อไปกักตุนครั้งละจ้านวนมากขาดทุน

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขึ้นรา ประกอบกับขณะที่มาซื้อปลาย่างก็ได้ศึกษาวิธีการผลิตไปด้วยจนสามารถ

ผลิตจ้าหน่ายได้เอง จึงไม่มีผู้ซื้อถึงหมู่บ้าน จ้านวนยอดขายลดลงมาก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 เป็นต้นมา    

มีผลท้าให้ผู้ผลิตหลายรายค่อยทยอยกันหยุดผลิต ปัจจุบันยังคงเหลือเพียง 7 ครอบครัวที่ยังคงยึด

อาชีพท้าผลิตภัณฑ์ปลาย่างเป็นอาชีพเสริม 

   ส่วน อุไร อุปพงษ์ (2549) ได้เริ่มท้าปลาย่างตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดยช่วยแม่บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ พอแต่งงานแยกครอบครัวออกมาก็ผลิตเอง ในช่วงนั้นรับซื้อปลาสดจาก

พ่อค้าปลาในเมืองสกลนคร ก็มาขายให้ในหมู่บ้าน ต่อมาพ่อค้าปลาเปลี่ยนกิจการไปขายทองจึงซื้อ

ปลาจากพ่ีสาว (ถวิล) ซึ่งเป็นผู้ไปซื้อปลาที่อ้าเภอบางเลน มาขายให้ขายกับผู้ผลิตปลาย่างในหมู่บ้าน 

ซึ่งอุไรกล่าวว่า “…ท้าปลาย่างแต่ละครั้งใช้ปลาประมาณ 100 - 150 กิโลกรัม จ้างคนช้าแหละปลา 2-3 คน 

และสามีช่วยทั้งล้าง ปรุง และตาก ถ้าตัวเองไม่ว่างสามีจะท้าเอง ปัจจุบันสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง 

ท้าเสร็จจะไปขายเองโดยไปกับแม่และญาติ ๆ ไม่ได้ขายส่ง ไปขายเองบางครั้งก็จะลดราคาให้ลูกค้าด้วย 

การท้าปลาย่างจะเหนื่อยมาก บางครั้งไม่ได้กินข้าว ถ้าไม่ท้าก็ไม่รู้จะท้าอะไร พอขายได้เงินจะสนุก 

และพอใจกับอาชีพนี้ เพราะท้าให้มีรายได้ ปลา 100 กิโลกรัม จะได้ก้าไร ครั้งละ 500 - 600 บาท…” 

   ส้าหรับ ถวิล คันธี (2549) ซึ่งเป็นลูกสาวนางสมเกียรติ เริ่มท้าปลาย่างหลังจากเป็น

ลูกจ้างอยู่กรุงเทพฯ ปีพ.ศ. 2540 เจ้านายเก่าให้เงินมาออกรถปิ๊คอัพมือสอง จึงเอามาวิ่งซื้อปลาที่สะพาน
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ปลาแถวภาษีเจริญ แต่มีปัญหาคือ น้้าปลาหยดลงบนถนนถูกต้ารวจจับต้องเสียเงินให้กับต้ารวจมาก 

ท้าให้มีก้าไรน้อย จึงเปลี่ยนมาซื้อปลาที่อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแพปลาขนาดใหญ่มาก 

รถปิ๊คอัพจะสามรถบรรทุกปลาได้ครั้งละ 2 ตัน และจะต้องจ่ายค่าน้้ามันครั้งละ 1,000 - 2,000 บาท 

ซื้อปลา 1 ครั้งจะมีก้าไร 7,000 - 8,000 บาทใช้เวลาเดินทาง 2 วัน โดยเดินทางออกจากบ้านดอนตาลโง๊ะ 

เวลา 04.00 น. ถึงแพปลา จังหวัดนครปฐมเวลา 16.00 น. และรอซื้อปลาเวลา 20.00 น. ซึ่งจะเป็น

เวลาเริ่มขายปลา เมื่อซื้อปลาเสร็จจะจ้างแรงงานพม่าบรรจุถุงเป็นถุงละ 7 - 8 กิโลกรัม ประมาณ 

24.00 น.จึงเดินทางกลับถึงบ้านดอนตาลโง๊ะประมาณ 15.00 น. ของอีกวัน โดยจะน้าปลาไปขาย

ให้กับลูกค้าที่ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่อ้าเภอพรรณนานิคม และขายให้กับลูกค้าที่ผลิตปลาย่างในเวลา

ประมาณ 03.00 - 05.00 น. โดยลูกค้าจะมาชั่งปลาเองเอาปลาใส่ล้อเข็นและจดบัญชีไว้ยังไม่ต้อง

ช้าระเงิน เมื่อขายปลาย่างได้เงินแล้วจึงค่อยน้าเงินมาช้าระค่าปลาซึ่งลูกค้าที่ผลิตปลาย่างไม่มีใครไม่

จ่ายเงินค่าปลา ใน 1 สัปดาห์จะไปซื้อปลาที่อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2 ครั้ง โดยไปกับสามี

นอกจากขายปลาสดแล้ว ยังผลิตปลาย่างซึ่งได้เรียนรู้จากแม่ โดยขายส่งให้กับคนกลางในหมู่บ้าน อีกทั้ง

ยังรับซื้อเกล็ดปลาและปลากรายที่ได้จากหนองหาร น้ากลับไปขายที่แพปลา อ้าเภอบางเลน เพ่ือเพ่ิม

รายได้อีกทางหนึ่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดอาชีพปลาย่างให้กับลุกสาวและลูกเขยด้วย 

   หนูแพง อุปพงษ์ (2549) เริ่มท้าปลาย่างในช่วงที่ปลาย่างขายดีและมีพ่อค้าคนกลาง

มารับซื้อถึงหมู่บ้าน หลายครอบครัวเริ่มท้าขาย หนูแพงเห็นคนอ่ืนท้า จึงชวนน้องสาวท้าขายบ้าง โดย

เรียนรู้การท้าปลาย่างจากนางสมเกียรติ ภายหลังมีลูกสะใภ้จึงท้ากับลูกสะใภ้  และท้าเรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน ในการผลิตปลาย่างในครั้งแรกจะขายให้กับผู้ที่มารับซื้อถึงหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อไม่มีผู้มาซื้อจึง

รวมกลุ่มไปขายกับสมเกียรติ อุไร และรัตนาภรณ์  ตามจังหวัดใกล้เคียง เมื่อมีผลก้าไรจะแบ่งให้

ลูกสะใภ้ครึ่งหนึ่ง 

   รัตนาภรณ์ อุปพงษ์ (2549) เริ่มท้าปลาย่างในช่วงที่ปลาย่างขายดีในปีพ.ศ. 2538 

โดยศึกษาการท้าจากครอบครัวของนางสมเกียรติ เมื่อมาลองท้าดูก็สามารถท้าได้ก็ท้าเป็นอาชีพจนถึง

ปัจจุบัน ตอนแรกช้าแหละไม่สวย เมื่อท้าหลาย ๆ ครั้งก็สามารถช้าแหละได้สวย ส้าหรับการขายส่วนใหญ่

จะรวมกลุ่มไปขายกับนางสมเกียรติ บางครั้งก็ขายส่งให้กับคนกลางในหมู่บ้าน 

   ส่วนพรหมมา ป้องรักใส (2549) เริ่มท้าปลาย่างตอนอยู่กับแม่ยาย ประมาณ 10 ปี 

โดยช่วยท้าทุกอย่างตั้งแต่ขอดเกล็ด ปรุง ตาก ย่าง และขาย บางครั้งก็ไปหาฟืน ต่อมาปีพ.ศ. 2537 

แม่ยายเลิกท้าเพราะเหนื่อยมาก ก็เริ่มผลิตขายเอง ซึ่งพรหมมา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “...เริ่มแรกจะขาย
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ปลาสดก่อน โดยน้าไปขายที่ตลาดท่าแร่ กุสุมาลย์ โนนสวรรค์ โดยเอาปลาสดประมาณ 300 กิโลกรัม 

ใส่รถเข็น แล้วพ่วงกับรถจักรยานยนต์เริ่มออกเดินทาง 24.00 น. ถึงตลาดท่าแร่ตีหนึ่ง และขายจนถึง  

ตีสาม เมื่อปลาสดขายไม่หมดก็จะน้ามาท้าเป็นปลาย่างโดยท้ากับภรรยา จะท้าปลาย่างอยู่ที่บ้านและ

จ้างคนช่วยช้าแหละอีก 2 คน ถ้ากลับจากขายปลาสดแล้วปลาย่างยังไม่เสร็จก็จะช่วยท้าอีกแรง

หนึ่ง…” นอกจากนี้พรหมมายังกล่าวอีกว่า “…ขายปลาย่างใส่รถเข็นประมาณ 3 ปี ก็เก็บเงินซื้อรถปิ๊ค

อัพมือแปดได้ ราคา 50,000 บาท ทุกวันพอใจในอาชีพนี้ อยากให้มีปลาทุกวัน…” 

   ส้าหรับกินรี ภูละคร (2549) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตนเอง

ว่า “…เริ่มท้าปลาย่างกับยายเมื่อปีพ.ศ. 2528 อายุ 19 ปี อาศัยอยู่กับยายและพ่ีสาวโดยมีหน้าที่

ช้าแหละ ตาก และย่างปลากับพ่ีสาวส่วนยายมีหน้าที่ไปขายที่ตลาดบ้านธาตุ ได้ค่าจ้างวันละ 40 - 50 บาท 

พอแต่งงานแยกมาอยู่กับสามีก็ท้าขายเอง โดยไปขายที่ตลาดดงมะไฟ ปัจจุบันขายส่งให้กลับคนกลาง

ในหมู่บ้าน…” 

   สรุปได้ว่า การผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เรียนรู้ถ่ายทอดในครอบครัวและชุมชน จนเกิดความช้านาญ และพัฒนาเป็นอาชีพ ท้าให้มีรายได้

ส้าหรับพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

   ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องท้องถิ่นการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ พบว่า มีการ
ก้าจัดของเสียจากการผลิตปลาย่าง เช่น ไส้ปลา ขี้ปลา เกล็ดปลา น้้าล้างปลา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ไส้ปลาขี้ปลา ถ้าเป็นไส้ปลาช่อนจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ช้าแหละ ซึ่ง
จะน้าไปท้ากับข้าวได้หลายชนิด เช่น ส้มพุงปลา หมก แกง และคั่ว เป็นต้น บางครั้งก็ขายในราคา
กิโลกรัมละ 20 - 30 บาท ส่วนขี้ปลาประเภทอ่ืน ๆ ผู้ผลิตบางรายจะน้าไปท้าปุ๋ยใส่นา โดยจะเอาไป
ทิ้งที่นาของตนเอง ด้วยการโยนกระจายทั่ว ๆ จะท้าให้ต้นข้าวมากเกินไป ส่งผลให้เมล็ดข้าวลีบ บาง
คนน้าไปทิ้งในกอไผ่ ท้าให้ต้นไผ่แตกหน่อได้ดี บางรายน้าไปทิ้งในป่า หรือบางรายน้าไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
จะท้าให้สัตว์โตเร็ว เช่น เป็ด หมู เป็นต้น ถ้าน้าไปเลี้ยงหมูต้องต้มให้สุกเสียก่อน 
    ส้าหรับผู้ผลิตบางรายจะก้ันคอกส้าหรับทิ้งขี้ปลา ไส้ปลาหรือเกล็ดปลา แล้ว
กลบด้วยแกลบ โรยด้วยปูนขาว เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นเหม็นมาก และเมื่อย่อยสลายดีแล้ว ก็น้าไปท้าปุ๋ยใส่
นาข้าวหรือน้าไปขาย 
    2) น้้าล้างปลา ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเททิ้งบริเวณที่ช้าแหละปลา หรือทิ้งใน
คอกที่ทิ้งไส้ปลาไม่นิยมน้าไปรดต้นไม้ เพราะจะท้าให้ต้นไม้ตาย ซึ่งชาวบ้านสันนิษฐานว่าน้้าล้างปลา
เค็มเกินไปเพราะปลากินหัวอาหาร 
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3) เกล็ดปลา จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะท้ิง มีเพียงบางรายเก็บ
เกล็ดปลานิลไว้ขายกิโลกรัมละ 10 - 15 บาท ท้าปลาย่าง 2 วัน จะขายเกล็ดปลานิลได้ประมาณ 40 บาท 
ซึ่งผู้ผลิตบางรายบอกว่า ถ้าเก็บไว้หลาย ๆ ครั้งก็จะท้าให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง 

2.2.2 การผลิตปลาร้าในจังหวัดสกลนคร  
ยุพิน แวงสุข (2547) ได้ท้าการศึกษาการท้าปลาร้าในเขตจังหวัดสกลนคร โดยผลการศึกษา

พบว่า มีการท้าปลาร้ากันมากตามแหล่งน้้าที่ส้าคัญ ๆ โดยมีการจัดแบ่งการผลิตในลักษณะต่าง ๆ ได้
ดังนี้  
 การผลิตปลาร้าของจังหวัดสกลนครโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งและแหล่งน้้าได้ 3 เขต ดังนี้ 

1) เขตสกลนครตอนบน ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอส่องดาว สว่างแดนดิน  
เจริญศิลป์ ค้าตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอ้านวย ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ แม่น้้า
สงคราม ล้าน้้ายาม และล้าน้้าสาขามากมาย  

2) เขตสกลนครตอนกลาง ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอวาริชภูมิ  พังโคน  
พรรณนานิคม กุดบาก และนิคมน้้าอูน ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ แม่น้้าก่้า ล้าน้้าอูน และเขื่อนน้้าอูน 
โดยมีล้าน้้าสาขาจากเทือกเขาภูพานมากมาย  

3) เขตสกลนครตอนล่าง ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอเมือง เต่างอย โคกศรีสุพรรณ  
ภูพาน โพนนาแก้ว และกุสุมาลย์ ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ หนองหาร ล้าน้้าพุง และล้าน้้าสาขา
มากมาย  
 และหากแบ่งตามวัตถุประสงค์การผลิตแบ่งได้ 3 รูปแบบ 

1) การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น การผลิตนี้จะท้าเกือบทุกครัวเรือนที่
เป็นเกษตรกร โดยพบจะผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 - 2 ไห (ไหละประมาณ 15 - 20 กิโลกรัม) โดยมาก
จะผลิตเป็นปลาเบญจพรรณ 

2)  การผลิตเพ่ือบริโภคและหากเหลือจ้าหน่าย การผลิตนี้จะพบมากในครัวเรือนที่
เป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้้าที่ส้าคัญ ๆ ของสกลนคร  โดยพบจะผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 - 12 ไห 
(ไหละประมาณ 15 - 20 กิโลกรัม) หรือใส่โอ่งมังกร 1 - 10 โอ่ง มีการคัดเลือกชนิดปลา แยกชนิดปลา 
และ/หรือใช้ปลาหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่ท้าเป็นรายได้เสริม 

3) การผลิตเพ่ือจ้าหน่าย เป็นการผลิตเพ่ือการค้า โดยส่วนใหญ่จะผลิตใส่โอ่งมังกร   
ที่มีขนาดใหญ่จุได้ประมาณ 80 - 120 กิโลกรัม โดยจะผลิตอยู่ระหว่าง 10 - 40 โอ่งมังกร โดยมาก  
จะเป็นการผลิตที่เกิดจากการรับซื้อปลาจากชาวบ้านที่ไปหาปลาเป็นอาชีพหลัก พบในเขตอ้าเภอ
อากาศอ้านวย และหมู่บ้านต่อเขตแดนกับอ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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 นอกจากนี้การผลิตปลาร้าสกลนคร หากแบ่งตามวิธีการผลิตมี 2 รูปแบบ 
  1) ปลาร้าข้าวคั่ว         

ได้จากปลาหมักเกลือที่ใส่ข้าวคั่วในอัตราประมาณ 3 : 1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะ
แฉะ เนื้ออ่อนนุ่มสีเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ชนิดของปลาที่นิยมใช้ท้าปลาร้าประเภทนี้คือ  
ปลากระดี่ ปลาเบญจพรรณ ปลาสลิด ปลาหมอเทศ การรับประทานปลาร้าประเภทนี้ ชาวบ้านนิยม
น้ามาหลนท้าเป็นปลาร้าทรงเครื่อง น้้าพริกปลาร้า ปลาร้าสับ และใช้เป็นส่วนปรุงแต่งรสอาหาร
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น   

2) ปลาร้าร้า   
ได้จากปลาหมักเกลือใส่ร้าหรือร้าผสมข้าวคั่ว มีลักษณะเป็นสีคล้้า ปลายังมีลักษณะ

เป็นตัว เนื้อไม่นิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกว่าปลาร้าข้าวคั่ว ปลาที่ใช้ท้าส่วนมากเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น 
ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาซิว ปลาร้าชนิดนี้นิยมบริโภคเป็นปลาร้าดิบ โดยน้ามาสับแล้ว
ต้ารวมกับพริกเผา หอมเผา ซึ่งเรียกว่า “แจ่ว” เพ่ือใช้บริโภคกับข้าวเหนียวหรือปรุงกลิ่นรสในอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ พบว่ามีผลิตทั่วไป 
 และหากแบ่งการผลิตปลาร้าสกลนคร แบ่งตามชนิดของปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่
มี 3 เขต ดังนี้ 

1) เขตสกลนครตอนบน ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอส่องดาว สว่างแดนดิน  
เจริญศิลป์ ค้าตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอ้านวย ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ แม่น้้า
สงคราม ล้าน้้ายาม และล้าน้้าสาขามากมาย ปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นี้ได้แก่ ปลาร้าปลากด 

2) เขตสกลนครตอนกลาง ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอวาริชภูมิ  พังโคน  
พรรณนานิคม กุดบาก และนิคมน้้าอูน ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ แม่น้้าก่้า ล้าน้้าอูน และเขื่อนน้้าอูน 
โดยมีล้าน้้าสาขาจากเทือกเขาภูพานมากมาย ปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นี้ได้แก่ ปลาร้าปลาสูด 
และปลาร้าปลาตอง 

   3) เขตสกลนครตอนล่าง ในเขตนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่อ้าเภอเมือง เต่างอย โคกศรีสุพรรณ  
ภูพาน โพนนาแก้ว และกุสุมาลย์ ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ หนองหาร ล้าน้้าพุง และล้าน้้าสาขา
มากมาย ปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นี้ได้แก่ ปลาร้าปลาขาวไทและตะเพียนขาว 

ข้อมูลการผลิตปลาร้าที่น่าสนใจเพ่ิมเติมได้จากบทความ “เกิดอะไรขึ้น???เมื่อปลากลายเป็น
ปลาร้า” โดยยุพิน แวงสุข (2547) ได้ให้ความรู้เรื่องของการหมักปลาจนได้เป็นปลาร้าไว้ดังนี้  
กรรมวิธีการผลิตปลาร้าในเขตจังหวัดในภาคอีสาน อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามท้องถิ่น แต่มี
กรรมวิธีการใหญ่  ๆ  เหมือนกัน (ดังแสดงในภาพที่ 2)  โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการท้าก็คือ ปลา มีตั้งแต่
ปลาใหญ่ เช่น ปลาชะโด ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด ปลานิล รวมถึงปลาเล็กปลาน้อย เช่น ปลากระดี่  
ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาหมอเทศ ปลาซิว หรือพวกปลาเบญจพรรณ (ไม่ใช่ชื่อปลานะแต่เป็นปลา
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หลาย ๆ ชนิดมารวมกัน) อันนี้แล้วแต่ทุน วัตถุดิบอ่ืน ๆ นอกจากปลา ได้แก่ เกลือ และข้าวคั่วหรือร้า 
บางท้องที่มีการใช้เมล็ดกระถิน หรือเปลือกสับปะรด เพ่ือช่วยเรื่องกลิ่นรส และหรือใช้ป้องกันหนอน
ในปลาร้า กระบวนการผลิตปลาร้านี้ เป็นกระบวนการคัดเลือกจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการจะตายโดยธรรมชาติ  จุลินทรีย์ที่ ไม่ต้องการจะตายหรือลดจ้านวนลงโดยการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกรรมวิธีเริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนแรก       

การล้าง การขอดเกล็ด และการเอาไส้ปลาออก ท้าให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวปลามีโอกาสแทรกซึม
เข้าไปในตัวปลาได้มากขึ้น ท้าให้เกิดการย่อยสลายได้ดี เหลือที่คลุกเคล้ากับตัวปลาท้าให้เกิดการ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ โดยท้าให้จุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องการและอาจเป็นโทษตายหรือลด
จ้านวนลง ต่อจากนั้น การหมักในสภาพมีอากาศน้อยโดยอัดปลาในไหและให้อยู่ใต้น้้าเกลืออีกยังปิด
ฝาสนิทก็จะคัดเลือกจุลินทรีย์ได้อีกส่วนหนึ่ง  
 เมื่อเอนไซม์หรือน้้าย่อยจากตัวปลาและจุลินทรีย์ย่อยสลายโปรตีน ไขมัน และสารโมเลกุล
ใหญ่อ่ืน ๆ จากตัวปลา น้้าย่อยจะย่อยสลาย ท้าให้ได้สารอาหารส้าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
และท้าหน้าที่ย่อยสลายปลาต่อไป เนื่องจากตอนแรกยังมีอากาศอยู่เล็กน้อย จุลินทรีย์พวกที่ต้องการ
อากาศจะสามารถเจริญได้ แต่เมื่อเจริญมากขึ้นก็จะท้าให้เกิดสภาพที่มีอากาศน้อยยิ่งขึ้น จุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการอากาศมากนักท้าหน้าที่ในการย่อยสลายต่อไป ในการหมักจะท้าให้เนื้อปลาอ่อนตัวลง และ
เกิดกรดแลคติกจากการย่อยสลายไกลโคเจนในเนื้อปลา ท้าให้ปลาร้ามีค่าความเป็นกรดมากขึ้น จึงท้าให้
จุลินทรีย์ที่ทนความเป็นกรดไม่ได้ตายลง เป็นการคัดเลือกจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอีกทางหนึ่ง ขั้นตอน
หลังจากการหมักปลาในเกลือจนเนื้อปลาอ่อนนุ่มแล้ว มีการเติมข้าวคั่วหรือร้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ของจุลินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นแหล่งของธาตุคาร์บอนในรูปของแป้งและน้้าตาล ซึ่ง
จ้าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย์อย่างยิ่ง จุลินทรีย์ที่สามารถใช้อาหารจากข้าวคั่วหรือร้าได้ดีก็จะ
สามารถเจริญเติบโตและเพ่ิมจ้านวนมากขึ้น และการย่อยสลายสารอาหารเหล่านั้นในสภาพไร้อากาศ
ท้าให้ได้ผลผลิตเป็นกรดแลคติกมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าความเป็นกรดอาจเพ่ิมขึ้น
ไม่มากนัก เนื่องจากโปรตีนของปลาสามารถคงค่าความเป็นกรดด่างของอาหารไว้ได้เรียกว่า            
“เป็นบัฟฟอร์ธรรมชาติ” จุลินทรีย์ที่มีบทบาทส้าคัญในปลาร้าเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่เจริญได้ดีในสภาพ
ที่มีอากาศเล็กน้อย และท้าให้เกิดการหมักท่ีได้กรดชนิดเดียว เมื่อการหมักด้าเนินการต่อไปจะเกิดการ
คัดเลือกให้มีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเจริญอยู่ได้เป็นจ้านวนมาก ส่วนเชื้อโรคและ
จุลินทรีย์ที่เป็นโทษอ่ืน ๆ มักตายหรือลดจ้านวนลง ท้าให้ไม่เกิดอันตรายเมื่อสิ้นสุดการหมัก โดยส่วนใหญ่
ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 8 เดือนข้ึนไป  

จุลินทรีย์ที่พบว่ามีบทบาทต่อการย่อยสลายและท้าให้ปลาร้าเกิดรสชาติที่ เหมาะสม          
น่ารับประทาน ได้แก่ กลุ่มPediococcus ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่พบในน้้าปลา จากกระบวนการหมัก
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท้าให้ปลาสดเปลี่ยนเป็นปลาร้า ซึ่งมสีภาพเป็นปลาเนื้ออ่อนนุ่ม  



17 

 

ยุ่ย สีเหลืองเข้มจนถึงด้าคล้้า แล้วแต่ส่วนผสมและวิธีการผลิต มีกลิ่นเฉพาะตัว อาจน้อยหรือรุนแรง
จนฉุน ขึ้นกับการผลิตเช่นกัน กลิ่นนี้ไม่อาจบอกได้ว่า หอมหรือเหม็น ขึ้นกับบุคคลและสถานที่   

ความรู้เรื่องกรรมวิธีที่ปลากลายเป็นปลาร้า คงให้ความม่ันใจในการตัดสินใจบริโภคปลาร้าได้
บ้างไม่มากก็น้อย และอีกส่วนที่ส้าคัญและน่าสนใจคือคุณค่าทางโภชนาการ จากการวิเคราะห์พบว่า  
ปลาร้าประกอบด้วย โปรตีนและสารอาหารมากมาย ดังแสดงในตารางที่ 2.1 จากข้อมูลของปลาร้าที่
กล่าวมาข้างต้น คงช่วยกระตุ้นให้ทั้งผู้ผลิตปลาร้า และผู้บริโภคให้สนใจปลาร้าในฐานะอาหารแห่ง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ควรแก่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่อย่าง
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ 
ตารางที ่2.1 ค่าเฉลี่ยของสารอาหารต่าง ๆ ในปลาร้า 100 กรัม 

สารอาหารของปลาร้า  เนื อปลาร้า น ้าปลาร้า 

คาร์โบไฮเดรท  
ไขมัน                             
โปรตีน                          
พลังงาน                      
วิตามินเอ                      
วิตามิน  บี – 1             
วิตามิน  บี – 2              
ไนอะซิน                     
แคลเซี่ยม                    
ฟอสฟอรัส                
เหล็ก                           

(กรัม) 
(กรัม) 
(กรัม) 
(กิโลแคลอรี่) 
(หน่วยสากล) 
(มิลลิกรัม) 
(มิลลิกรัม) 
(มิลลิกรัม) 
(มิลลิกรัม) 
(มิลลิกรัม) 
(มิลลิกรัม) 

1.75 

6.00 

14.15 

117.50 

195.00 

0.02 

0.16 

0.60 

939.55 

648.20 

4.25 

- 
0.6 

3.2 

18.2 

- 
- 
- 
- 

76.5 

42.9 

- 
ที่มา : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างถึงใน ยุพิน แวงสุข (2547) 
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลา โดยสุชาวดี โหมกลาง (2554) การศึกษาแนวทาง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนลุ่มน้้ามูลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ ดุษฎี

นิพนธ์ สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาได้เน้นถึงความส้าคัญของ

ปลาร้าว่าเป็นอาหารหมักพ้ืนบ้านที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นอาหารที่พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการจึงควร

พัฒนาให้มีคุณค่าและคุณภาพขึ้นไปอีก การวิจัยครั้งนี้  ก้าหนดความมุ่งหมายไว้ 2 ประการคือ       
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เพ่ือศึกษา 1) ประวัติความเป็นมาและกระบวนการผลิตปลาร้า จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 2) แนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ ในบริเวณชุมชนลุ่มน้้ามูล3 จังหวัดได้แก่ ชุมชน  

ลุ่มน้้ามูลตอนบน คือจังหวัดนครราชสีมา ชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนกลาง คือจังหวัดสุรินทร์  และชุมชน   

ลุ่มน้้ามูลตอนล่างคือจังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส้ารวจการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากตัวอย่างจ้านวน 156 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ววิเคราะห์ข้ อมูลตามความ        

มุ่งหมาย น้าเสนอผลการวิจัย แบบพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า การผลิตปลาร้า เกิดจาก    

ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคได้เป็นระยะเวลานาน ปลาร้าคือการถนอมอาหารแบบ

พ้ืนบ้านที่เกิดขึ้นจากการน้าปลามาหมักกับเกลือและข้าวคั่วหรือร้า ชุมชนที่ผลิตปลาร้าเป็นชุมชนที่มี

ท้าเลที่ตั้งติดแม่น้้ามูล โดยมีค้าเรียกปลาร้าที่แตกต่างกันคือ บริเวณลุ่มน้้ามูลตอนบน เป็นกลุ่มคนไทย

โคราช เรียกว่า ปลาร้า ส่วนบริเวณลุ่มน้้ามูลตอนกลางและตอนล่างเรียกว่า ปลาแดก รูปแบบการผลิต

อยู่ในระดับครอบครัว เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน หากมีปลาร้าจ้านวนมากจึงน้าไป

แลกเปลี่ยนเป็นข้าวกับชุมชนอ่ืน เกิดเป็นวัฒนธรรมธรรมแลกเปลี่ยนปลาร้า ส่วนวัฒนธรรมการ

บริโภคปลาร้านั้นพบว่า ปลาร้าเป็นอาหารหลักท่ีรับประทานพร้อมกับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว การแปร

รูปปลาร้าอยู่ในรูปแบบทั้งเป็นเครื่องปรุงรสและรูปแบบอาหาร องค์ความรู้ในการผลิตปลาร้าเกิดจาก 

การสืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมาคือการเลือกชนิดปลา วัตถุดิบการท้า อุปกรณ์การท้า ขั้นตอนการท้า 

การเก็บรักษา และการแปรรูป ชนิดของปลาร้าที่ท้าในอดีตมี 2 ประเภทด้วยกันคือ ปลาร้าข้าวเบือ 

(ข้าวคั่ว) และปลาร้าร้า ปัจจุบันการผลิตปลาร้ายังคงสืบทอดองค์ความรู้เดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสูตรการ

ท้าปลาร้า มีอัตราส่วนระหว่าง ปลา เกลือและข้าวคั่วหรือร้าที่คงที่แน่นอน วัตถุดิบในการท้าบางอย่าง

ข้าวเบือปลาร้า (ข้าวคั่ว) นิยมท้าจากข้าวสารผสมข้าวเปลือก ร้านิยมใช้ร้าที่คั่วให้สุกแล้ว และชนิด

ของปลาร้าเพ่ิมเป็น 3 ชนิดคือ ปลาร้าข้าวคั่ว ปลาร้าร้า และปลาร้าร้าผสมข้าวคั่ว ปัจจุบันพบว่ามี

รูปแบบการผลิต 4 ลักษณะด้วยกันคือ การผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น การผลิตปลาร้าทั้ง

เพ่ือบริโภคและจ้าหน่าย การผลิตปลาร้าเพ่ือจ้าหน่ายเชิงธุรกิจ และการรวมกลุ่มผลิตปลาร้าเพ่ือ

จ้าหน่ายเป็นสินค้าชุมชน สภาพปัญหาการผลิตปลาร้าพบว่า ปริมาณปลาลดลง คุณภาพการผลิตยัง

ไม่ได้มาตรฐาน ลักษณะการผลิตต่างคนต่างผลิตจึงขาดการวางแผนการผลิต เงินลงทุนและตัวผู้ผลิต

เองที่เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคมากกว่าเชิงพาณิชย์ ความต้องการในการผลิตปลาร้าคือความสะอาด

และปลอดภัยซึ่งเกิดจากกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัย ปลาร้าแปรรูปที่หลากหลายรูปแบบและผลิตภัณฑ์
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ปลาร้าส้าเร็จรูปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้ามี 2 แนวทางคือ 1) พัฒนาโดยการสร้างเครือข่าย

ให้กับผู้ผลิตปลาร้าชุมชนลุ่มน้้ามูล เพ่ือเป็นการรวมตัวของผู้ผลิตปลาร้าบนฐานของการพ่ึงพาอาศัย

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ วัตถุดิบ ผลผลิตและเงินทุน เพ่ือน้าไปสู่

ผลประโยชน์ของชุมชน 2) การพัฒนาปลาร้าหมักและปลาร้าแปรรูปจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพ่ือเข้าสู่

เกณฑ์มาตรฐานอาหารโดยพัฒนาวัตถุดิบ เน้นการท้าปลาร้าจากปลาสด คัดแยกชนิดปลา

กระบวนการผลิตเน้นให้ถูกสุขอนามัย สูตรการท้าใช้สูตรดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา ลักษณะปลาร้า

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน (มผช.) บรรจุภัณฑ์เน้นพกพาสะดวกเก็บรักษาได้นาน สวยและดูดี 

และในด้านการตลาด น้าไปสู่การจ้าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะส่งผลไปยัง

ผู้บริโภคในการยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าและส่งผลให้การตลาดขยายออกไปอีกโดยสรุป ปลาร้าเป็น

อาหารที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งให้คุณค่าทาง

วัฒนธรรมอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ งานวิจัยนี้ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่

เหมาสะสม สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าต่อไป 

 ในส่วนของการจัดการธุรกิจได้มีการศึกษาของสุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) ได้ศึกษาการ

จัดการธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาน้้าจืดในจังหวัดนครพนม โดยได้ท้าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จ้านวน 64 ราย โดยจ้าแนกตามชนิดของผลิตภัณฑ์คือ ปลาร้า ปลาส้ม และน้้าปลา อย่างละ 21 ราย 

โดยเลือกศึกษาในอ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี      

(ส้มปลาโด) อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 ราย ผลการศึกษาผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาร้าใน

อ้าเภอศรีสงครามพบว่า ผู้ผลิตปลาร้ามีรายได้นอกเหนือจากการผลิตปลาร้าก็คือ  การท้าประมง 

ช่วงเวลาในการท้าปลาร้าโดยเฉลี่ย 91.57 วัน ก้าลังในการผลิตปลาร้าโดยเฉลี่ย 52.86 โอ่ง/ปี ปลาที่

ใช้ในการผลิตปลาร้าก็คือ ปลาเบญจพรรณเป็นหลัก ในการผลิตปลาร้า 1 โอ่ง ขนาดบรรจุประมาณ 

120 กิโลกรัม จะมีส่วนผสมเฉลี่ยประกอบด้วย ปลาสด 80 กิโลกรัม ร้าข้าว 30 กิโลกรัม เกลือสินเธาว์ 

27 กิโลกรัม ผสมน้้าเล็กน้อย 10 ลิตร ทั้งนี้มีต้นทุนการผลิตปลาร้าทั้งหมด 7.22 บาท/กิโลกรัม   

ราคาขายได้เฉลี่ย 8.00 บาท ก้าไร คิดเป็น 0.78 บาท/กิโลกรัม ผลตอนแทนการลงทุนคิดเป็น ร้อยละ 

10.80 ระยะเวลาในการผลิต 3-4 เดือน ระยะเวลาในการหมักปลาร้าเพ่ือจ้าหน่าย 6 เดือนขึ้นไป 

สภาพการตลาดปลาร้านั้นจะถูกกระจายไปยังผู้รวบรวมในท้องถิ่น ร้อยละ 74.73 พ่อค้าต่างอ้าเภอ

ร้อยละ 32.35 พ่อค้าในจังหวัด ร้อยละ 42.38 ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยละ 74.73 พ่อค้าต่างจังหวัด  

ร้อยละ 25.27 และผู้บริโภคต่างจังหวัดร้อยละ 25.7  
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 นอกจากนี้ จิราภรณ์ สุมังคะ และบ้ารุง รินทา 2553 การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่ม
ผู้ผลิตปลาย่างรมควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มบ้านดอนตาลโง๊ะ ต้าบลฮางโฮง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปลาย่างรมควันโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มบ้านดอนตาลโง๊ะ ต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาบริบทของกลุ่มผลิตปลาย่างรมควันและบริบทของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการผลิตปลาย่างรมควันในชุมชน  2) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตปลาย่าง
รมควัน ตั้งแต่ปัจจัยน้าเข้า กระบวนการผลิต และผลการผลิต 3) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาและ
ข้อจ้ากัดของการผลิตปลาย่างรมควันต่อชุมชน 4) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการผลิตปลาย่างรมควัน 
5) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตปลาย่างรมควันโดยการมีส่วนร่วมของชุนชน  โดยศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมขึ้นมาจากการออกส้ารวจพ้ืนที่ที่
ท้าการศึกษาจากการสัมภาษณ์และสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ประธานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน เป็นต้น และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมด้านเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท้าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้  

จากการศึกษาบริบทของกลุ่มผลิตปลาย่างรมควันและบริบทของชุมชน  พบว่าเป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ริมหนองหาร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายชนิดในสมัยก่อนชาวบ้านจึงนิยมจับ
ปลามาประกอบอาหาร และมีการน้าปลาที่จับได้มาท้าปลาย่างรมควันออกจ้าหน่ายปรากฏว่ามีการ
ตอบรับจากตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างดี  ปัจจุบันในหมู่บ้านมีการท้าปลาย่างรมควันกันกว่า               
20 ครอบครัว และมี 5 ครอบครัวที่จะรับจ้างท้าปลา แต่หลังจากมีการสร้างประตูน้้าสุรัสวดี และ
สร้างบันไดปลาโจนท้าให้ปลามีปริมาณลดลง กลุ่มผู้ผลิตปลาย่างรมควันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดยมี
สมาชิกแรกเริ่มจ้านวน 30 คน และได้แต่งตั้งนางสมเกียรติ คงคุณ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มมี
สมาชิก 20 คน วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าปลาย่างรมควัน กลุ่มมีการจัดซื้อปลาจากจังหวัดนครปฐม และ
บางส่วนจากจังหวัดอ่างทอง ปลาย่างรมควันที่จ้าหน่ายดีที่สุด คือ ปลาตะเพียน โดยทางกลุ่มจะไปรับ
ปลามาจากแหล่งเลี้ยงปลาเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 250 -300 กิโลกรัม ด้านการผลิต โดยการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่ผลิต และมีการตรวจสอบคุณภาพของปลาก่อนท้าการ
ผลิต เพ่ือให้ได้รสชาติที่ได้มาตรฐาน ด้านการตลาด กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ปลาย่างรมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ 
จะจ้าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยทางกลุ่มจะขายเป็นประจ้าตลาดสดเทศบาล และจ้าหน่าย
ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยน้าไปส่งยังจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม ในส่วนของราคาขาย
ส่ง ไม้ละ 8 บาท ราคาขายปลีก ไม้ละ 10 บาท ปลาย่างรมควันแต่ละไม้จะมีปลา 2-4 ตัว ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของปลา กลุ่มผู้ผลิตยังขาดอุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัย ทุกอย่างต้องท้าด้วยแรงงานจาก
สมาชิก การบริหารจัดการกลุ่ม  มีการแบ่งหน้าที่กันท้าตามลักษณะการผลิต และงานที่ได้รับ
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มอบหมาย ส่วนปัญหาในเรื่องของการจัดคนเข้าท้างานนั้น สมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกันบ้างก็มีงาน
ประจ้าที่ต้องท้า เลยไม่มีเวลาว่าง มาช่วยเหลืองานของทางกลุ่ม แต่ยังมีแรงงานในชุมชนมารับจ้าง
ช้าแหละปลาอีกทาง และของเสียจากการผลิตปลาย่างรมควัน ได้แก่ ไส้ปลา ขี้ปลา ครีบปลา และ
เกล็ดปลา ซึ่งขี้ปลาจะมีเกษตรกรมารับที่ท้าการผลิตของกลุ่มฯ เพ่ือน้าไปท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ         
ส่วนเกล็ดปลาจะท้าความสะอาด ตากให้แห้งแล้วน้าไปส่งขายตลาดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
น้าไปท้าเครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตปลาย่างรมควัน สมาชิกยังขาดการ
อบรมและการให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มอยู่บ้าง จึงควรมีการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการผลิต
อาหารให้ถูกหลักอนามัยด้านการผลิตอาหารให้ปลอดสารพิษ ด้านการแปรรูปอาหาร ด้านการตลาด 
ด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด และการจัดการของเสีย การท้าผลิตภัณฑ์ปลาย่างรมควันส่งผลให้มีการ
จ้างงานในชุมชน และคนในชุมชนไม่อพยพไปท้างานต่างถ่ิน  

จะเห็นว่าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปปลานั้นควรต้องค้านึงถึงบริบทของกลุ่มและชุมชน 
ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร และสมาชิกมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาอย่างไร มีประเด็น
ไหนที่ควรได้รับการส่งเสริมเพ่ิมเติม หรือมีเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างไร การ
บริหารจัดการกลุ่มให้มีความยั่งยืนควรมีแนวทางอย่างไร เป็นต้น  
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บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

3.1 ประชำกร 

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาในหมู่บ้านรอบหนองหาร ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ซึ่งมีเพียง 1 กลุ่มคือ กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ 

 

3.2  กำรเลือกกลุม่ตัวอยำ่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยเลือก

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาเพ่ือจ าหน่าย ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนในระบบสารสนเทศ

ของกรมส่งเสริมการเกษตรคือ กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน 

  

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประเด็นที่เป็นค าถามได้จากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค าถามท่ีมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลา  

  ตอนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 

  ตอนที่ 3 สภาพการผลิตและการตลาดจากการผลิตผลิตภัณฑป์ลา 

  ตอนที่ 4 สภาพต้นทุนและรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา   

ตอนที่ 5 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 

 

3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 มีการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลารายย่อย และกลุ่มผู้ผลิต และออกแบบ

สอบถามให้กรอกข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป การเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย 

  3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม  

โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและกลุ่ม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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โดยใช้ค าถามที่มีทั้งเป็นค าถามปิด (Closed-ended question) ซึ่งมีการวางกรอบค าตอบไว้แล้ว  

ผู้ตอบเพียงตอบหรือผู้สัมภาษณ์คอยเลือกค าตอบที่ตอบมาว่าตรงกับข้อไหน และใช้ค าถามแบบเปิด 

(Open-ended question) ซึ่งจะท าให้ผู้ตอบสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ โดยอาศัยความนึกคิด  

ประสบการณ์ ความรู้สึก หรือความรู้ของตนเองที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการ การผลิต การตลาด ปัญหาในการด าเนินงาน อุปสรรค  

ตลอดจนทศันคติ และสภาพพ้ืนฐานทางทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ที่ศึกษานั้น ๆ 

  3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งจากรายงานการศึกษา บทความ อินเตอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้ศึกษาและรวบรวมไว้ เช่น รายงานวิจัย รายงานเศรษฐกิจ  

รายงานข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัด เป็นต้น 

 

3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive method)  พรรณนาในรูปของร้อยละและค่าเฉลี่ย 

(Mean) ประกอบการอธิบาย เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ๆ ของผู้ผลิตปลา สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ของเขตพ้ืนที่ท าการศึกษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต และการวิเคราะห์จุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Swot analysis) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ  

หรือผลการด าเนินงานของธุรกิจ และสามารถสรุปผลว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  

และอุปสรรค   

   

 



24 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ปลา ในเขต

หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ได้ท าการศึกษาส ารวจหมู่บ้านรอบหนองหารจ านวน 15 

หมู่บ้านได้แก่ บ้านดอนเชียงคูณ บ้านดอนตาลโง๊ะ บ้านนาดอกไม้ บ้านดอนเสาธง บ้านหนองบัวใหญ่ 

บ้านธาตุตูม บ้านดอนกกยาง บ้านดอนยาง บ้านท่าวัดเหนือ บ้านท่าศาลา บ้านซ่งน้ าพุ บ้านโพนบก 

บ้านโพนงามท่า บ้านนาแก้ว และบ้านท่าแร่ และพบว่า หมู่บ้านรอบหนองหารมีเพียง 1 กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา คือ กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ ะ ดังนั้น           

ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นผลการศึกษาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ 

เท่านั้น ซึ่งพบว่ามีการผลิตปลาย่างรมควันจ าหน่ายมาตั้งแต่ปี 2528 ผลการศึกษารายวัตถุประสงค์

เป็นดังนี้ 

 

4.1 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกในกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา         

บ้านดอนตาลโง๊ะ จังหวัดสกลนคร  

 จากการศึกษาสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ผลิตซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้าน

ดอนตาลโง๊ะ จังหวัดสกลนคร จ านวน 20 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามโดยปรับปรุงจากงานวิจัยของ

สุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547)  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) พบว่ามีสภาพพ้ืนฐานทั่วไปดังนี้ 

 4.1.1 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาของผู้ผลิตปลาย่างรมควัน 

 ผู้ผลิตปลาย่างรมควันที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ จ านวน 20 คน 

และทัง้หมดเป็นเพศหญิงร้อยละ 100.00 (ตารางที่ 4.1) เมื่อพิจารณาอายุของผู้ผลิตปลารมควันมีอายุ

เฉลี่ยเท่ากับ 53 ปี โดยมีอายุสูงสุด 71 ปี ต่ าสุด 36 ปี เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 47-57 ปี 

ร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 58-68 ปี ร้อยละ 25.00 (ตารางที่ 4.2) สถานภาพ   

การสมรสส่วนใหญ่แต่งงานหรือสมรสแล้ว ร้อยละ 95.00 รองลงมาหย่าร้างหรือเป็นหม้าย ร้อยละ 

5.00 ในด้านระดับการศึกษาของผู้ผลิตปลาร้าโดยส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 75.00 

รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.00  
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

0 

20 

0 

100.00 

รวม 20 100.00 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

36-46 ปี 

47-57 ปี 

58-68 ปี 

69 ปี ขึ้นไป 

2 

12 

5 

3 

10.00 

60.00 

25.00 

15.00 

รวม 20 100.00 

อายุเฉลี่ย (ปี)                                                                                       52 

อายุสูงสุด (ปี)                                                                                       70 

อายุต่ าสุด (ปี)                                                                                        36 

 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน (ราย) ร้อยละ 

โสด 

สมรส 

หย่าร้าง/หม้าย 

0 

19 

1 

0.00 

95.00 

5.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

15 

5 

75.00 

25.00 

รวม 20 100.00 

 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 
 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

น้อยกว่า 4 

4-5 

มากกว่า 5 ขึ้นไป 

6 

10 

4 

30.00 

50.00 

20.00 

รวม 20 100.00 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (เฉลี่ย)                                               4.50 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (สูงสุด)                                               8 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ต่ าสุด)                                               2 

  

 ครัวเรือนผู้ผลิตปลารมควันมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.50 ราย โดยมีจ านวนสมาชิก

ในครัวเรือนสูงสุด 8 ราย และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่ าสุด 2 ราย ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 

4-5 ราย ร้อยละ 50.00 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า 4 ราย ร้อยละ 30.00 (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบอาชีพ

ของผู้ผลิตปลาร้า 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

10-20 ปี 

21-30 ปี 

31 ปีขึ้นไป 

12 

5 

3 

60.00 

25.00 

15.00 

รวม 20 100.00 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  (เฉลี่ย)                                     21 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  (สูงสุด)                                   32 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  (ต่ าสุด)                                   10 

 

 เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการประกอบอาชีพผลิตปลารมควันโดยเฉลี่ย 21 ปี พบว่า   

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตปลารมควันเป็นระยะเวลา 10-20 ปี ร้อยละ 60.00 รองลงมาประกอบ

อาชีพผลิตปลารมควันเป็นเวลา 21-30 ปี ร้อยละ 25.00 (ตารางที่ 4.6) และระยะเวลาสูงสุดในการ

ประกอบอาชีพผลิตปลาควันเป็นเวลา 32 ปี และระยะเวลาต่ าสุดในการประกอบอาชีพผลิตปลาควัน

เป็นเวลา 10 ปี อาชีพเดิมก่อนเป็นผู้ผลิตปลาย่างสูงสุดประกอบท านา ร้อยละ 80.00 รองลงมา

ประกอบอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ ร้อยละ 20.00 (ตารางท่ี 4.7) 

 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามอาชีพเดิมก่อนเป็นผู้ผลิตปลา

ย่างรมควัน 
 

อาชีพเดิม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ท านา 

ท าการเกษตรอื่น ๆ 

ค้าขาย 

16 

4 

1 

80.00 

20.00 

5.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลาย่างรมควันจ าแนกตามจ านวนแรงงานในครอบครัวที่

ช่วยในการผลิตปลาย่างรมควัน 
 

แรงงานในครอบครัว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

2-3 ราย 

4-5 ราย 

6 รายขึ้นไป 

15 

4 

1 

75.00 

20.00 

5.00 

รวม 20 100.00 

จ านวนแรงงานในครอบครัว   (เฉลี่ย)                                    3.10 

จ านวนแรงงานในครอบครัว   (สูงสุด)                                        7 

จ านวนแรงงานในครอบครัว   (ต่ าสุด)                                         2 

  

 แรงงานในครอบครัวที่ช่วยในการผลิตปลารมควันเฉลี่ย 3.10 ราย โดยจ านวนแรงงานใน

ครอบครัวสูงสุด 7 ราย และต่ าสุด 2 ราย ส่วนใหญ่มีแรงงานในครอบครัวที่ช่วยในการผลิตปลา

รมควัน 2-3 ราย ร้อยละ 75.00 รองลงมามีแรงงานในครอบครัว 4-5 ราย ร้อยละ 20.00 ซึ่งมีจ านวน

น้อย  เนื่องจากบุคคลภายในครอบครัวซึ่งมีอาชีพเมื่อถึงวัยท างานกันก็จะแยกตัวไปท างานต่างถิ่น โดย

ส่วนใหญ่ หรือไม่ก็แยกครอบครัวไปสร้างครอบครัวของตนเอง ท าให้ขาดแคลนแรงงานในการผลิต

ปลาย่าง และต้องจ้างคนงานส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนบ้านมาช่วยในกรณีที่มีการผลิตจ านวนมากในช่วง

เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคมเนื่องจากมีปลามากและราคาไม่แพง (ตารางท่ี 4.8) 

 4.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิตปลารมควัน 

เมื่อพิจารณาจากแหล่งเงินทุนของผู้ผลิตปลารมควันพบว่าผู้ผลิตปลารมควันส่วนใหญ่ใช้เงิน

ลงทุนจากกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 50.00 รองลงมาใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคาร ร้อยละ 40.00  
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ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ผลิตปลารมควันจ าแนกตามแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาผลิตปลา

รมควัน 
 

แหล่งเงินทุนในการผลิตปลารมควัน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ธนาคาร 

กองทุนหมู่บ้าน 

เงินทุนส่วนตัว 

8 

10 

2 

40.00 

50.00 

10.00 

รวม 20 100.00 

 

4.2 การจัดการธุรกิจด้านการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ 

 4.2.1 การผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ 

 จากการสัมภาษณ์นางสมเกียรติ อุปพงษ์ ประธานกลุ่มผู้ผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ ได้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปลาย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปลาย่าง 

  จากสัมภาษณ์ผู้ผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปลาย่าง 

มีดังนี ้

    1) ปลาสด ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก เพราะถ้าเป็นปลาขนาดใหญ่จะแห้ง

ยาก และราคาแพง แต่เดิมใช้ปลาที่จับได้จากหนองหาร เช่น ปลาขาวไทย ปลาสูด ปลาขาวมน ปลา

หน้าหมอง และปลาแม่กระแด้ง ซึ่งเป็นปลาที่อร่อยที่สุด เพราะเป็นปลาที่มีเนื้อแน่นละมัน  แต่ปลา

จากหนองหารมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงได้ซื้อปลาจากอ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ด้วย ส่วนใหญ่ ใช้ปลาขนาดเล็ก (ตกเกรด) เพราะราคาถูกเมื่อน ามาท าปลาย่างจะแห้ งได้

ง่าย อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันไม่ได้ใช้ปลาจาก    หนองหารเท่านั้น แต่ยังใช้ปลาจากแหล่งอื่นอีกด้วย 

    2) เกลือ ใช้เกลือสินเธาว์จากอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพราะมีรถ

มาขายถึงในหมู่บ้าน ท าให้สามารถซ้ือได้ราคาถูก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อจากท่ีอ่ืน 

    3) ผงชูรส  

    4) ซีอิ้วด า 
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    5) ฟืน เป็นฟืนที่ได้จากต้นไม้ที่ตายแล้ว หาเก็บตามทุ่งนาหรือป่าในหมู่บ้าน 

เมื่อไม่พอต้องสั่งซื้อจากบ้านหนองหอย บ้านหนองสนม บ้านโพนสว่าง ต าบลเชียงเครือ จังหวัด

สกลนคร โดยผู้ผลิตน ารถไปบรรทุกเอง ฟืน 1 รถปิ๊คอัพ ราคาประมาณ 200 บาท หรือบางครั้ง มีรถ

น าฟืนมาขายถึงในหมู่บ้าน ฟืน 1 รถสามล้อ ราคา 180 บาท ถ้าเป็นฟืนไม้จิกจะติดไฟดี แต่ถ้าเป็น

พวกไม้ตะเคียนจะติดไฟไม่ค่อยดี ฟืน 1 รถปิ๊คอัพจะย่างปลาได้ประมาณ 600-700 กิโลกรัม 

   4.2.1.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปลาย่าง 

   ในการศึกษาภูมิปัญญาในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปลาย่าง ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุ 

และอุปกรณ์ที่ราคาถูก หาง่ายและบางครั้งสามารถท าขึ้นเองได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

ในการช าแหละ การปรุงรส การตาก การย่าง และการบรรจุใส่ไม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

    1)อุปกรณ์ที่ใช้ในการช าแหละปลา ส่วนใหญ่ ผู้รับจ้ างช าแหละจะน า

อุปกรณ์ไปเอง ประกอบด้วย ที่ขอดเกล็ดปลา มีดหรือพร้า หินลับมีด และถุงมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

     1.1) ที่ขอดเกล็ดปลา มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้ 

ซึ่งได้แก่ ช้อน ที่ขอดเกล็ดปลาท าด้วยตะปูเหล็ก ซึ่งชาวบ้านท าขึ้นไว้เอง หรือที่ขอดเกล็ดปลาท าด้วย

พลาสติก ที่มีขายตามท้องตลาด 

     1.2) มีดหรือพร้า ที่ใช้ในการช าแหละปลา ขึ้นอยู่กับความถนัดของ

ผู้ใช้ ส่วนใหญ่นิยมใช้พร้าและมีน้ าหนักมากท าให้ผ่าหัวปลาได้ง่าย ซึ่งต้องมความคมมาก ผู้ช าแหละจึง

ต้องน าหินลับมีดติดตัวมาด้วย เพ่ือลับมีดให้มีความคมอยู่เสมอ ท าให้การช าแหละปลาง่ายและสวย 

     1.3) ถุงมือผ้า ใช้ส าหรับถูเพ่ือล้างขี้ปลา นอกจากนี้ยังใช้ป้องกัน

คมมีดและก้างปักมือด้วย 

     1.4) เขียงไม้ขนาดกลางหรือขอนไม้สี่เหลี่ยมที่มีความหนาส าหรับ

คนช าแหละจะไม่ต้องก้มหลังมากขณะช าแหละ 

     1.5) เก้าอ้ีพลาสติกส าหรับนั่งช าแหละปลา 

     1.6) กาละมังหรือตะกร้าพลาสติกส าหรับใส่ปลา 

    2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงรส ประกอบด้วย กะละมังพลาสติก หรือถัง

พลาสติก 

    3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตากปลา เดิมเป็นไม้ไผ่สานเป็นตาข่าย เรียกว่า  

“กระแตะ” ซึ่งผู้ผลิตท าใช้เอง และพบว่า เวลาตากปลาจะแห้งช้า เพราะบริเวณตัวปลาที่สัมผัสกับไม้



31 

 

ไผ่จะไม่ค่อยแห้ง ถ้าใช้ในฤดูฝนที่ตากก็จะขึ้นรา นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังหายากและมีราคาแพง ปัจจุบัน

เปลี่ยนมาใช้ที่ตากแบบตาข่ายไนลอน 1 ม้วน ราคา 150 บาท ท าที่ตากปลาได้ 10 อัน การท าความ

สะอาดสามารถท าได้ง่าย สะดวก ถ้าซื้อมาใหม่ๆ ใช้มือกวาดเศษปลาที่ติดอยู่ก็จะออกง่ าย หรือใช้ผ้า

ชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดก็สามารถท าได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีน้ าหนักเบา  เคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่มี

ข้อเสียคือ ในฤดูฝนการตากปลาด้วยตาข่ายในลอน ถ้าปลาไม่แห้งจะน ามาอังไฟเพ่ือให้ปลาแห้งก่อน

น าไปย่างไม่ได ้

      4) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการย่างปลา ประกอบด้วย เตาย่าง กระด้งส าหรับใส่ปลา

ย่าง และที่คีบปลา มีรายละเอียดดังนี้ 

     4.1) เตาย่างปลา แต่เดิมเป็นเตาหลุม โดยขุดหลุมกว้างประมาณ 2 

ฟุต ลึกพอประมาณใส่ฟืนในหลุม ส าหรับตะแกรงย่างปลาใช้ไม้ไผ่สาน ซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียว หรือ 2 

ครั้งเท่านั้น เพราะตะแกรงไม้ไผ่จะไหม้ไฟง่าย สาเหตุที่ขุดหลุมย่างปลาเพราะต้องการให้ความร้อนขึ้น

ทางเดียว ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ถังน้ ามันตัดครึ่ง เจาะข้างล่างเป็นที่ส าหรับใส่ฟืน เอาตะแกรงเหล็กวาง

ข้างบน ย่างปลาได้ครั้งละประมาณ 30-40 ตัว 

     เมื่อต้องผลิตปลาย่างเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านได้ไปดูการย่างสุนัข

ที่บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ซึ่งใช้เตาท าด้วยอิฐบล็อค จึงทดลองท าดู โดยก่ออิฐ 2 ด้าน  ๆ ละ 15 

ก้อน ยาว 1 เมตร เอาตะแกรงเหล็กวางด้านบนส าหรับวางปลาย่างและใส่ฟืนข้างใต้ เตาย่างแบบนี้

ใช้ได้สะดวกดี สามารถย่างปลาได้ครั้งละมาก ๆ ท าใช้เองได้ง่ายและต้นทุนต่ า แต่มีข้อเสีย คือ เวลา

ย่างผู้ที่ท าหน้าที่ย่างจะร้อนมากเพราะความร้อนจากเตาท าให้ร้อนหน้า บางคนจึงต้องใช้ผ้าคลุมหน้า 

     ต่อมาได้ทดลองท ารางส าหรับดึงตะแกรงย่างปลาเข้าออกจากเตา

จะได้ไม่ร้อนหน้าละมือ ซึ่งมีข้อดี คือสะดวกไม่ต้องคีบปลาออกจากเตาทีละตัว แต่มีข้อเสียคือ จะ

เสียเวลามากในการเรียงตัวปลาท าให้เปลืองฟืน 

     4.2) ที่คีบปลา แต่เดิมใช้ไม้ไผ่เหลาคล้ายตะเกียบยาวๆ ต่อมาจึง

เปลี่ยนที่คีบถ่านที่มีขายตามท้องตลาดมาเป็นที่คีบปลาย่าง ซึ่งสามารถคีบปลาได้สะดวก ใช้งานได้

นาน และยังมีราคาถูกอีกด้วย 

     4.3) กระด้งส าหรับใส่ปลาย่างที่สุกแล้ว ท าด้วยไม้ไผ่สานห่าง ๆ 

เพ่ือระบายความร้อนจากปลาย่าง ท าให้ปลาไม่แฉะ 
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    5) วัสดุในการบรรจุปลาย่าง พบว่า เดิมผู้ผลิตปลาย่างใช้วีวางปลาซ้อนกัน

แล้วใช้ยางรัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ไม้ปิ้งแบบไม้ปิ้ง โดยจัดเรียงปลาเป็นตัวไม่ซ้อนกัน ซึ่งไม้ปิ้งซื้อมาใน

ราคาร้อยละ 10 บาท บางครั้งครอบครัวท าไม้ปิ้งใช้เอง เพราะต้องการลดต้นทุน 

    หลังจากท่ีบรรจุเสร็จแล้ว จะใช้ตะกร้าพลาสติกหรือเข่งใส่ปลาย่างที่ใส่ไม้ปิ้ง

แล้ว เพ่ือน าไปจ าหน่ายยังที่ต่างๆ บางครอบครัวใช้ตาข่ายมาเย็บเป็นถุงคลุมตะกร้าอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกัน

หนูหรือแมวมากินปลาย่าง เพราะเล็บของแมวจะติดถุงตาข่าย 

   4.2.1.3 กระบวนการผลิตปลาย่าง 

   การศึกษาภูมิปัญญาการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การช าแหละปลา การปรุงรส 

การตาก การย่าง และการบรรจุใส่ไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

    1) ขั้นตอนการช าแหละปลา 

   การช าแหละปลานั้นส่วนใหญ่จะมีผู้รับจ้างในหมู่บ้านมาช าแหละ จาก

การศึกษา พบว่า ขั้นตอนการช าแหละปลามีดังนี้ 

  1.1) น าปลามาขอดเกล็ด ถ้าเป็นปลานิลจะขอดเกล็ดง่าย แต่ถ้า

เป็นปลาตะเพียนจะขอดเกล็ดยากกว่า และต้องแช่น้ าก่อน จึงจะท าให้ขอดเกล็ดได้ง่าย 

  1.2) ผ่าปลาตามยาว เอาเครื่องในออก บั้งด้านหลังของปลา 1 

หรือ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของปลา เพ่ือให้น้ าปรุงรสซึมเข้าในตัวปลา และท าให้ปลาแห้งสม่ าเสมอ

กัน เวลาย่างหนังปลาจะไม่พองออกมา 

  1.3) น าปลามาล้างให้สะอาดใส่ตะกร้าพลาสติก พักไว้ เพ่ือรอการ

ปรุงรส 

  2) ขั้นตอนการปรุงรส 
  การศึกษาการปรุงรสปลาย่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
       2.1) ใส่น้ าเปล่าครึ่งกาละมัง เติมเครื่องปรุงรสซึ่งได้แก่ เกลือ      
2-3 ก ามือ และผงชูรสชองละ 5 บาท ประมาณ 1/3 ซองและซีอ้ิวด าเล็กน้อยเพ่ือให้ปลาย่างมีสีสัน
หน้ารับประท่านถ้าเป็นปลาช่อนจะเติมซีอ้ิวด ามากกว่าปลานิล คนส่วนผสมให้ละลาย ใช้นิ้วจุ่มแล้ว
น ามาแตะลิ้นแล้วบ้วนทิ้ง เพ่ือชิมรสถ้ามีรสไม่เค็มมาก แสดงว่าส่วนผสมใช้ได้ เนื่องจากผสมไม่ได้มี
การชั่งตวงวัดที่แน่นอน จึงต้องมีการชิมทุกครั้ง จกการสัมภาษณ์และสังเกตพบว่าไม่ได้มีการชั่ง
น้ าหนักปลาหรือนับจ านวนตัวปลาที่แน่นอนว่าเท่าไรต่อ 1 ส่วนผสม แต่ใช้การสังเกตจาก
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ประสบการณ์ในการท าจึงท าให้ได้ส่วนผสมที่มีรสชาติใกล้เคียงกันทุกครั้ง ซึ่งปลาสด 100 กิโลกรัมจะ
ได้เกลือ 3 กิโลกรัม ผงชูรสซองละ 5 บาท 3 ซอง และซีอ้ิวด าเล็กน้อย 
    2.2) น าปลาที่ล้างสะอาดแล้วลงแช่ในน้ าปรุงรส โดยให้น้ าปรุงรส
ท่วมตัวปลาเล็กน้อยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุถ้ามีปลาตัวเล็กจะแช่เร็วกว่า
ปลาตัวใหญ่ เอาข้ึนใส่ตะกร้าพักไว้ เพ่ือรอน าไปตากแห้ง 
    2.3) ก่อนน าปลาชุดแรกไปตากจะเติมส่วนผสมลงในน้ าปรุงรส  
ครั้งแรกและชิมรสชาติเหมือนเดิม น าปลาชุดต่อไปลงแช่รอไว้ แล้วจึงน าปลาชุดแรกไปตาก ท าอย่างนี้
จนปลาที่เตรียมไว้หมด 
    3) ขั้นตอนการตากปลา 
    การตากปลาจะเรียงตัวปลาโดยเอาด้านที่ช าแหละขึ้นด้านบนและเรียงให้
ปลาชิดกันเพ่ือประหยัดเนื้อที่ตกปลา ในการตากปลาจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เมื่อสังเกตเห็น
ว่าผิวด้านนอกของปลาแห้ง จับดูเนื้อปลายังนุ่มอยู่ แสดงว่าแห้งพอส าหรับน าไปย่างได้ จะท าให้เนื้อ
ปลาสวายและอร่อย ถ้าตากแห้งเกินไป ปลาย่างจะไม่สวยและจะไม่อร่อย 
    4) ขั้นตอนการย่างปลา 
    ในการศึกษาพบรายละเอียดเกี่ยวกับการยางปลา ดังนี้ 
     4.1) ในขณะที่รอปลาแห้งเพ่ือที่จะน ามาย่าง ผู้ผลิตก็จะก่อไฟโดย
ใช้ฟืนอยู่นอกเตาย่างเพ่ือรอให้ฟืนเป็นถ่านแดงก่อน แล้วจึงค่อยเขี่ยถ่านแดงเข้าในเตา เพราะถ้าใช้ฟืน
ย่างจะมีควันไปจับที่ตัวปลาให้ปลาย่างมีสีไม่สวยและมีกลิ่นของควันไฟ 
     4.2) เอาตะแกรงเหล็กวางบนเตาไฟ เพ่ือให้น้ ามันจากปลาย่างที่ยัง
ค้างอยู่ตะแกรงย่างหยดออกเสียก่อนแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าสะอาดเพ่ือท าความสะอาดตะแกรงย่าง โดยไม่
ต้องล้างน้ าซึ่งจะท าให้ตัวปลาไม่มีริ้วรอยสกปรก 
     4.3) เรียงตัวปลาบนตะแกรงย่างจะต้องให้ตัวปลาชิดกัน และให้
ด้านหลังปลาอยู่ด้านบน โดยใช้ไฟอ่อน ถ้าเป็นปลาช่อนต้องใช้ไฟแรง ปลาจึงจะมีสีสวย 
     4.4) การเรียงตัวปลาบนตะแกรงย่างให้ชิดกันจะท าให้ เป็น
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าปลาสุกได้ที่แล้วเพราะถ้าสังเกตเห็นว่าระหว่างตัวปลามีช่องว่างและหนังปลาเริ่ม
เหี่ยวลงมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม แสดงว่าใช้ได้ จากนั้นจะคีบปลาย่างพักไว้ในกระด้งให้ปลาย่างเย็น
เพ่ือรอให้การบรรจุลงไม้ปิ้ง การย่างปลานิลจะใช้ไฟอ่อนแต่เป็นปลาช่อนจะใช้ไฟแรง จึงท าให้ปลามี  
สีสวยน่ารับประทาน โดยปกติแล้วการย่างปลาจะย่างด้านเดียว แต่ถ้าเป็นหน้าฝนจะย่างท้ัง 2 ด้าน 
    5) ขั้นตอนการบรรจุปลาย่างใส่ไม้ปิ้ง 
    การศึกษาการการบรรจุปลาย่างใส่ไม้ปิ้ง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
     5.1) น ายางรัดที่ปลายไม้ปิ้งด้านหนึ่ง 
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     5.2) การน าปลาย่างใส่ไม้จะต้องคละขนาดของปลาให้เท่ากันทุกไม้ 
โดยคละปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพ่ือให้ดูเหมือนกันทุกไม้ถ้าคนใส่ไม่เป็นจะน าปลาตัวเล็กใส่
ด้วยกันหรือน าปลาตัวใหญ่ใส่ด้วยกัน ท าให้ดูว่ามีไม้เล็กไม้ใหญ่ ซึ่งท าให้เสียเวลา หรือลูกค้าจะไม่เลือก
ไม้เล็กและการที่จะท าให้ปลาบรรจุไม้มีขนาดใหญ่มีวิธีการ คือ เอาตัวเล็กใส่ไว้ล่างสุดและตัวใหญ่ที่สุด
เอาไว้ตรงกลาง ส่วนตัวขนาดกลางจะอยู่บนสุด แล้วมัดด้วยยางรัดที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เวลาลูกค้าซื้อ
จะไม่เลือกไม้เล็กไม้ใหญ่ เพราะทุกไม้เท่ากันกันหมด การบรรจุปลาย่างใส่ไม้ปิ้ง ลูกค้าจะชอบเพราะ
เลือกง่าย นอกจากนี้เวลาจะรับประทานก็จะสะดวกในการน าไปย่างไฟอีกครั้งหนึ่ง 
     5.3) หลังจากที่น าปลาย่างที่บรรจุใส่ไม้ปิ้งเรียบร้อยแล้ว จะน าปลา
ย่างบรรจุใส่ตะกร้าพลาสติก หรือเข่งส าหรับเดินทางไปจ าหน่ายยังตลาดต่างๆ หรือขายส่งให้พ่อค้าคน
กลาง โดยใช้หนังสือพิมพ์รองก้นตะกร้าหรือเข่ง จากนั้นก็น าปลาย่างใส่ตะกร้าโดยเอาด้นหัวปลาติด
กับผนังตะกร้าทั้ง 2 ด้าน และให้ส่วนหางของปลาชนกัน เพราะหัวปลาแข็งจะท าให้ปลาไม่ช้ า เมื่อถูก
กระแทก เรียงปลาย่างตามยาวให้เต็มตะกร้าแล้วเอากระดาษหนังสือพิมพ์คลุมปิดอีกชั้นหนึ่งมัดด้วย
เชือกฟางแล้วสวมด้วยถุงที่เย็บด้วยตาข่ายไนลอน และมัดปากถุงอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือป้องกันแมลงวันมา
ไข่และป้องกันแมวมากินปลาย่าง ซึ่งผู้ผลิตบอกว่า แมวกับปลาย่างเป็นของคู่กัน ส าหรับช่วงฤดูหนาว
ต้องใช้กระดาษรองให้มากขึ้นเพ่ือป้องกันความชื้น 
     การบรรจุใส่ตะกร้าถ้าเป็นปลาช่อนจะบรรจุได้ 300 ไม้ ต่อหนึ่ง
ตะกร้า  ถ้าเป็นปลานิล ปลาสวาย หรือปลาอื่นๆ จะบรรจุได้ประมาณ 150  ไม้ ต่อหนึ่งตะกร้า 
   4.2.1.4 การก าจัดของเสียจากการผลิตปลาย่าง 
   ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องท้องถิ่นการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ พบว่า มีการ
ก าจัดของเสียจากการผลิตปลาย่าง เช่น ไส้ปลา ขี้ปลา เกล็ดปลา น้ าล้างปลา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ไส้ปลาขี้ปลา ถ้าเป็นไส้ปลาช่อนจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ช าแหละ ซึ่ง
จะน าไปท ากับข้าวได้หลายชนิด เช่น ส้มพุงปลา หมก แกง และคั่ว เป็นต้น บางครั้งก็ขายในราคา
กิโลกรัมละ 20-30 บาท ส่วนขี้ปลาประเภทอ่ืนๆ ผู้ผลิตบางรายจะน าไปท าปุ๋ยใส่นาโดยจะเอาไปทิ้งที่
นาของตนเอง ด้วยการโยนกระจายทั่วๆ จะท าให้ต้นข้าวมากเกินไป ส่งผลให้เมล็ดข้าวลีบ บางคน
น าไปทิ้งในกอไผ่ท าให้ต้นไผ่แตกหน่อได้ดี บางรายน าไปทิ้งในป่า หรือบางรายน าไปเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะ  
ท าให้สัตว์โตเร็ว เช่น เป็ด หมู เป็นต้น ถ้าน าไปเลี้ยงหมูต้องต้มให้สุกเสียก่อน 
    ส าหรับผู้ผลิตบางรายจะก้ันคอกส าหรับทิ้งขี้ปลา ไส้ปลาหรือเกล็ดปลา แล้ว
กลบด้วยแกลบ โรยด้วยปูนขาว เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นเหม็นมาก และเมื่อย่อยสลายดีแล้ว ก็น าไปท าปุ๋ยใส่
นาข้าวหรือน าไปขาย 



35 

 

    2) น้ าล้างปลา ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเททิ้งบริเวณที่ช าแหละปลา  หรือทิ้งใน
คอกที่ทิ้งไส้ปลาไม่นิยมน าไปรดต้นไม้ เพราะจะท าให้ต้นไม้ตาย ซึ่งชาวบ้านสันนิษฐานว่าน้ าล้างปลา
เค็มเกินไปเพราะปลากินหัวอาหาร 
    3) เกล็ดปลา จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะท้ิง มีเพียงบางรายเก็บ
เกล็ดปลานิลไว้ขายกิโลกรัมละ 10-15 บาท ท าปลาย่าง 2 วัน จะขายเกล็ดปลานิลได้ประมาณ 40 
บาท ซึ่งผู้ผลิตบางรายบอกว่าถ้าเก็บไว้หลายๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง 
 

4.3 การจัดการธุรกิจด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ  

 ในการศึกษาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ เมื่อน ามาวิเคราะห์ตาม
หลักส่วนผสมการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (price) การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หรือ 4 P’s (William et al., 2000.) ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1. ผลิตภัณฑ์ (product) ผู้ผลิตปลาย่างได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ปลาย่างบรรจุใส่ไม้ปิ้ง 
ไม้ละ 3 ตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ง่ายและสามารถน าไป
ย่างได้ง่ายเวลาจะรับประทาน 
 4.3.2 ราคา (Price) ผู้ผลิตปลาย่างมักจะมีกลยุทธ์ในการตั้งราคา คือ ราคาขายปลีกไม้ละ 
8 บาท และขายส่งไม้ละ 6 บาท ซึ่งผู้ผลิตบอกว่าจะไม่ขึ้นราคามากกว่านี้ เพราะถ้าแพงกว่านี้ลูกค้าจะ
ไม่ซื้อ แต่จะลดขนาดของปลาลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน 
 4.3.3 การส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้ผลิตปลาย่างมีการส่งเสริมการขาย โดยถ้ามีผู้
ซื้อปลาย่างครั้งละจ านวนมากก็จะขายในราคา 13 ไม้ 100 บาท ถ้าขายไม่หมดจะลดราคาลงอีก 
เหลือไม้ละ 5 บาท หรือมีการแถมเพ่ือให้ขายได้หมดในวันเดียว เพราะปลาย่างไม่สามารถเก็บได้นาน 
การส่งเสริมการขายผู้ผลิตแต่ละคนจะตัดสินใจเอง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
 4.3.4 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จากการศึกษา พบว่า ผู้ผลิตปลาย่างมีภูมิปัญญา
ในการจัดจ าหน่ายหลายวิธี คือ มีทั้งการขายตรง และการขายผ่านคนกลาง  
 การขายผ่านคนกลาง จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตบางรายที่ไม่สามารถเดินทางไปขายได้ด้วย
ตัวเอง จึงขายส่งผ่านคนกลางในหมู่บ้านด้วยกัน ผู้ที่รับซื้อไปจะน าผลิตภัณฑ์ปลาย่างไปขายตาม
เส้นทางต่างๆ ที่ตลาดต่างอ าเภอในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  

สรุปภูมิปัญญาการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ จังหวัดสกลนคร มีขั้นตอนการผลิตคือ น า
ปลาสดมาช าแหละ ล้างท าความสะอาด ปรุงรส ตาก ย่าง และบรรจุปลาย่างใส่ไม้ปิ้ง จากนั้นจึงน า
ปลาย่างไปบรรจุใส่ตะกร้าเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับน าไปขาย ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ซึ่งการขายมี 2 
ลักษณะ คือ การขายตรงและการขายผ่านคนกลาง นอกจากนี้การก าจัดของเสียจากการท าปลาย่าง 
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ซ่ึงได้แก่ ไส้ปลา ขี้ปลา พบว่า ถ้าเป็นไส้ปลาช่อนจะน าไปประกอบอาหารหรือขาย ส่วนไส้ปลา
ประเภทอ่ืนๆ ไม่นิยมรับประทาน ก็จะน าไปท าปุ๋ยเพ่ือใส่ในนาข้าว หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ส่วนน้ า ล้าง
ปลา ผู้ผลิตจะทิ้งบริเวณที่ช าแหละส าหรับเกล็ดปลาผู้ผลิตส่วนใหญ่จะทิ้งมีจ านวนน้อยที่น าไปตาก
แห้งเก็บไว้ขายเพ่ือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 สรุปภูมิปัญญาการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ 
  

4.4 แนวทางการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม กับผลิตภณัฑ์ปลาในเขตหมู่บ้านรอบหนอง

หาร จังหวัดสกลนคร  

จากการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการผลิตปลาย่างรมควันของบ้าน  

ดอนตาลโง๊ะ พบว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ มีแนวความคิดที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ได้หลายแนวทางดังนี้คือ 

  4.4.1 มาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาย่าง มผช.

151/2546) เนื่องจากการผลิตเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและสูตรในการผลิตปลาย่างก็เป็นแบบ

ดั้งเดิมดังนั้นผู้ผลิตจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่อง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้ผลิตรายย่อยยังต้องการข้อมูลวิชาการความรู้ในเรื่องนี้อย่างมาก 

ช ำแหละ

ปลำ 

ขาย 

เกล็ดปลา 

ของเสียจากปลา น้ าล้างปลา 

ไส้ปลาและ 
ขี้ปลา ท าปุ๋ยขาย 

ขาย 

ท้ิง 

ท้ิง 

c ท าอาหาร ส้ม

พุงปลา หมก แกง 

ค่ัว 

เลี้ยงสัตว์ 

ล้ำงท ำควำมสะอำด 

ปรุงรส 

ตำก 

ยำ่ง 

บรรจุใสไ่ม+้ใส่ตากร้า ปิดด้วยถุงตาข่าย 

ผ่านคนกลำง จ ำหนำ่ย จ ำหนำ่ยเอง 
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เพ่ือที่จะได้พัฒนายกระดับการผลิตของปลาย่างให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคปลาย่างรมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ 

  4.4.2 ปรับปรุงสุขลักษณะทั่วไปของการผลิต ตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการ

ผลิตอาหารขั้นต้น (Primary GMP)  

  กลุ่มผู้ผลิตมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสถานที่ท าการผลิตให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 

และได้มาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นซึ่งมีความส าคัญต่อ

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความสะอาด และส่งผลถึงความปลอดภัยของปลาย่างด้วย ข้อก าหนดของ

มาตรฐาน Primary GMP ที่จะเป็นเกณฑ์บังคับใช้เป็นการปรับปรุงระบบการควบคุมความปลอดภัยที่

ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตาม โดยจะต้องด าเนินการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิต การ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล หลักสุขอนามัยและความสะอาดทั้งในการผลิต และบุคลากรใน

สายงานผลิตด้วย โดยให้ตระหนักถึงความสะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัยเพ่ือสร้างสุขลักษณะที่ดีใน

การผลิตเป็นส าคัญ วิธีการผลิตอาหารจะต้องมีการก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ใน 6 ด้าน

ดังต่อไปนี้ 

4.4.2.1 ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต  

สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้อาหารที่ผลิต

เกิดการ ปนเปื้อนได้ง่าย โดย บริเวณโดยรอบจะต้องสะอาด หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมท่ีมีโอกาส ก่อให้เกิด

การปนเปื้อนกับอาหาร เช่น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง กองขยะ บริเวณท่ีมีฝุ่นมาก บริเวณน้ าท่วมขัง

แฉะสกปรก และไม่ควรใกล้แหล่งมีพิษ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ผลิตจะต้องมีมาตรการป้องกันการ 

ปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่บริเวณผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่าย

แก่การบ ารุงสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย การก่อสร้างที่คงทน ท า

ความสะอาดและซ่อมแซมให้อยู่สภาพที่ดี แยกบริเวณผลิตอาหารและที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วน มี

มาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคารผลิต มีการจัดสัดส่วนบริเวณเป็นไปตามสาย

งานผลิต และระบบแสงและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น  
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4.2.2.2 ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต  

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิต ต้องเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการออกแบบติดตั้งง่ายแก่การท าความสะอาด ป้องกันการปนเปื้อน และความสม

ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้น  

4.2.2.3 ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต 

การด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมความปลอดภัยทั้งในด้าน

วัตถุดิบ ขั้นตอนระหว่างการผลิต ภาชนะวัสดุที่ใช้น้ า น้ าแข็ง และไอน้ าในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับ

อาหารต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดท าบันทึกรายงาน 

เป็นต้น  

4.2.2.4 ด้านการสุขาภิบาล 

มีการจัดเตรียมและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถาน

ประกอบการให้เป็นไป ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี อาทิเช่น การจัดเตรียมน้ าใช้ ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้าง

มือหน้า ห้องส้วม อุปกรณ์ท าความสะอาดที่เหมาะสม เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ โดยจัดเตรียมในปริมาณที่

เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ สะอาดถูกสุขลักษณะ และที่ส าคัญต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมทั้งการ

ด าเนินการด้านระบบป้องกันและก าจัดสัตว์และแมลง ระบบก าจัดขยะและระบบระบายน้ าตามความ

เหมาะสม เป็นต้น  

4.2.2.5 ด้านการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

การจัดการดูแลรักษา และระบบท าความสะอาด เพ่ือให้อาคารสถานที่

อุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการผลิตให้อยู่ในสภาพที่

สะอาด ถูกสุขลักษณะโดยสม่ าเสมอ รวมทั้งการบ ารุงรักษาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่    

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

              4.2.2.6 ด้านบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 

   ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่

ก าหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ มีมาตรการ

ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนในขณะด าเนินการผลิต และมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหารให้
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ปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบในการแต่งกายตามสุขลักษณะที่ดีอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมเสื้อผ้า เสื้อคลุม 

สวม ถุงมือ สวมหมวก หรือผ้าคลุมที่สะอาด ไม่สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น ห้ามพฤติกรรม    

ต่าง ๆ ที่ ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น สูบบุหรี่ ถ่มน้ าลาย ไอ จาม และ        

บุคคลอ่ืน ๆ ที่ต้องเข้าไปในกระบวนการผลิตก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป หลักสุขาภิบาล และความรู้ทั่วไปในการ

ผลิตที่ดีตามความเหมาะสม เป็นต้น  

 4.4.3 การศึกษาข้อมูลด้านการตลาดเพิ่มเติม 

   4.4.3.1 ส ารวจความต้องการผู้บริโภค โดยการสอบถามข้อบกพร่องเพ่ือ

เป็นแนวทางปรับปรุงในการผลิตครั้งต่อไป โดยผู้ผลิตปลาย่างนั้นมีแนวคิดในการสอบถามความ

ต้องการ ในเรื่องรสชาติของปลาย่างที่ผลิตโดยท าการสอบถามผู้บริโภคเรื่องรสชาติ ผ่านทางพ่อค้าคน

กลางที่รับปลาร้าไปจ าหน่าย เนื่องจากมีความใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด เพ่ือน าข้อบกพร่องหรือข้อติด

ชมต่าง ๆ น ามาปรับปรุงในการผลิตในครั้งต่อไป 

    4.4.3.2 ส ารวจคู่แข่งขัน ว่ามีการจัดการในธุรกิจอย่างไรเพ่ือน ามาเป็น

แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยที่ผู้ผลิตจะมีการส ารวจการจัดการหรือการบริหารของคู่แข่งขัน 

ในการผลิตปลาร้าคู่แข่งขันนั้นมีการจัดการในธุรกิจอย่างไร เพ่ือที่จะน าข้อดี-ข้อเสียเหล่านั้นมาใช้และ

ปรับปรุงในการผลิตของตน เช่น การสรรหาวัตถุดิบ การจัดหาคนงานในการผลิต หรือเครื่องมือที่

ทันสมัยเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตปลาย่าง อาทิ เช่น เครื่องขอดเกล็ดปลา เครื่องรมควันปลา เป็นต้น 

เพ่ือลดต้นทุนในการใช้แรงงานคน เวลา เชื้อเพลิงที่เป็นไม้ เป็นต้น 

   4.4.4 วิธีการบริหารหรือจัดการในธุรกิจผลิตปลาย่าง 

  จากการศึกษาวิธีการบริหารหรือจัดการในธุรกิจการผลิตปลาย่าง ในการด าเนิน

ธุรกิจนั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

    4.4.4.1 หลักการแบ่งงานกันท าและเลือกคนให้เหมาะสมกับงานและ   

ความถนัด เช่น หาปลา จัดเตรียมวัตถุดิบ ช าแหละปลา ฯลฯ ผู้ผลิตจะมุ่งเน้นในการจัดสรรคนตาม

ความถนัด และเหมาะสม 

    4.4.4.2 หลักการการบริหารแบบครอบครัวและความเสมอภาค คือ ใช้

แรงงานในครอบครัวของตนในการผลิตปลาย่าง มีการจัดการแบบครอบครัวทุกคนเสมอภาคเท่ากัน
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หมด และอาจมีการไหว้วานญาติพ่ีน้อง คนรู้จักมาช่วยท าการผลิตปลาย่างโดยให้ผลตอบแทนใน

รูปแบบเงินสดหรือสิ่งของ เป็นต้น 

    4.4.4.3 หลักการจัดการผลิตภัณฑ์ปลาย่าง คือรักษามาตรฐานการผลิตปลา

ย่างในเรื่องของคุณภาพปลาย่างในด้านรสชาติ สี และกลิ่น ก่อนพ่อค้ามารับซื้อปลาย่างผู้ผลิตจะต้อง

ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพ่ือให้เป็นที่พอใจในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและ

ผู้ขาย 

4.4.5 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจผลิตปลาร้า 

    4.4.5.1 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปลาย่างให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน    

    4.4.5.2 สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้รับซื้อ คือ ปลาย่างได้มาตรฐาน

การผลิตที่สะอาด ถูกหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามเกณฑ์ จีเอ็มพี 

    4.4.5.3 ส่งเสริมการตลาด เช่น โดยชูจุดเด่นที่ปลาย่างที่ เป็น อาหาร

พ้ืนบ้านที่ผลิตด้วยภูมิปัญญา ที่ได้มาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตอาหารในระดับ

สากล 

 

4.5 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง

รมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ 

การวิเคราะห์ (SWOT) เป็นเทคนิคที่ผู้ประกอบการนิยมน ามาใช้วิเคราะห์ ส าหรับธุรกิจของ

ตนที่ก าลังด าเนินการ โดยที่ก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตแล้วน ามาวางแผนในการ

ด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจมีความส าเร็จมากขึ้น 

 SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มีความหมาย ดังนี้ 

 จุดแข็ง Strengths (S) คือ คุณลักษณะภายในที่หน่วยธุรกิจที่ สามารถใช้ เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ ท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

 จุดอ่อน Weaknesses (W) คือ คุณลักษณะภายในอาจจ ากัด หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน

หรือการด าเนินงานขององค์กรและท าให้เสียเปรียบเชิงการแข่งขัน 

 โอกาส Opportunities (O) คือ ปัจจัยต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อาจช่วยให้ธุรกิจ

บรรลุเป้าหมายในการแข่งขัน หรือท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
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 อุปสรรค Threat (T) คือ ปัจจัยต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อาจสกัดขัดขวางมิให้

ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ หรืออาจท าให้ความพยายามในการบรรลุความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

ทางกลยุทธ์ต้องเสียเปล่า 

 จากการศึกษาธุรกิจผลิตปลาย่างรมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 

(ดังแสดงในตารางที่ 4.10) 

 4.5.1 จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง (Strengths) 

  4.5.1.1 ผู้ผลิตมีความช านาญในการผลิตเป็นอย่างดี 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง

รมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ 
      จุดแข็งและจุดอ่อนของ ผลิตภัณฑ์

ปลาย่าง 

 

 

 

 

 

 

โอกาสและอุปสรรค 

ของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง 

1. จุดแข็ง (Strengths) 

1) ผู้ผลิตมีความช านาญในการผลิตปลา

ย่างเป็นอย่างดี 

2) ผลิตมานานจนมีชื่อเสียงและเป็นที่

ยอมรับ 

3) มีผลิตภัณฑ์ปลาย่างหลากหลายชนิดให้

เลือก 

4) มีผู้รับซ้ือปลาย่างที่แน่นอน 

5) ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของ

ตลาด 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ไม่มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า 

2) ไม่มีมาตรฐานรับรอง 

3) หาตลาดเพิ่มได้น้อย 

4) ผูกขาดพ่อค้ารายเดิมท าให้อ านาจการ

ต่อรองเร่ืองราคาน้อยลง 

5) ตลาดนิยมแค่ในท้องถิ่นและจังหวัด

ใกล้เคียง 

3. โอกาส (Opportunities) 

1) คนอี สานมี การย้ ายถิ่ น และขยาย

ครอบครัวไปเกือบทั่วโลก ถ้ามีการ

วางแผนธุ รกิ จ  และช่ อ งท างก าร

จ าหน่ายจะสามารถขยายตลาดปลา

ย่างได้กว้างกว่านี้ 

2) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

จุดแข็ง-โอกาส (S-O) 

1) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ

ได้เปรียบคู่แข่ง 

2) หน่วยงานในภาครัฐให้การสนับสนุน

เรื่องการผลิตสินค้าในโครงการหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

จุดอ่อน-โอกาส (W-O) 

1) ขาดเงินทุนหมุนเวียนเมื่อท าการผลิต

มากขึ้น 

2) ไม่มีแหล่งเงินทุน เพื่อให้กู้ ในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ า 

 

4. อุปสรรค (Threst) 

4.1)  กระแสความปลอดภัยด้านอาหาร  

4.2)  ผลิตภัณฑ์ปลาที่ หลากหลายมา

แทนที่บทบาทของปลาร้ามาก 

4.3)  มาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆที่ต้อง

มีในโลกสากล 

จุดแข็ง-อุปสรรค (S-T) 

1. รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ตลอดไป เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง 

จุดอ่อน-อุปสรรค (W-T) 

1) ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน

การแย่งตลาด 
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4.5.1.2 ผลิตมานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

    4.5.1.3 มีผลิตภัณฑ์ปลาร้าหลากหลายชนิดให้เลือก 

    4.5.1.4 มีผู้รับซื้อปลาร้าที่แน่นอน 

    4.5.1.5 ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

4.5.2 จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง (Weaknesses) 

4.5.2.1 ไม่มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า 

  4.5.2.2 ไม่มีมาตรฐานรองรับ 

  4.5.2.3 ตลาดนิยมแค่ในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง 

  4.5.2.4 ผูกขาดพ่อค้ารายเดิมท าให้อ านาจการต่อรองเรื่องราคาน้อยลง 

4.5.3 โอกาสของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง (Opportunities) 

  4.5.3.1 คนอีสานมีการย้ายถิ่นและขยายครอบครัวไปเกือบทั่วโลก ถ้ามีการวางแผน

ธุรกิจ และช่องทางการจ าหน่ายจะสามารถขยายตลาดปลาย่างได้กว้างกว่านี้ 

  4.5.3.2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.5.4 อุปสรรคของผลิตภัณฑ์ปลาย่าง (Threst) 

  4.5.4.1 กระแสความปลอดภัยด้านอาหาร  

  4.5.4.2 ผลิตภัณฑ์ปลาที่หลากหลายแทนที่บทบาทของปลาย่าง 

  4.5.4.3 มาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆที่ต้องมีในโลกสากล 

 

4.6 ปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจผลิตปลาย่าง 

4.6.1 ปัญหาด้านการผลิต คือ คุณภาพการผลิตยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน หรือยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร จีเอ็มพี เป็นต้น 

 4.6.2 ปัญหาด้านวัตถุดิบ คือ ปริมาณปลาในน้ าหนองหารลดลงมาก  

 4.6.3 ค่าต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและพลังงานแพงมากข้ึน  

 4.6.4 ปัญหาด้านการตลาด คู่แข่งในตลาดอาหารแปรรูปมีมากขึ้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการ

บริโภคอาหารที่ทันสมัยทดแทนอาหารพื้นบ้านมาก 
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 4.6.5 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผู้ผลิตขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการและบริหาร

ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง  จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า แนวทางการพัฒนาปลาย่างใน     

เชิงธุรกิจมีโอกาสเกิดข้ึนได้จริงหากมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การระดมทุนท้ังที่เป็นเงินและทุนที่เป็น

แรงงาน หรือพลังในการต่อรอง หรือเรียกร้องสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป  
การวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบ้าน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ปลา ในเขต

หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร การศึกษาเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านรอบหนองหารทั้ง 15 
หมู่บ้านนั้น มีเพียง 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา คือ กลุ่มแปรรูปอาหารจาก
ปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ ซึ่งพบว่ามีการผลิตปลาย่างรมควันจ าหน่ายมาตั้งแต่ปี 2528 ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงเป็นผลการศึกษาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
จากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ และเพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจด้านการผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์
ปลาย่างรมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ปลา
ย่างรมควันบ้านดอนตาลโง๊ะ  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ มีสมาชิก
ทั้งหมดผู้ผลิตปลาย่างรมควันที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ จ านวน      
20 คน และทั้งหมดเป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 53 ปี โดยมีอายุสูงสุด 71 ปี ต่ าสุด 36 ปี    
เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 47-57 ปี ส่วนสถานภาพการสมรสส่วนใหญ่แต่งงานหรือสมรสแล้ว 
ในด้านระดับการศึกษาของผู้ผลิตปลาร้าโดยส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ครัวเรือนผู้ผลิตปลารมควัน
มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.50 ราย โดยมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 8 ราย และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนต่ าสุด 2 ราย ส่วนระยะเวลาในการประกอบอาชีพผลิตปลารมควันโดยเฉลี่ย 21 ปี 
พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตปลารมควันเป็นระยะเวลา 10-20 ปี  และระยะเวลาสูงสุดในการ
ประกอบอาชีพผลิตปลาควันเป็นเวลา 32 ปี และระยะเวลาต่ าสุดในการประกอบอาชีพผลิตปลาควัน
เป็นเวลา 10 ปี อาชีพเดิมก่อนเป็นผู้ผลิตปลาย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รองลงมาประกอบ
อาชีพการเกษตรอ่ืนๆ โดยมีแรงงานในครอบครัวที่ช่วยในการผลิตปลารมควันที่เป็นแรงงานใน
ครอบครัวสูงสุด 7 ราย และต่ าสุด 2 ราย  

ส่วนใหญ่มีแรงงานในครอบครัวที่ช่วยในการผลิตปลารมควัน 2-3 ราย ส่วนแหล่งเงินทุนของ
ผู้ผลิตปลารมควันพบว่าผู้ผลิตปลารมควันส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนจากกองทุนหมู่บ้าน เงินทุนจาก
ธนาคาร ในส่วนของการจัดการด้านการผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ พบว่ามีการท าปลาย่างรมควัน
มานานมากกว่า 20 ปี โดยแต่เดิมใช้ปลาที่จับได้จากหนองหาร เช่น ปลาขาวไทย ปลาสูด ปลาขาวมน 
ปลาหน้าหมอง และปลาแม่กระแด้ง แต่ปลาจากหนองหารมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึง
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ได้ซื้อปลาจากอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเกลือที่ใช้จะเป็นเกลือสินเธาว์จากอ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร หลังจากขอดเกล็ด ช าแหละ ผ่าปลาตามยาว เอาเครื่องในออก บั้งด้านหลังของปลา 
1 หรือ 2 ครัง้ ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาท าความสะอาดปลา และปรุงรสมีการใช้ผงชูรสและซีอ้ิวด า การ
ตากปลา เดิมเป็นไม้ไผ่สานเป็นตาข่าย เรียกว่า “กระแตะ” ซึ่งพบว่า เวลาตากปลาจะแห้งช้า เพราะ
บริเวณตัวปลาที่สัมผัสกับไม้ไผ่จะไม่ค่อยแห้ง ถ้าใช้ในฤดูฝนที่ตากก็จะขึ้นรา นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังหายาก
และมีราคาแพง ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ที่ตากแบบตาข่ายไนลอน ที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 
สะดวก และยังมีน้ าหนักเบา  เคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่มีข้อเสียคือ ในฤดูฝนการตากปลาด้วยตาข่าย
ในลอน ถ้าปลาไม่แห้งจะน ามาอังไฟเพ่ือให้ปลาแห้งก่อนน าไปย่างไม่ได้  

การตากปลาจะเรียงตัวปลาโดยเอาด้านที่ช าแหละขึ้นด้านบนและเรียงให้ปลาชิดกัน  เพ่ือ
ประหยัดเนื้อที่ตกปลา ในการตากปลาจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ส่วนการย่างรมควันปลาจะใช้
ฟืนโดยเก็บตามทุ่งนาหรือป่าในหมู่บ้าน หรือซื้อฟืน ซ่ึงจะย่างปลาได้ประมาณ 600-700 กิโลกรัม เตา
ย่างปลาแต่เดิมเป็นเตาหลุม โดยขุดหลุมกว้างประมาณ 2 ฟุต ลึกพอประมาณใส่ฟืนในหลุม ส าหรับ
ตะแกรงย่างปลาใช้ไม้ไผ่สาน ซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียว หรือ 2 ครั้งเท่านั้น เพราะตะแกรงไม้ไผ่จะไหม้ไฟ
ง่าย สาเหตุที่ขุดหลุมย่างปลาเพราะต้องการให้ความร้อนขึ้นทางเดียว ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ถังน้ ามันตัด
ครึ่ง เจาะข้างล่างเป็นที่ส าหรับใส่ฟืน เอาตะแกรงเหล็กวางข้างบน ย่างปลาได้ครั้งละประมาณ 30-40 
ตัว เมื่อต้องผลิตปลาย่างเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านได้ก่ออิฐ 2 ด้าน ๆ ละ 15 ก้อน ยาว 1 เมตร เอา
ตะแกรงเหล็กวางด้านบนส าหรับวางปลาย่างและใส่ฟืนข้างใต้ เตาย่างแบบนี้ใช้ได้สะดวกดี สามารถ
ย่างปลาได้ครั้งละมาก ๆ ท าใช้เองได้ง่ายและต้นทุนต่ า แต่มีข้อเสีย คือ เวลาย่างผู้ที่ท าหน้าที่ย่างจะ
ร้อนมากเพราะความร้อนจากเตาท าให้ร้อนหน้า บางคนจึงต้องใช้ผ้าคลุมหน้า  

หลังจากย่างปลาเสร็จก็ท าการบรรจุโดยวัสดุในการบรรจุปลาย่าง พบว่า เดิมผู้ผลิตปลาย่างใช้
วิธีวางปลาซ้อนกันแล้วใช้ยางรัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ไม้ปิ้งแบบไม้ปิ้ง โดยจัดเรียงปลาเป็นตัวไม่ซ้อน
กัน หลังจากที่บรรจุเสร็จแล้ว จะใช้ตะกร้าพลาสติกหรือเข่งใส่ปลาย่างที่ใส่ไม้ปิ้งแล้ว เพ่ือน าไป
จ าหน่ายยังที่ต่าง ๆ บางครอบครัวใช้ตาข่ายมาเย็บเป็นถุงคลุมตะกร้าอีกชั้นหนึ่ ง เพ่ือกันหนูหรือแมว
มากินปลาย่าง ส่วนของเสียที่เกิดจากการผลิตปลาย่างจะมีการใช้ประโยชน์โดยหากเป็นไส้ปลาขี้ปลา 
ถ้าเป็นไส้ปลาช่อนจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ช าแหละ ซึ่งจะน าไปท ากับข้าวได้หลายชนิด เช่น ส้ม
พุงปลา หมก แกง และคั่ว เป็นต้น บางครั้งก็ขายในราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท ส่วนขี้ปลาประเภท
อ่ืน ๆ ผู้ผลิตบางรายจะน าไปท าปุ๋ยใส่นาโดยจะเอาไปทิ้งที่นาของตนเอง ส่วนเกล็ดปลาผู้ผลิตส่วนใหญ่
จะทิ้ง มีเพียงบางรายเก็บเกล็ดปลานิลไว้ขายกิโลกรัมละ 10-15 บาท ท าปลาย่าง 2 วัน จะขาย
เกล็ดปลานิลได้ประมาณ 40 บาท ซึ่งผู้ผลิตบางรายบอกว่าถ้าเก็บไว้หลาย ๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดรายได้
อีกทางหนึ่ง  
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ในการศึกษาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ เมื่อน ามาวิเคราะห์ตาม
หลักส่วนผสมการตลาดพบว่า ผลิตภัณฑ์ (product) ผู้ผลิตปลาย่างได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ปลาย่าง
บรรจุใส่ไม้ปิ้ง ไม้ละ 3 ตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ง่ายและ
สามารถน าไปย่างได้ง่ายเวลาจะรับประทาน ด้านราคา (Price) ผู้ผลิตปลาย่างมักจะมีกลยุทธ์ในการ  
ตั้งราคา คือ ราคาขายปลีกไม้ละ 8 บาท และขายส่งไม้ละ 6 บาท ซึ่งผู้ผลิตบอกว่าจะไม่ขึ้นราคา
มากกว่านี้ เพราะถ้าแพงกว่านี้ลูกค้าจะไม่ซื้อ แต่จะลดขนาดของปลาลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ส่วนการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้ผลิตปลาย่างมีการส่งเสริมการขาย โดยถ้ามีผู้ซื้อปลาย่างครั้งละ
จ านวนมากก็จะขายในราคา 13 ไม้ 100 บาท หรือมีการแถมเพ่ือให้ขายได้หมดในวันเดียว เพราะปลา
ย่างไม่สามารถเก็บได้นาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าผู้ผลิตปลาย่างมีภูมิปัญญาใน
การจัดจ าหน่ายทั้งการขายปลีก และการขายผ่านคนกลาง  
 ส่วนการท าแนวทางการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ปลาย่างรมควันของบ้าน  
ดอนตาลโง๊ะ พบว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ มีแนวความคิดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาย่าง 
มผช.151/2546) ด้านการปรับปรุงสุขลักษณะทั่วไปของการผลิต ตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารขั้นต้น (Primary GMP) นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดเพ่ิมเติมโดยส ารวจความ
ต้องการผู้บริโภคผ่านพ่อค้าคนกลางที่รับปลาไปจ าหน่าย และการส ารวจคู่แข่งขัน ในส่วนของปัญหา
และอุปสรรคในธุรกิจผลิตปลาย่างบ้านดอนตาลโง๊ะ พบว่ามีหลายด้านทั้งคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต ปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ต้องซื้อปลาจากต่างจังหวัด และผู้ผลิตขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ
บริหารผลิตภัณฑ์ปลาย่าง  จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า แนวทางการพัฒนาปลาย่าง
ในเชิงธุรกิจมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหากมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การระดมทุนทั้งที่เป็นเงินและทุนที่
เป็นแรงงาน หรือพลังในการต่อรอง หรือการจัดท าโครงการในการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
5.2 อภิปรายผล 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ มีสมาชิกทั้งหมดผู้ผลิตปลาย่าง
รมควันที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดอนตาลโง๊ะ จ านวน 20 คน และทั้งหมดเป็น  
เพศหญิง และมีอายุในวัยกลางคนถึงสูงอายุ ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 53 ปี โดยมีอายุสูงสุด 71 ปี ต่ าสุด 
36 ปี เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 47-57 ปี ส่วนสถานภาพการสมรสส่วนใหญ่แต่งงานหรือ
สมรสแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูพงค์  ไชยโชค (2545) สุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) และ
ยุพิน แวงสุข (2547) พบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและมีอายุ และเป็นคนใน
ชุมชนใกล้แหล่งน้ าส่วนใหญ่จะท าการประมงเป็นอาชีพหลักและรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและ
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แปรรูปปลา ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้า ปลาย่าง ปลาแห้ง ปลาส้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาเบญจพรรณ
เป็นหลัก ในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา ส่วนใหญ่มีวัตถุดิบหลักที่คล้ายกันกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในเขต
อีสาน ซึ่งประกอบด้วย ปลาสด และเกลือสินเธาว์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชูพงค์  ไชยโชค 
(2545) สุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) และยุพิน แวงสุข (2547) สภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลา
นั้นจะถูกกระจายไปยังผู้รวบรวมในท้องถิ่น ที่ เป็นทั้งพ่อค้าต่างอ าเภอและพ่อค้าในจังหวัด และมี
ผลตอบแทนจากการผลิตและจ าหน่ายปลาปลาในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชูพงค์  
ไชยโชค (2545) และสุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) การจัดการในธุรกิจการผลิตปลาแปรรูปที่พบมี
หลักการคล้าย ๆ กันกับผลการศึกษาของชูพงค์  ไชยโชค (2545) และสุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) 
คือ แบ่งงานกันท าและเลือกคนให้เหมาะสมกับความถนัด เช่น หาปลา จัดเตรียมวัตถุดิบ ช าแหละ
ปลา และแปรรูปปลาตามท่ีตลาดต้องการ  

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ได้แก่ ปรับปรุงและพัฒนารสชาติ
ปลาย่างที่ผลิตให้ดีขึ้น ปรับปรุงสถานที่ท าการผลิตปลาย่างให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขลักษณะที่
ดีในการผลิตอาหาร(จีเอ็มพี) ซึ่งเป็นไปตามหลักการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (ชายกร สินธุสัย, 2546) 
ส ารวจความต้องการของผู้บริโภคและส ารวจคู่แข่งขันว่ามีการจัดการธุรกิจอย่างไร เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตปลาย่างครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับอดิศักดิ์ นนทวงษ์ 
(2547) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปให้มีรสชาติดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้รับซื้อ
และส่งเสริมการตลาด เช่น ลดราคาหรือแจกแถม จุดแข็งของธุรกิจผลิตปลาย่างคือการทีผู่้ผลิตมีความ
ช านาญในการผลิตปลาย่างเป็นอย่างดี ผลิตมานานจนมีชื่อเสียงในท้องถิ่นและต่างถ่ิน (สุมลรัตน์      ดี
ทองหลาง, 2547 และ ยุพิน แวงสุข, 2547) มีผู้รับซื้อปลาย่างที่แน่นอน จุดอ่อน ได้แก่ ผู้ผลิตไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพในการผลิต ได้แก่  สถานที่ไม่เหมาะสมมีน้ าเสียรบกวนชุมชน และไม่มีการคัดสรร
คุณภาพวัตถุดิบท าให้ปลาย่างที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพ ปัญหาด้านขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ไม่สามารถ
ก าหนดราคาตามคุณภาพของปลาย่างที่ผลิตได้เนื่องจากไม่มีการคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ (รัชนี  ทองพันธ์ 
และกฤษณี  นิลกิจ, 2541 และธิติกา  จินดาพร, 2542)  ไม่มีตราสินค้นค้าและเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพอาหาร (อย.) ธุรกิจการผลิตปลาย่างถ้ามีการวางแผนธุรกิจและช่องทางการจ าหน่ายอีกทั้ง
พัฒนาในเรื่องการจัดการสินค้า ก็จะสามารถขยายช่องทางการจ าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมจากครัวเรือน
เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือใหญ่ ๆ ได้ อุปสรรคของธุรกิจการผลิตปลาย่าง ได้แก่ มีคู่แข่งขันมาก
รายในท้องถิ่นเดียวกันท าให้ได้รับผลตอบแทนน้อยลง ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตปลาย่าง ปัญหา
ด้านการผลิต ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตแต่ละรอบ ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ ไม่มีตลาด
รองรับเมื่อมีการผลิตมากข้ึน ปัญหาด้านอื่น ๆ ได้แก่ ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการผลิตปลา
แปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชูพงค์  ไชยโชค (2545) และ สุมลรัตน์ ดีทองหลาง (2547) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านวัตถุดิบ ควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปลาย่าง โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนและเทคโนโลยีอาหารควรเข้ามาให้ความรู้ในวิธีการ
จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดที่ผลิตได้มีปริมาณ
และคุณภาพที่สม่ าเสมอ และควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือทดแทนการน าเข้าปลามา
จากภาคกลาง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการผลิต ควรมีผลการศึกษาที่ระบึงถึงวิธีการผลิตปลาย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตปลาย่าง โดยผู้เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตหรือเทคโนโลยีอาหารควรท าการศึกษาชนิดปลาส่วนผสมและอัตราส่วนที่ใช้รวมถึงระยะเวลาใน
การย่าง ภาชนะท่ีใช้บรรจุ นอกจากนั้นควรให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาให้มีผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายขึ้น และสะดวกพร้อมรับประทานมากยิ่งขึ้น 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะด้านการตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดในเชิงธุรกิจ
จ าเป็นต้องหาตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพ่ือสะดวกในการวางแผนการผลิตโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และองค์กรในท้องถิ่นควรเข้ามีส่วนร่วมในการหาช่องทางการจ าหน่ายให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาปลา
ย่าง ให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการศึกษาแล้ว
ส่งผลดีต่อขั้นตอนการผลิต และควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมสินค้าแปรรูปจากปลาน้ าจืด เพ่ือที่จะ
สามารถประชุมหรือหารือและน าปัญหาในด้านการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดที่
ประสบไปท าการแกไขและวางแผนธุรกิจต่อไป ควรจัดท าซุ้มแสดงสินค้าหรือจัดตั้งตลาดกลางส าหรับ
สินค้าในชุมชนภายในอ าเภอ ส าหรับเป็นตลาดซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ าจืด
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าในชุมชนหรือในเขตอ าเภอให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก        
มากยิ่งขึ้น 
 5.3.4 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ ควรมีการอบรมเรื่องการบริหารหรือจัดการจากผู้รู้ เช่น 
วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการจัดการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรืออาจารย์ที่มีความรู้ทางด้าน
การบริหารหรือจัดการจากสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐโดยตรงเพ่ือขอค าแนะน าและพัฒนาด้านการ
บริหารหรือจัดการ หรือสมัครเป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
 5.3.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปลาย่างรมควัน เป็นสินค้าที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่
ผู้บริโภคเนื่องจากรูปลักษณะภายนอกของปลาย่างที่มีผลต่อทัศนคติเรื่องความสะอาด หรือ            
ถูกสุขลักษณะของปลาย่าง การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรปัจจัยการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุตลอดจนขั้นตอนการขนส่งก่อนการจ าหน่าย โดยในขั้นตอน
การผลิตต่าง ๆ อาจมีการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์คุณสมบัติของสารอาหาร
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ต่าง ๆ เช่น การท าฉลาก การขอเครื่องหมายรับรองในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความจ าเป็นส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ต้องการการพัฒนาทั้งใน
ด้านคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเชิงธุรกิจอาหารแปรรูป
พ้ืนบ้านที่ยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง : การจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ปลา 
 ในเขตหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

_________________________________________________________________________
___ 

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
1.1 ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................  
1.2 เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง 
1.3 สถานภาพสมรส 

(   ) โสด  (   ) แต่งงาน  (   ) หม้าย-หย่าร้าง 
 1.4 ที่อยู่..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 1.5 ระดับการศึกษา (   ) ไม่รู้หนังสือ  (   ) ป.4 - ป.6 
    (   ) ม.1 –ม.3  (   ) ม.4 – ม.6 
    (   ) ม.3 – ม.6  (   ) ปวช. – ปวส. 
    (   ) ปริญญาตรี  (   )สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
 1.6 จ านวนสมาชิกในครอบครัว...................คน 
 1.7 ท่านประกอบอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์ปลามาเป็นเวลานานเท่าใด.................ปี 
 1.8 ก่อนหน้านี้ท่านเคยประกอบอาชีพใดมาก่อนที่จะมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัฑณ์ปลา 
    (   ) ท านา 
    (   ) ประมง 
    (   ) ท าการเกษตรอ่ืนๆระบุ............................................................ 
    (   ) เลี้ยงสัตว์ ระบุ......................................................................... 
    (   ) ค้าขาย ระบุ............................................................................. 
    (   )อ่ืนๆ ระบุ................................................................................. 
  สาเหตุที่เลิกท าเพราะ................................................................................................  
..................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
 1.9 ท่านสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑ์ปลามาจากใคร
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................ .....................................................................................................  



53 
 

 1.10 แรงงานในครอบครัวที่ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาจ านวน
................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 
ตอนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
 2.1 ท่านได้รับเงินจากแหล่งใดเพ่ือมาประกอบอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
  (   ) ธนาคาร (ระบุ)...........................................เป็นจ านวนเงิน.........................บาท  
       ดอกเบี้ยร้อยละ..............................บาท 
  (   ) กองทุนหมู่บ้าน..........................................เป็นจ านวนเงิน.........................บาท 
  (   ) เงินทุนส่วนตัว............................................เป็นจ านวนเงิน........................บาท 
  (   ) ญาติ  พ่ี น้อง...............................................เป็นจ านวนเงิน........................บาท 
 2.2 ท่านมีรายได้อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหรือไม่ 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) ท านา จ านวน................................บาท/ปี 
  (   ) ปลูกพืช จ านวน................................บาท/ปี 
  (   ) เลี้ยงสัตว์ จ านวน................................บาท/ปี 
  (   ) การประมง จ านวน................................บาท/ปี 
  (   ) ค้าขาย จ านวน................................บาท/ปี 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ..................................................จ านวน................................บาท/ปี 
 2.3 ท่านได้ท าการจับปลาจากแหล่งน้ าเพ่ือมาผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหรือไม่
........................................... 
 2.4 จ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการประมง (ถ้าไม่มีข้ามไปข้อ 2.9 ) 
  (   ) เรือ   จ านวน.....................ราคา.................บาท/ล า 
  (   ) มองนิ่ง ( ข่ายนิ่ง ) จ านวน.....................ราคา.................บาท/ผืน 
  (   ) มองไหล (ข่ายไหล่) จ านวน.....................ราคา.................บาท/ผืน 
  (   ) ตุ้ม   จ านวน.....................ราคา.................บาท/ผืน 
  (   ) เบ็ดราว  จ านวน.....................ราคา.................บาท/คัน 
  (   ) เบ็ดปัก  จ านวน.....................ราคา.................บาท/คัน 
  (   ) แห   จ านวน.....................ราคา.................บาท/ผืน 
  (   ) จั่นดักปลา  จ านวน.....................ราคา.................บาท/อัน 
  (   ) โต่ง (โพงพาง) จ านวน.....................ราคา.................บาท/อัน 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................................................  
     จ านวน.....................ราคา.................บาท/อัน 
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 2.5 เดือนที่จับปลาได้มากมีกี่เดือน.........................ตั้งแต่เดือน...............................................  
  2.5.1 เดือนที่จับปลาได้มากจะได้ปลาเฉลี่ยวันละ (กก.)............................................ 
  2.5.2 มีปลาสดชนิดใดบ้างที่จับไปขาย (ระบุ).......................................................... 
  2.5.3 จะขายปลาได้เฉลี่ยวันละกี่กิโลกรัม................................................................. 

2.5.4จะขายปลาได้วันละกี่บาท........................................................................... 
2.5.5 เดือนหนึ่งจะจับปลากี่วัน............................................................................ 
2.5.6 ช่วงที่จับปลาได้มากจะมีรายได้รายได้สิ้น.............................................. ..... 

2.6 เดือนที่จับปลาได้ปานกลางมีก่ีเดือน..............................ตั้งแต่เดือน................................. 
 2.6.1 เดือนที่จับปลาได้ปานกลางจะได้ปลาเฉลี่ยวันละ (กก.)................................... 
 2.6.2 มีปลาสดชนิดใดบ้างที่จับไปขาย..................................................................... 
 2.6.3 จะขายปลาได้เฉลี่ยวันละกี่กิโลกรัม................................................................. 
 2.6.4 จะขายปลาได้วันละกี่บาท............................................................ .................... 
 2.6.5 เดือนหนึ่งจะจับปลากี่วัน.................................................................................  
 2.6.6 ช่วงที่จับปลาได้ปานกลางจะมีรายได้ทั้งสิ้น.................................................... 
2.7 เดือนที่จับปลาได้น้อยมีก่ีเดือน......................................ตั้งแต่เดือน................................. 
 2.7.1 เดือนที่จับปลาได้น้อยจะได้ปลาเฉลี่ยวันละ(กก.)............................................ 
 2.7.2 มีปลาสดชนิดใดบ้างที่จับไปขาย..................................................................... 
 2.7.3 จะขายปลาได้เฉลี่ยวันละกี่กิโลกรัม................................................................ 
 2.7.4 จะขายปลาได้เฉลี่ยวันละกี่บาท....................................................................... 
 2.7.5 เดือนหนึ่งจะจับปลากี่วัน.................................................................................  
 2.7.6 ช่วงที่จับปลาได้น้อยจะมีรายได้ท้ังสิ้น............................................................ 
2.8 ช่วงที่จับปลาไม่ได้เลยมีก่ีเดือน.....................................ตั้งแต่เดือน................................. 
2.9 ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่นๆดังต่อไปนี้  หรือไม่ 
 (   ) ค่าเช่าบ้าน  จ านวน........................บาท/เดือน 
 (   ) ค่าภาษีที่ดิน  จ านวน........................บาท/ปี 
 (   ) ค่าภาษีรายได้ จ านวน........................บาท/ปี 

 
ตอนที่ 3 สภาพการผลิตและการตลาดจากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
 3.1 วัตถุดิบ ( ปลา ) ใช้ปลาชนิดใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................ 
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  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................  
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................ 
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................  
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................ 
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................  
  (   ) ปลา……………………….. 
       สาเหตุที่เลือกปลาชนิดนี้เพราะ............................................................................ 
 
 3.2 กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................  

 
 
3.3 ปลาที่ท่านใช้ในการผลิตท่านได้มาจากแหล่งใด 

  (   ) จากกการท าประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือน 
  (   ) ซื้อจากพ่อค้าในท้องถิ่น 
  (   ) จากการท าประมงและซ้ือจากพ่อค้าในท้องถิ่น 
  (   ) ซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด 
  (   ) จากการท าประมงและซ้ือจากพ่อค้าต่างจังหวัด 
  (   ) ซื้อจากพ่อค้าในท้องถิ่นและพ่อค้าต่างจังหวัด 
  (   ) จากการท าประมง และซื้อจากพ่อค้าในท้องถิ่นและต่างจังหวัด 
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 3.4 ปลาที่ท่านซื้อมาส่วนมากมาจากจังหวัดใด...................................................................... 
 3.5 ปลาที่ท่านซื้อเป็นปลาชนิดใด 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
  (   ) ปลา..............  ราคา.................................บาท/กก. 
 
 3.6 ปลาที่ท่านซื้อสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่ 
  (   ) สามารถต่อรองราคาได้  (   ) ไม่สามารถต่อรองราคาได้ 
  

3.7 ปริมาณปลาที่จ าหน่ายเพียงพอกับความต้องการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาของท่าน
หรือไม่ 
  (   ) เพียงพอ    (   ) ไม่เพียงพอ 
 3.8 ชนิดปลาที่จ าหน่าย ตรงกับความต้องการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาองท่านหรือไม่ 
  (   ) เพียงพอ    (   ) ไม่เพียงพอ 
 
 3.9 ปลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลามีลักษณะแบบใด 
  (   ) ปลาที่ยังมีชีวิต เพราะ......................................................................................... 
  (   ) ปลาที่ตายแล้ว เพราะ.........................................................................................  
  (   ) ทั้งปลาที่มีชีวิตและตายแล้ว เพราะ.................................................................... 
 3.10 ขนาดปลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลามีขนาดใด 
  (   ) ปลาที่โตเต็มที่ เพราะ.........................................................................................  
  (   ) ปลาขนาดเล็ก เพราะ.......................................................................................... 
  (   ) ทั้งปลาขนาดเล็กและปลาวัยอ่อน เพราะ............................................................ 
 3.11 ผลิตภัณฑ์ปลาที่ท่านผลิตคืออะไร 
  (   ) ผลิตภัณฑ์....................................................................................... 
  (   ) ผลิตภัณฑ์.......................................................................................  
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 3.12 ผลิตภัณฑ์ปลาที่ท า มีวัตถุดิบอะไร 
  3.12.1 ผลิตภัณฑ์.......................................  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน............................... ...บาท/กก 
  3.12.2 ผลิตภัณฑ์.......................................  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  3.12.3 ผลิตภัณฑ์.......................................  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน............................. .....บาท/กก 
  3.12.4 ผลิตภัณฑ์.......................................  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน................................ ..บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
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  3.12.5 ผลิตภัณฑ์.......................................  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก 
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
  (   ) วัตถุดิบ ..................................จ านวน..................................บาท/กก  
 
 3.13 ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน..................................บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน..................................บาท/กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน....................... ...........บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน..................................บาท/กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน..................................บาท/กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน..................................บาท/กก. 
 3.14 ท่านมีก าลังการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาจ านวนเท่าใด/ปี.............. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  
   รวมทั้งปี.............. จ านวน.................................กก. 
 3.15 ผลิตภัณฑ์ปลาที่ท่านผลิตได้ท าการแบ่งจ าหน่ายและบริโภคไว้ในครัวเรือนหรือไม่ 
  (   ) ส าหรับจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์..............................จ านวน...........................กก./ปี 
    ผลิตภัณฑ์..............................จ านวน...........................กก./ปี 

ผลิตภัณฑ์..............................จ านวน...........................กก./ปี  
 (   ) ไว้บริโภคในครัวเรือนผลิตภัณฑ์..............................จ านวน...................กก./ปี 

    ผลิตภัณฑ์..............................จ านวน...........................กก./ปี 
ผลิตภัณฑ์..............................จ านวน...........................กก./ปี  

 3.16 ใช้แรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาจ านวน...................คน 
  แบ่งตามหน้าที่ดังนี้................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... .... 
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3.17 ก่อนท าการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาท่านทราบแหล่งที่จะน าผลิตภัณฑ์ปลาไปจ าหน่ายหรือไม่ 
  (   ) ไม่ทราบ   (   ) ทราบ 
      (   ) เป็นแหล่งรับซื้อเดิมจากปีที่ผ่านมา 
      (   ) เป็นแหล่งรับซื้อใหม่ 

 
3.18 ท่านสืบราคาผลิตภัณฑ์ปลาก่อนท าการจ าหน่ายหรือไม่ 

  (   ) ไม่ท าการสืบเพราะ........................................................... 
  (   ) สืบราคาจาก 
   เพ่ือนบ้าน............................................... 
   ผู้รับซื้อ................................................... 
   จากพ่อค้าในตลาด.................................. 
   อ่ืนๆระบุ............................................... 

ในกรณีที่ท่านสืบราคา  ราคาที่ท่านจ าหน่ายได้จริงเท่ากับราคาท่ีท่านทราบล่วงหน้าหรือไม่ 
(   ) ได้ราคาเท่ากับที่มีการสืบราคาได้ 
(   ) ไม่ได้ราคาเท่ากับท่ีมีการสืบราคาได้ 

  (   ) ไม่ได้มีราคามากกว่าที่สืบไว้ 
  (   ) ไม่ได้มีราคาที่ต่ ากว่าที่สืบไว้ 
 
 3.19 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาที่ส าคัญของท่านคือ 
  (   ) พ่อค้ารวบรวมในหมู่บ้าน หรือในท้องถิ่น 
  (   ) พ่อค้าในตัวอ าเภออากาศอ านวย 
  (   ) พ่อค้าต่างอ าเภอ  ระบุ........................................................................................  
  (   ) พ่อค้าต่างจังหวัด ระบุ........................................................................................ 
  (   ) อ่ืนๆระบุ............................................................................................................  
3.20 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาโดยวิธีใด 
  (   ) ผู้ซื้อมารับเอง ระบุ............................................................................................. 
  (   ) ผู้ขายน ามาส่งถึงที่ ระบุ......................................................................................  
 3.21 ท่านใช้ภาชนะใดในการบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาเพ่ือจ าหน่าย 
  (   ) แก้ว..............  (   ) ถุงพลาสติก……………. 
  (   ) ...........................  (   ) ........................... 
  (   ) อ่ืนๆระบุ......................................................... 
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 3.22 ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก. 

( ขายส่ง ) ............................................บาท/กก. 
   ( ขายปลีก ) ........................................บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก. 

( ขายส่ง ) ............................................บาท/กก. 
   ( ขายปลีก ) ........................................บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.............................. ...กก. 

( ขายส่ง ) ............................................บาท/กก. 
   ( ขายปลีก ) ........................................บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  

( ขายส่ง ) ............................................บาท/กก. 
   ( ขายปลีก ) ........................................บาท/กก. 
  (   ) ผลิตภัณฑ์........................................จ านวน.................................กก.  

( ขายส่ง ) ............................................บาท/กก. 
   ( ขายปลีก ) ........................................บาท/กก. 
 
ตอนที่ 4 สภาพต้นทุนและรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
 4.1 ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
  ค่าลงทุนเริ่มต้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น 

รายการ อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ 

จ านวน รวม/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1................................. 
2. ……………………. 
3. …………………… 
4……………………. 
5……………………… 
6. ค่าสร้างโรงเรือน(กว้าง×
ยาว)ขนาด............. 
* มูลค่า ราคา.........บาท 
7. อ่ืนๆระบุ................... 
....................................... 

    

รวม     
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... 
 4.2 ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา/ป ี

รายการ จ านวน ราคา 
บาท/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 ผลิภัณฑ์........................................... 
1 วัตถุดิบ........................................... 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
5. ค่าแรงงาน ระบุ.............................. 
6. ค่าขนส่ง 
7. ค่าน้ า / เดือน 
8. ค่าไฟ / เดือน 
9. ฉลากผลิตภัณฑ์ 
10. โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
11. อ่ืนๆระบุ....................................... 

   

รวมต้นทุน    
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน 
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
 
4.3 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา 

รายได้/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
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รายได้/เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
 

รายได้/เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
 
 4.3.1 รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาตลอดทั้งปี ( ม.ค. – ธ.ค.) ...................บาท 
 4.3.2 ต้นทุนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา.......................................................................บาท 
 4.3.3 รายได้สุทธิจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา............................................................บาท 
  
ค าอธิบายเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับรายได้ 
............................................................................................................ ....................................................
......................................................................... 
 

4.4 ต้นทุนการตลาดผลิตภัณฑ์ปลา/ปี (ส าหรับผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ปลา) ถ้าไม่มีข้ามไปตอบข้อ 
5 
รายการ จ านวน ราคา 

บาท/หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าขนส่ง 
2. ค่าแรงงานระบุ.................... 
3. ค่าภาษี 
4. ค่าเช่าแผง 
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
6. ค่าติดต่อสื่อสาร 
7. อ่ืนๆระบุ............................. 

   

รวมต้นทุน    
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4.5 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา ( ของผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ปลา ) 
 

รายได้/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
 

รายได้/เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
 

รายได้/เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ราคาขาย     
ปริมาณขาย     
รวมรายได้     
 
 4.3.1 รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาตลอดทั้งปี (ม.ค. –  ธ.ค.) ...................บาท 
 4.3.2 ต้นทุนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา...........................................................................บาท  
 4.3.3 รายได้สุทธิจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา..........................................................บาท 
 
ตอนที่ 5  แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
 ท่านมีแนวความคิดอย่างไรในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น............................. 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 (   ) ปรับปรุงและพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์ปลาที่ผลิตให้ดีขึ้น 
 (   ) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ปลากึ่งส าเร็จรูป , ผลิตภัณฑ์ปลา
พร้อมบริโภค ............................... 
 (   ) พยุงราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาไม่ให้สูงขึ้นหรือต่ าลง 
 (   ) ท าบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้บริโภค เช่น แพ็คสุญญากาศ, บรรจุกระป๋อง ฯลฯ 
 (   ) ปรับปรุงสถานที่ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาให้มีความสะอาดขึ้นไม่ให้มีแมลงวันรบกวน 
 (   ) หาตลาดใหม่เพ่ือมารองรับการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
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 (   ) ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค โดยการสอบถามข้อบกพร่องเพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงในการผลิตครั้งต่อไป 
 (   ) ส ารวจคู่แข่งขันว่ามีการจัดการในธุรกิจอย่างไรเพ่ือน ามาเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................... ......................... 
 
6. ท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรในธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาของท่าน 
( กลยุทธ์ ) ในการด าเนินธุรกิจ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 (   ) เลือกคนให้เหมาะสมกับงานและความถนัด เช่น หาปลา ,  จัดเตรียมวัตถุดิบ ,  
ผลิต ฯลฯ 
 (   ) ตั้งราคาจ าหน่ายต่ ากว่าคู่แข่งเพ่ือจ าหน่ายให้ได้ปริมาณมากและแบ่งส่วนครองตลาด 
 (   ) มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ป้ายโฆษณา ฯลฯ เพื่อกระตุ้นผู้บริโภค 
 (   ) เลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เช่น จ าหน่ายเป็นของฝากแก่ลูกค้าที่สัญจรไปมา 
 (   ) สร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ให้อยู่เหนือผู้แข่งขัน 
 (   ) ส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา หรือแจกแถม 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... 
 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา 
 7.1 ปัญหาด้านการผลิต ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) ขาดแคลนวัตถุดิบ 
  (   ) ราคาวัตถุดิบแพง 
  (   ) เงินทุนสูง 
  (   ) ขาดแคลนแรงงาน 
  (   ) อ่ืนๆ.................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................ 
  

7.2 ปัญหาด้านการตลาด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) ผลิตได้ไม่พียงพอกับความต้องการตลาด 
  (   ) ตลาดไม่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาในท้องถิ่น 
  (   ) มีคู่แข่งทางการค้ามากรายท าให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ าลง 
  (   ) ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เม่ือท าการผลิตมากขึ้น 
  (   ) มีพ่อค้ามารับซื้อน้อย 
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  (   ) ไม่มีการรับรองคุณภาพของสินค้า ท าให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อ 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
  

7.3 ปัญหาด้านอื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) อัตราค่าขนส่ง ( น้ ามันแพง ) 
  (   ) หารถบรรทุกสินค้ายาก 
  (   ) ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาเพ่ิมสูงขึ้น 
  (   ) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต 
  (   ) กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาในท้องถิ่นมีน้อย 
  (   ) ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการและบริหารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลา 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
  

7.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  (   ) อยากให้ทางราชการมาให้การอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
  (   ) อยากให้มีคนกลางมาช่วยแบ่งเขตในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการ
แย่งตลาด 
  (   ) ต้องการสินเชื้อจากสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................ 
 
 

……………………………………………. 
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ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่ 

หมู่บ้านรอบหนองหาร 15 หมู่บ้าน 

บ้านดอนตาลโง๊ะ 
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บ้านดอนเชียงคูน 
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บ้านนาดอกไม้ 

    

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

บ้านดอนเสาธง 
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บ้านหนองบัวใหญ่ 
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บ้านธาตุดูม 
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บ้านดอนกกยาง 
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บ้านดอนยาง 
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บ้านวัดท่าเหนือ 
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บ้านท่าศาลา 
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บ้านซงน ้าพุ 
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บ้านโพนบก 
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บ้านโนนงามท่า 
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บ้านนาแก้ว 
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บ้านท่าแร่ 
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