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กิติกรรมประกาศ

โครงการวิจัย "การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน"
สํ าเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความรวมมือจากหลายฝาย โดยเฉพาะเจาของกิจการและกลุมแมบานเกษตรกร ผูเปน
เจาของขอมลูเหลาน้ี คณะวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอเจาของกิจการโดยตรง และขอ
ขอบพระคณุท่ีอดทนสละเวลาตอบคํ าถาม และใหการตอนรับเปนอยางดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณ ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน ผูอํ านวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ใน
ขณะน้ัน และดร. มรกต  ตันติเจริญ ผูอํ านวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติสมัยปจจุบัน ท่ีให
ความไววางใจแกคณะวจิัยทํ าใหมีโอกาสทํ าการทดสอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาอยางครบวงจร ซึ่งเชื่อวาประสบ
การณท่ีไดรับจะเปนประโยชนตอนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาอ่ืน ๆ ดวย ขอขอบพระคุณ ดร. ดรุณี  เอ็ดเวริดส รองผูอํ านวย
การศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ท่ีใหการสนับสนุนและสละเวลาอันมีคาเพ่ือรวมเปนเกียรติใน
งานสัมมนาเชงิปฎิบัติการ "แนวทางการพัฒนาและสรางเครือขายธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบาน" และมอบ
ประกาศนียบัตรแกบัณฑิตท่ีผานการฝกงานในโครงการวิจัยน้ี ขอขอบพระคุณคุณสมศักดิ์  พลอยพาณิชยเจริญ และ
คุณธีรพัสส  ประสานสารกิจ ท่ีสนับสนุนและประสานงานจนงานวิจัยน้ีลุลวงไปดวยดี

ขอขอบพระคุณเภสัชกรดนัย  วีณคุปต และเภสัชกรพิสณฑ  ศรีบัณฑิต สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม รศ. ดร. เรณู  ปนทอง  รศ. ดร. ไพโรจน  วริิยจารี  และ ผศ. ลักขณา  รุจนะไกรกานต  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ท่ีสละเวลาอันมีคารวมเปนวิทยากรในการฝกอบรมบัณฑิตและใหความรูแกกลุมแม
บานเกษตรกรและผูประกอบการรายเดี่ยวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณอาจารยชรินทร เต
ชะพันธุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเจาหนาท่ีเภสัชกร สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดลํ าพูน  ท่ีได
สละเวลาอันมคีารวมเปนวิทยากรในการฝกอบรมบัณฑิต ขอขอบพระคุณคุณผองผิว หิรัญรังสิต เจาหนาท่ีเคหกิจ
เกษตร สํ านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดใหความรวมมือ คํ าปรึกษา และขอเสนอแนะอันเปนประโยชน ตลอด
จนรวมเปนวิทยากรในงานประชุมเชิงปฎิบัตกิารฯ และขอขอบคุณเจาหนาท่ีเคหกิจเกษตร สํ านักงานเกษตรจังหวัด
ลํ าพูน และเจาหนาท่ีเคหกิจเกษตรในอํ าเภอตาง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีโครงการวิจัยได
เขาทํ าการศกึษา ท่ีไดใหความรวมมือและอํ านวยความสะดวกเปนอยางดี

ขอขอบพระคุณ ดร. สุรินทร  ธรรมนิเวศ รองผูจัดการใหญอาวุโสการตลาด-ขาย บริษัทสยามกลการและ
นิสสันเซลลจํ ากัด  คุณมนูญ  จนัทรประสิทธ์ิ นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 สํ านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา คุณ
จงเจตน  บุญเกิด รองผูจัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม คุณชาญชัย  จริวรรธนกิจ และคุณวันชัย
คํ ารินทร กองสวสัดิการสังคม เทศบาลเมืองนครเชียงใหม คุณปราโมทย  ประสิทธ์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ และคุณวิลานี
แซแต พนักงานพัฒนาองคกรชุมชน ธนาคารออมสินภาค 5 คุณอภิรมย  สุขประเสริฐ ผูชวยผูอํ านวยการ สํ านักงาน
ธกส. เชียงใหม คุณวันชัย  ธิพัฒนสมทุร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  คุณทรงสิริ
เตชะบุญ บริษัทพิษณุโลกบ๊ิกซี  นายแพทยอมร  นนทสุต ผูจัดการหางหุนสวนจํ ากัดพานาพัฒ คุณอัญชลี  ปญญาดี



ค

ตลาดวโรรสและตลาดอนุสาร เชียงใหม คุณอรุณ  สาครินทร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทกาดสวนแกวจํ ากัด
คุณพัชรินทร  ตันตะวิริยะ หางสรรพสินคาริมปงโชตนา คุณไชยวัฒน  มรูะสุวรรณ หางสรรพสินคาโลตัส และคุณ
รักชนก งามทะวงษ หางสรรพสินคาโอชอง เชียงใหม ท่ีทานเหลาน้ีไดเสียสละเวลาอันมีคารวมเปนวิทยากรเพ่ือให
ความรูแกกลุมแมบานเกษตรกรและผูประกอบการรายเดี่ยวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
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คํ านํ า

รายงานน้ีเปนรายงานฉบับหลักของโครงการวิจัย �การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืน
บาน : จงัหวดัเชยีงใหมและลํ าพูน� โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํ าเสนอสภาพโครงสรางทางการผลิต การตลาด และการ
เงนิ ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานในปจจุบัน และแนวทางการปรับโครงสรางดังกลาว โดยอาศัยการศึกษา
การปรับปรุงโครงสรางธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานของผูประกอบการแตละรายในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน อันจะ
สงผลตอเน่ืองไปถึงการยกระดับรายได การบรรเทาปญหาการวางงาน และกระจายรายไดไปสูภาคการเกษตร หรือ
ชนบทของประเทศไปพรอมกันกับการคํ านึงถึงความปลอดภัยของอาหารแปรรูปพ้ืนบานตอผูบริโภค

รายงานฉบับน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของผูประกอบการอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ซึ่งประกอบดวย
กลุมแมบานและผูประกอบการรายเดี่ยว รวมท้ังส้ิน 40 ราย ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษาเจาะลึกแตละรายเพ่ือประกอบ
การปรับปรุงโครงสรางการผลิต การตลาด และการเงิน และการวางแผนธุรกิจของธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานแตละ
รายซึง่เปนระดับจุลภาค และนํ ามารวมกับขอมูลของผูประกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบเปนขอมูลเชิงมหภาคใน
การวิเคราะหเพ่ือสรุปเปนนโยบายในการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานซึ่งไดนํ าเสนอไวใน 
รายงานฉบับหลักน้ี

สาเหตท่ีุในรายงานฉบับน้ีมิไดใชชื่อจริงของสถานประกอบการ สวนหน่ึงเน่ืองมาจากผูประกอบการบางราย
ไมตองการเปดเผยชื่อ และอีกสวนหน่ึงน้ันเน่ืองมาจากขอเท็จจริงและขอเสนอแนะบางประการอาจจะกระทบ
กระเทือนตอธรุกจิของผูประกอบการเหลาน้ีไดไมวาจะเปนกลุมแมบานหรือผูประกอบการรายเดี่ยวก็ตาม จึงเรียนมา
เพ่ือเปนท่ีเขาใจไว ณ ท่ีน้ีดวย
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บทคัดยอ

อาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนกิจกรรมท่ีคอนขางแพรหลายในชุมชน และไดรับการสนับสนุนอยางมากจาก
ภาครัฐ เพ่ือใหเกดิการจางงานและสรางรายไดเสริมใหแกแมบานเกษตรกร การศึกษาน้ีมุงวิเคราะหอุตสาหกรรมน้ีใน
เชงิธรุกจิ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมและคนหาปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
จะนํ าไปสูการวจิัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตรการอาหารในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนตอการขยายการ
ผลิต และความปลอดภัยของผูบริโภค

การวจิยัน้ีครอบคลุม 40 กรณีศึกษา ของกลุมแมบานเกษตรกร (26 กลุม) และผูประกอบการรายเดี่ยว
(14 ราย) ในจงัหวดัเชยีงใหม และลํ าพูน เปนการศึกษาเจาะลึกเฉพาะกรณี เพ่ือใหเขาใจถึงพัฒนาการของธุรกิจ การ
จดัองคกร การจดัการในดานการผลิต การเงิน การตลาด ฯลฯ เมื่อไดผลจากการวิเคราะหเจาะลึก 40 กรณี น้ีจึงนํ ามา
วเิคราะหเปนภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งผลการศึกษาทํ าใหเขาใจสถานการณความเปนจริงอยางลึกซึ้ง และสามารถนํ า
เสนอนโยบายไดเหมาะสมและแมนยํ า

สินคาท่ีเนนวิเคราะหมี 10 ชนิด ไดแก ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ กระเทียมดอง มะมวงดอง ปลาสม เตาเจี้ยว
ขาวแตน น้ํ าพริก และสมุนไพร ยอดขายของ 40 กรณีน้ีมีมูลคาของยอดขายเฉล่ียตอรายตอผลิตภัณฑตํ่ าสุดประมาณ
23,900 บาท และสูงสุดประมาณ 4,107,000 บาทตอป เจาของกิจการท่ีมียอดขายสูง ไดแก ผูประกอบการรายเดี่ยว
เจาของผลิตภัณฑประเภทเน้ือ หมูยอ  แคบหมู และไสอ่ัว สวนกลุมแมบานน้ันมีมูลคาขายรายปคอนขางตํ่ า เน่ือง
จากทํ าการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาตํ่ ากวาเปนหลัก และเปนท่ีสังเกตวาสินคาในความนิยมของผูบริโภคเชียงใหมและนัก
ทองเท่ียว 4 อันดับแรกน้ัน เปนสินคาซึ่งผลิตโดยผูประกอบการรายเดี่ยว สวนกลุมแมบานเกษตรกรผลิตเฉพาะสินคา
ท่ีไดรับความนิยมคอนขางนอย

รายงานไดนํ าสรุประดับของศักยภาพของสินคาแตละชนิดและขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางอุต
สาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานในภาพรวม และขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร
การอาหารของสินคาแตละชนิดดวย
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4.6    กระบวนการผลิตแคบหมู    51
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4.8    กระบวนการผลิตดอกคํ าฝอยผง    55
4.9    กระบวนการผลิตน้ํ าพริกตาแดง สูตร 1    57
4.10   กระบวนการผลิตหมูยอ    59
4.11   กระบวนการผลิตเตาเจี้ยว สูตร 1    62
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1.10  เตาเจี้ยว     5
3.1    พ้ืนรอบอาคารแปรรูปเปนพ้ืนดิน (กลุมกระเทียมดอง 3)   33
3.2    การจดัเก็บอุปกรณการผลิตไมเปนระเบียบ (กลุมกระเทียมดอง 3)   33
3.3    หองเกบ็น้ํ ามันหมูและแคบหมักซึ่งไมสามารถปองกันแมลงหรือฝุนได (กิจการแคบหมู 3)   34
3.4    สถานท่ีผลิตเปนท่ีโลงและพ้ืนเปนพ้ืนดินซึ่งไมสามารถปองกันฝุนและสัตวรบกวนได
         (กจิการปลาสม 1)   34
3.5    สถานท่ีผลิตอยูในบริเวณเดียวกับท่ีอยูอาศัย (กิจการปลาสม 3)   34
3.6    โรงเรือนผลิตไมสามารถปองกันการปนเปอนจากฝุนและสัตวรบกวนได อยูติดถนน
          และมีรถบรรทุกเขา - ออก เปนประจํ า (กลุมน้ํ าพริก 2)   35
3.7    หองเก็บผลิตภัณฑไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กลุมน้ํ าพริก 4)   35
3.8    โรงเรือนไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กิจการแคบหมู 2)   35
3.9    โรงเรือนไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กิจการไสอ่ัว 1)   36
3.10 โรงดองท่ีพ้ืนเปนพ้ืนดิน มีหญารกทึบ และไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได

(กลุมมะมวงดอง 1)   36
3.11 สารเคม ี(ถงุปุย) ถูกเก็บไวบนชั้นใตหลังคาโรงดอง ซึ่งอาจทํ าใหผลิตภัณฑมีสารเคมี

และฝุนละอองปนเปอนได (กลุมมะมวงดอง 4)   36
3.12  ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอนขณะบรรจุผลิตภัณฑ   37
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บทท่ี 1
บทนํ า

1.1 ความสํ าคัญและวัตถุประสงคของการศึกษา

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวิเคราะหโครงสรางของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานใน
จงัหวดัเชยีงใหมและลํ าพูน ทางดานการผลิต (ซึ่งรวมตั้งแตเทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองจักรอุปกรณ โครงสราง
สถานประกอบการ การจัดการการผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ สภาพแวดลอมของสถานประกอบ
การ (การจดัการขยะ และน้ํ าท้ิง) การตลาด การเงิน การระดมทุน ลักษณะการประกอบการ หรือการดํ าเนินธุรกิจ
รูปแบบการจดัองคกร ศักยภาพในการขยายธุรกิจและขยายตลาด รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ของอุตสาห
กรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตรการอาหาร โดยการ
คํ านึงถึงความตองการและความปลอดภัยของผูบริโภคเพ่ือท่ีจะไดหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงโครง
สรางของอุตสาหกรรมน้ีในระดับนโยบายมหภาค และในระดับหนวยธุรกิจซึ่งเปนระดับจุลภาคอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการวิจัยในเชิงลึกเฉพาะรายและนํ ามาวิเคราะหประมวลเปนภาพรวมในระดับมหภาค
อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือเสนอแนะในระดับนโยบาย ในขณะเดียวกันจากผลการศึกษากรณีศึกษาผูประกอบการเฉพาะ
ราย (กลุมแมบานและผูประกอบการรายเดี่ยว) จะทํ าใหไดขอมูลเพ่ือจะไดนํ าไปใชประโยชนในการประสานงาน
เพ่ือปรับปรุงโครงสรางของหนวยธุรกิจดังกลาวใหมีความเขมแข็ง อันจะสงผลตอเน่ืองไปถึงการยกระดับรายได
การบรรเทาปญหาการวางงาน การกระจายรายได และความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในภาคการเกษตรหรือ
ชนบท ซึง่เปนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจของประเทศตอไป

1.2  วธิีการศึกษา

วิธีการศึกษาของโครงการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จังหวัดเชียงใหม 
และลํ าพูน น้ี ประกอบไปดวย 4 สวนใหญๆ คือ สวนท่ี 1 เปนการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) ของผูประกอบ
การแตละราย ซึ่งประกอบไปดวยผูประกอบการท่ีทํ าธุรกิจเปนกลุมและผูประกอบการรายเดี่ยว ท้ังน้ีเพ่ือให
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในดานตางๆ ของผูประกอบการท้ังสองประเภทได อันจะนํ า
ไปสูแนวทางการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพข้ึน โดยการ
ศกึษาเฉพาะกรณีน้ีจะเปนการศึกษาแบบเจาะลึก ท้ังทางดานการจัดองคกร การผลิต การตลาด การเงิน และ
การระดมทุน ซึง่มีรายละเอียดดังไดกลาวไวแลวขางตน สํ าหรับสวนท่ี 2 เปนการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิน
ใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานของผูบริโภค ซึ่งจะเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหลัก 10 ชนิด อันไดแก 
กระเทียมดอง ปลาสม ไสอ่ัว  ขาวแตน  แคบหมู มะมวงดอง สมุนไพรผงพรอมดื่ม น้ํ าพริก หมูยอ และเตาเจี้ยว 
(รูปท่ี 1.1-1.10) สวนท่ี 3 เปนการนํ าเอากรณีศึกษา 40 กรณี มาประมวลรวมกัน และทํ าการวิเคราะหภาพ
รวมมหภาคเพ่ือวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน อันจะนํ าไปสูขอเสนอ
แนวทางดานนโยบาย ซึ่งเปนนโยบายทางดานมหภาค สวนท่ี 4 จากกรณีศึกษาแบบเจาะลึก 40 กรณีศึกษาน้ัน 



2

ขอมูลน้ีจะเปนประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจของผูประกอบการแตละรายในรายละเอียดวาจะตองทํ า
สวนใดบางและทํ าอยางไร สวนท่ี 5 จากผลการวิจัยท้ังในเชิงเจาะลึกและในภาพรวมมหภาคจะนํ าไปสูการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเด็นตางๆ ท่ีคนพบในการศึกษาน้ี ในอันท่ีจะชวยธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานใหมี
ความเขมแข็ง

รูปที่ 1.1 กระเทียมดอง

รูปที่ 1.2  ปลาสม
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รูปที่ 1.3  ไสอั่ว

รูปที่ 1.4  ขาวแตน

รูปที่ 1.5  แคบหมู
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รูปที่ 1.6  มะมวงดอง

รูปที่ 1.7  สมุนไพรผง

รูปที่ 1.8  นํ้ าพริก
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1.3  ขอมูล

ในสวนแรกของการศึกษาเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) ของผูประกอบการแตละราย อัน
ประกอบไปดวย ผูประกอบการท่ีทํ าธุรกิจเปนกลุมซึ่งเปนกลุมแมบานเกษตรกรท้ังหมดรวม 26 กลุม และผู
ประกอบการรายเดีย่ว 14 ราย รวมเปนกรณีศึกษาเฉพาะกรณี 40 กรณีศึกษา (ราย) ท้ังน้ีโดยอาศัยคํ าแนะนํ า
จากเจาหนาท่ีเคหกจิประกอบ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑหลัก 10 ชนิด ดังไดกลาวขางตน

ผูประกอบการแตละรายจะมีผลิตภัณฑหลักท่ีอยูในเปาหมายของการศึกษาน้ีเพียง 1 ชนิดเทาน้ัน สวน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เปนผลิตภัณฑรอง (ตารางท่ี 1.1) แตท้ังน้ีผลิตภัณฑทุกชนิดของผูประกอบการแตละรายจะถูก
ทํ าการศึกษาเชนเดียวกันกับผลิตภัณฑหลัก ในผลิตภัณฑหลักแตละชนิดจะมีการทํ าการศึกษาเฉพาะกรณี 
(case study) 4 กรณีศึกษา หรือผูประกอบการ 4 ราย น่ันเอง ดังจะสังเกตไดวาจํ านวนคาสังเกต 
(observations) จะมจี ํานวนนอยกวา โดยเปรียบเทียบกับกรณีท่ีเปนการศึกษาแบบไมเจาะลึก ซึ่งเปนไปตาม
ธรรมชาติของการศึกษากรณีศึกษาเฉพาะกรณีท่ีเนนขอมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดในตัวเองมากโดยเปรียบ
เทียบ จงึทํ าใหมีขอจํ ากัดในการคงความเห็นในเชิงสถิติ

รูปที่ 1.9  หมูยอ

รูปที่ 1.10  เตาเจ้ียว
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สํ าหรับสวนท่ี 2 ซึ่งเปนการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานของ        
ผูบริโภคน้ัน ไดเก็บตัวอยางผูบริโภครวมท้ังหมด 259 ราย

1.4  ระยะเวลาและขอบเขตทางภูมิศาสตรที่ทํ าการศึกษา

ระยะเวลาทีทํ่ าการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เร่ิมตั้งแตเดือนกันยายน 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2543  โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน ดังปรากฏในตารางท่ี 1.2 และแผนภาพท่ี 1.1

1.5   ค ํานิยามศัพท

ผลิตภัณฑหลัก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีอยูในเปาหมายของการศึกษาโดยอาศัยคํ าแนะนํ าจากเจาหนาท่ี
เคหกิจเกี่ยวกับผูประกอบการซึ่งผลิตผลิตภัณฑในเปาหมายภายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน ท่ีคณะผู
วิจัยควรจะเขาทํ าการศึกษา แตท้ังน้ีมิไดหมายความวาผลิตภัณฑชนิดน้ันจะตองทํ ารายไดเปนอันดับหน่ึงจึงจะ
เรียกวาผลิตภัณฑหลัก ดังน้ันคํ าวาผลิตภัณฑหลักในการศึกษาน้ีคือผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของผู
ประกอบการรายน้ัน ๆ หรือทํ ามานานพอสมควรแลวน่ันเอง



ตารางที่ 1.1  ผลิตภัณฑหลักและรองของผูประกอบการในการศึกษา

ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กลุมขาวแตน 1 ขาวแตน (น้ํ าแตงโม  หนาหมูหยอง น้ํ าพริกลาบ 9

และหนาปลาแหง) น้ํ าพริกเผาถั่วเหลือง
น้ํ าพริกนรกกุง
ขาวเกรียบ (ฟกทอง  เผือก  และกุง)
กะละแม
มะมวงแชอ่ิม
ไขเค็ม
เตาเจี้ยว

กลุมขาวแตน 3 น้ํ าพริกตาแดง ไขเค็ม 8
มะมวงแชอ่ิม
ขาวแตน
หมูสวรรค
น้ํ ายาลางจาน (สูตรมะกรูด
หรือมะนาวผสมขมิ้น)
แชมพูสมุนไพร (สูตรมะกรูด
ดอกอัญชัน และประคํ าดีควาย)
ครีมนวดผมสมุนไพร (สูตรมะกรูด
ดอกอัญชัน และประคํ าดีควาย)

กิจการแคบหมู 4 แคบหมู  - 1
(ติดมัน และไรมัน)

กลุมมะมวงดอง 1 มะมวงดอง น้ํ าฝร่ังสดพรอมดื่ม 3
มะมวงแชอ่ิม

กลุมกระเทียมดอง 4 กระเทียมดอง ลํ าไยอบแหง 5
แชมพูสมุนไพร (สูตรมะกรูด และ
ดอกอัญชัน)
ครีมนวดผมสมุนไพร 
น้ํ ายาลางจาน 

กลุมเตาเจี้ยว 1 เตาเจี้ยว ซีอ้ิวขาว 15
ไขเค็ม
ทองมวน
กะหร่ีปบ
ดอกจอก
มันรังนก
กลวยฉาบ



ตารางที่ 1.1 (ตอ)

ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กลุมเตาเจี้ยว 1 ขนมหัวเราะ

คุกกี้เนย
คุกกี้สิงคโปร
ขนมไข
โดนัท
ถั่วเคลือบ
ขาวเกรียบฟกทอง

กลุมน้ํ าพริก 3 น้ํ าพริกตาแดง มะขามแชอ่ิมอบแหง 15
มะเขือเทศเชื่อมอบแหง
มะมวงแชอ่ิมอบแหง
มะเฟองแชอ่ิมอบแหง
มะเฟองหยี
ขิงแชอ่ิมอบแหง
ลํ าไยอบแหง
กลวยอบ
กลวยสุขภาพ
มะมวงกวน
มะขามแกว
กลวยกวน
กลวยบารบีคิว
กลวยอบเนย

กลุมเตาเจี้ยว 3 เตาเจี้ยว ซีอ้ิวขาว (สูตร 1 และสูตร 2) 2
กิจการหมูยอ 4 หมูยอ  - 1
กลุมขาวแตน 2 ขาวแตน มะมวงแชอ่ิม 14

กระเทียมดอง
ขาวเกรียบ (สตรอเบอร่ี  แครอท 
ใบเตย และฟกทอง)
น้ํ าพริกลาบ
น้ํ าพริกเผาถั่วเหลือง
น้ํ าพริกนรก (ถั่วเหลือง และกุง)
ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา
ทองมวน/ทองพับ
ถั่วเคลือบโกโก
ขนมดอกจอก



ตารางที่ 1.1 (ตอ)

ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กลุมขาวแตน 2 ขนมผิง

ไสเมี่ยง
กลุมเตาเจี้ยว 4 เตาเจี้ยว ซีอ้ิวขาว 2
กลุมกระเทียมดอง 2 กระเทียมดอง เตาเจี้ยว 6

มะมวงดอง
ขนมทองมวน
ขนมขาวตังเสวย
น้ํ าผลไม (น้ํ ามะพราว  น้ํ าเฉากวย
 น้ํ ามะนาว และน้ํ าสม)

กิจการไสอ่ัว 1 ไสอ่ัว แอบตาง ๆ 4
น้ํ าพริกหนุม
น้ํ ามะนาวหอม

กิจการไสอ่ัว 4 ไสอ่ัว แหนม (กระเทียมโทนสด กระเทียมโทน 8
หูหมู ซี่โครง เอ็นไก และคอหมู)
น้ํ าพริกแกงฮังเล
น้ํ าพริกขาวซอย
น้ํ าพริกออง
น้ํ าพริกขา
น้ํ าพริกลาบ
น้ํ าพริกตาแดง

กิจการหมูยอ 2 หมูยอ  - 1
(หมูยอสมุนไพร  หมูยอเห็ดหอม และ
หมูยอใบกระเพรา)

กิจการหมูยอ 1 หมูยอ  - 1
กลุมไสอ่ัว 2 ไสอ่ัว แหนม 6

กุนเชียง
น้ํ าพริกลาบ
แชมพูสมุนไพร (ดอกอัญชัน-มะกรูด
 และ ใบหมี่-มะกรูด)
ครีมนวดผมสมุนไพร 
 (ดอกอัญชัน-มะกรูด  และ ใบหมี่-มะกรูด)

กลุมกระเทียมดอง 1 กระเทียมดอง (กระเทียมดองชนิดหัว มะมวงดอง 5
กระเทียมโทนดองน้ํ าผ้ึง และ มะมวงแชอ่ิม
กระเทียมดองสามรส) มะมวงเสน

น้ํ าพริกตาแดง



ตารางที่ 1.1 (ตอ)
ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กลุมสมุนไพร 3 สมุนไพรผงชนิดชงพรอมดื่ม น้ํ าฝร่ังพรอมดื่ม 4

แหนม (ซีโครงหมู  เห็ดนางฟา  และเอ็นไก)
ไขเค็ม (ไขเปด และไขไก)

กิจการแคบหมู 3 แคบหมู น้ํ ามันหมู 4
(ติดมัน ไรมัน ไรมันปรุงรส และ น้ํ ามันดํ า (ใชทอดแลว 3 คร้ัง)
ติดมันสีแดง) เศษแคบหมูท้ัง 3 ชนิด

(ยกเวนชนิดติดมันสีแดง)
กิจการหมูยอ 3 ลูกชิ้น ขาเปด 5

ยอเห็ดหอม เน้ือแพะ
ยอกอน

กิจการสมุนไพร 2 สมุนไพรผงชนิดชงพรอมดื่ม  - 1
กลุมมะมวงดอง 3 มะมวงดอง กระเทียมดอง 3

มะมวงแชอ่ิม
กลุมมะมวงดอง 4 มะมวงดอง มะกอกดอง 3

กระทอนดอง
กลุมปลาสม 4 ปลาสม ปลาสวาดวง 3

ปลาอบกรอบ
กิจการแคบหมู 1 แคบหมู เศษแคบหมู (ติดมัน และไรมันปรุงรส) 7

(ติดมัน และไรมัน) น้ํ ามันหมู
หนังไกทอด
หนังพอง
เลือดหมูตม
แหนม

กิจการแคบหมู 2 แคบหมู น้ํ ามันหมู 2
กลุมน้ํ าพริก 4 น้ํ าพริกตาแดง กระเทียมดอง 7

กลวยอบเนย
กลวยอบเกลือ
ขนมทองพับ
ขนมทองตัน
ไขเค็ม

กิจการปลาสม 3 ปลาสม ปลาแดดเดียว 5
(แบบตัว ชิ้น และบด) ไขปลาหมัก

ไสปลาหมัก
หัวปลายาง



ตารางที่ 1.1 (ตอ)
ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กิจการปลาสม 1 ปลาสม ปลาแดดเดียว 5

(แบบตัว  ชิ้น และบด) ไสปลาดอง
ไขปลา
หัวปลา

กลุมสมุนไพร 4 สมุนไพรผงชนิดชงพรอมดื่ม ขาวแตน (น้ํ าแตงโม น้ํ าใบเตย 4
น้ํ าแคนตาลูบ และน้ํ าอัญชัน)
ทองพับ
ขาวแคบจากขาวซอมมือ

กลุมขาวแตน 4 ขาวแตน ขาวเกรียบฟกทอง 4
มะขามแกว
ถั่วเคลือบ

กลุมกระเทียมดอง 3 กระเทียมดอง ลํ าไยอบแหง (ท้ังเปลือกและอบแหงเฉพาะเน้ือ) 5
มะขามแกว
ขาวเกรียบฟกทอง

ดอกไมจันทรจากเปลือกขาวโพด
กลุมเตาเจี้ยว 2 เตาเจี้ยว กระเทียมดอง (หัว) 9

กระเทียมโทนดอง
มะมวงดอง
ลํ าไยอบแหง
ขาวเกรียบฟกทอง
มะยมเชื่อม
น้ํ ายาลางจาน
แชมพูวานหางจรเข

กลุมน้ํ าพริก 1 น้ํ าพริกแดง น้ํ าผลไมพรอมดื่มตามฤดูกาล 3
น้ํ าพริกลาบ

กลุมมะมวงดอง 2 มะมวงแชอ่ิม บวยมะมวง 3
น้ํ าผลไม (น้ํ าขิง น้ํ ามะตูม น้ํ ามะขาม
น้ํ าฝร่ัง และน้ํ าลํ าไย)

กลุมน้ํ าพริก 2 น้ํ าพริกแกง  - 1
(แกงเผ็ด และแกงออม (ท่ัวไป))

กลุมปลาสม 2 ปลาสม (เปนชิ้น และบดละเอียด) ไสปลาดอง 3
หัวปลา



ตารางที่ 1.1 (ตอ)

ชื่อสมมุติของผูประกอบการ ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑรอง จํ านวนรวม (ชนิด)
กิจการไสอ่ัว 3 ไสอ่ัว แหนม (ซี่โครง  ขอไก  ผสมหูหมู ไก 6

ปลา และหมอ)
น้ํ าพริกหนุม
น้ํ าพริกตาแดง
หมูยอ
น้ํ าพริกแกง

กลุมสมุนไพร 1 สมุนไพรผงชนิดชงพรอมดื่ม  - 1

ที่มา : จากการสํ ารวจ



ตารางที่ 1.2  พื้นที่ศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน

จังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล ชื่อสมมุติของผูประกอบการ
เชียงใหม สันทราย สันทรายหลวง กลุมขาวแตน 1

หนองจอม กลุมขาวแตน 3

หนองจอม กิจการแคบหมู 4

แมแฝก กลุมมะมวงดอง 1

สารภี สันทราย กลุมกระเทียมดอง 4

ชมภู กลุมเตาเจี้ยว 1

ทากวาง กลุมน้ํ าพริก 3

แมริม เหมืองแกว กลุมเตาเจี้ยว 3

ดอนแกว กิจการหมูยอ 4

แมแตง แมแตง กลุมขาวแตน 2

สันปายาง กลุมเตาเจี้ยว 4

แมหอพระ กลุมกระเทียมดอง 2

ขี้เหล็ก กิจการไสอ่ัว 1

เมือง วัดเกตุ กิจการไสอ่ัว 4

ชางเผือก กิจการหมูยอ 2

สุเทพ กิจการหมูยอ 1

หางดง บานแหวน กลุมไสอ่ัว 2

ดอยสะเก็ด แมโปง กลุมกระเทียมดอง 1

เชิงดอย กลุมสมุนไพร 3

ตลาดขวัญ กิจการแคบหมู 3

เชิงดอย กิจการหมูยอ 3

สันปาตอง บานกลาง กิจการสมุนไพร 2



ตารางที่ 1.2  (ตอ)

จังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล ชื่อสมมุติของผูประกอบการ
เชียงใหม ฝาง แมงอน กลุมมะมวงดอง 3

โปงน้ํ ารอน กลุมมะมวงดอง 4

ดอยเตา ทาเดื่อ กลุมปลาสม 4

พราว สันทราย กิจการแคบหมู 1

น้ํ าแพร กิจการแคบหมู 2

จอมทอง สบเตี๊ยะ กลุมน้ํ าพริก 4

สบเตี๊ยะ กิจการปลาสม 3

สบเตี๊ยะ กิจการปลาสม 1

บานหลวง กลุมสมุนไพร 4

เชียงดาว เชียงดาว กลุมขาวแตน 4

ลํ าพูน บานโฮง บานโฮง กลุมกระเทียมดอง 3

บานโฮง กลุมเตาเจี้ยว 2

เหลายาว กลุมน้ํ าพริก 1

ปาซาง ปาซาง กลุมมะมวงดอง 2

น้ํ าดิบ กลุมน้ํ าพริก 2

กิ่ง อ. เวียงหนองลอง กิ่ง อ. เวียงหนองลอง กลุมปลาสม 2

เมือง อุโมงค กิจการไสอ่ัว 3

บานกลาง กลุมสมุนไพร 1

ที่มา : จากการสํ ารวจ
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แผนภาพท่ี 1.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการกลุมแมบานเกษตรกร และผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีผลิต

                        สินคาเปาหมาย 10 ชนิด ในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน



บทท่ี 2
การจัดองคกรและการบริหารงานของกลุมแมบาน

2.1  การจัดองคกรของกลุมแมบาน

การจดัองคกรของกลุมแมบานแบงไดเปน 6 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบท่ี 1 คือ คณะกรรมการประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และประชาสัมพันธ
รูปแบบท่ี 2 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบท่ี 1 และฝายตลาด

              รูปแบบท่ี 3 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบท่ี 1 แตไมมีประชาสัมพันธ
              รูปแบบท่ี 4 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบท่ี 1 และฝายบัญชีหรือสินเชื่อ

รูปแบบท่ี 5 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบท่ี 1 ฝายควบคุมการผลิต
ฝายสินเชื่อ  ฝายจัดหาทุน  และฝายจัดหาวัตถุดิบ

รูปแบบท่ี 6 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบท่ี 1 ฝายการตลาด และฝายชุมชน
(ฝายสงเสริมอาชีพสตรี ฝายสงเสริมวฒันธรรม ฝายกีฬา และฝายศลิปประดิษฐอนุรักษ
ธรรมชาติ)

รูปแบบการจัดองคกรของกลุมแมบานสวนใหญเปนรูปแบบท่ี 1 คิดเปนรอยละ 42.31 ซึ่งรูปแบบท่ี 1 น้ี 
จะมคีณะกรรมการซึ่งประกอบไปดวย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และประชาสัมพันธ  สํ าหรับรูปแบบ
ท่ี 5 เปนรูปแบบท่ีมีการจัดรูปแบบท่ีละเอียดมากกวารูปแบบอ่ืน ๆ โดยประกอบดวยรูปแบบท่ี 1 และฝายควบคุม
การผลิต ฝายสินเชื่อ ฝายจัดหาทุน และฝายจัดหาวัตถุดิบ อยางไรก็ตามรูปแบบท่ี 5 ยังขาดฝายตลาด กลุมแม
บานท่ีจดัการองคกรในรูปแบบท่ี 5 น้ี มีอยูรอยละ 15.38 สวนรูปแบบการจัดองคกรท่ีมีฝายตลาดคือรูปแบบท่ี 2 
และ 6 ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.23 (ตารางท่ี  2.1)  อยางไรก็ตามแตรูปแบบท่ี 2 และ 6 น้ียังขาดฝายควบคุมการ
ผลิต    ฝายสินเชื่อ ฝายจัดหาทุน ฝายจัดหาวัตถุดิบ และฝายบัญชี

จากการประมวลรูปแบบการจัดองคกรของกลุมแมบานท่ีทํ าการศึกษาท้ัง 26 กลุม พบวารูปแบบท่ี
สมบูรณนาจะประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝายประชาสัมพันธ ฝายการตลาด ฝาย
บัญช ีฝายควบคุมการผลิต ฝายสินเชื่อ ฝายจัดหาทุน และฝายจัดหาวัตถุดิบ
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ตารางที่ 2.1  การจัดองคกรของกลุมแมบานที่ทํ าการศึกษา

 รูปแบบการจัดองคกร จํ านวนกลุมแมบาน (กลุม)

รูปแบบท่ี 1
รูปแบบท่ี 2
รูปแบบท่ี 3
รูปแบบท่ี 4
รูปแบบท่ี 5
รูปแบบท่ี 6

11 (42.31%)
3 (11.54%)
4 (15.38%)
2   (7.69%)
4 (15.38%)
2   (7.69%)

รวม 26

หมายเหตุ :  รูปแบบที่ 1 คือ คณะกรรมการประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และประชาสัมพันธ
                   รูปแบบที่ 2 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบที่ 1 และฝายตลาด
                   รูปแบบที่ 3 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบที่ 1 แตไมมีประชาสัมพันธ
                   รูปแบบที่ 4 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบที่ 1 และฝายบัญชีหรือสินเช่ือ
                   รูปแบบที่ 5 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบที่ 1 ฝายควบคุมการผลิต ฝายสินเช่ือ ฝายจัดหาทุน
                                          และฝายจัดหาวัตถุดิบ
                   รูปแบบที่ 6 คือ คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการรูปแบบที่ 1 ฝายการตลาด และฝายชุมชน (ฝายสงเสริม
                                          อาชีพสตรี ฝายสงเสริมวัฒนธรรม ฝายกีฬา และฝายศลิปประดิษฐอนุรักษธรรมชาติ)
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))

2.2  การบริหารงานภายในกลุม

จากการศกึษาการบริหารงานภายในกลุมแมบานพบวา สวนใหญแลวซึ่งคิดเปนรอยละ 65.39 มีการ
แบงงานกนัทํ าตามหนาท่ีหรือตํ าแหนงอยางชัดเจน (ตารางท่ี 2.2)

ตารางที่ 2.2  การบริหารภายในกลุม

การบริหารงาน จํ านวนกลุมแมบาน (กลุม)

ทํ างานตามหนาท่ีหรือ
ต ําแหนงอยางชัดเจน

17 (65.39%)

ไมทํ างานตามหนาท่ีหรือ
ต ําแหนงอยางชัดเจน

9  (34.61%)

รวม 26
ที่มา :  ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))
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2.3  ขนาดของผูประกอบการกลุมแมบานพิจารณาจากจํ านวนสมาชิก

ผูประกอบการประเภทกลุมสวนใหญมีจํ านวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 57.69 และ
หากพิจารณากลุมแมบานท่ีมีจํ านวนสมาชิกไมเกิน 150 คนตอกลุม ปรากฏวามีอยู 21 กลุม จาก 26 กลุม หรือ
รอยละ 80.77 (ตารางท่ี 2.3) ในบรรดากลุมแมบาน 21 กลุมน้ีมีสมาชิกถือหุนครบทุกคนอยู 18 กลุม หรือคิดเปน
รอยละ 69.23 ของผูประกอบการประเภทกลุมท้ังหมด 26 กลุม แตอยางไรก็ตามการถือหุนครบหรือเกือบครบทุก
คนในกลุมไมไดหมายความวาจะมีการกระจายการถือหุนโดยเทาเทียมกัน ซึ่งมีนัยถึงการกระจายของผล
ประโยชนจากการประกอบการเชนเดียวกันกบัการถือหุน

ตารางที่ 2.3 ขนาดของผูประกอบการกลุมแมบานพิจารณาจากจํ านวนสมาชิกที่ถือหุนครบทุกคน

ขนาดที่ จํ านวนสมาชิก (คน) จํ านวนกลุมแม
บาน (กลุม)

จํ านวนกลุมแมบานที่มี
สมาชกิถือหุนครบทุกคน

(กลุม)
1
2
3
4

นอยกวา 50
50 � 150
151 � 300
มากกวา 300

15
6
4
1

13
5
2
0

รวม 26 20

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))

2.4  โครงสรางการกระจายการถือหุน

จากขอมลูในรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนของสมาชิกกลุมแมบานท่ีมีอยู คณะผูวิจัย
สามารถหาขอมูลไดเพียง 4 กลุม ดังไดแสดงไวในตารางท่ี 2.4 ซึง่สามารถแสดงความสัมพันธระหวางรอยละ
จ ํานวนหุนสะสมกับรอยละจํ านวนผูถือหุนสะสม และแผนภาพท่ี 2.1 ซึง่แสดงใหเห็นวารอยละ 84.50 ของผูถือ
หุน ไดถอืหุนเพียงรอยละ 29.89 เทาน้ัน อันแสดงถึงการกระจายท่ีไมเปนธรรม นอกจากน้ีมีกลุมแมบานอีก 2
กลุม คือกลุมมะมวงดอง 1 และกลุมเตาเจี้ยว 1 ในตารางท่ี 2.5 ซึง่มจี ํานวนสมาชิก 20 และ 24 คนตามลํ าดับ
แตไมมสีมาชกิคนใดถือหุนเลย ยกเวนบุคคลเพียงคนเดียวในกลุม (แตละกลุม) และจะเห็นไดวากลุมมะมวงดอง
1 ไดรับเงนิชวยเหลือคืนเงินตนไมคิดดอกเบ้ีย 50,000 บาท ซึ่งกิจการมีกํ าไร 34,757 บาท และกลุมเตาเจี้ยว 1
ไดรับความชวยเหลือแบบใหเปลา 622,500 บาท เงินชวยเหลือคืนเงินตนไมคิดดอกเบ้ีย 80,000 บาท และเงิน
ชวยเหลือคนืเงนิตนดอกเบ้ียตํ่ า 83,000 บาท ซึ่งกิจการน้ีมีกํ าไร 752,452 บาท ผลประโยชนท้ังหมดจึงตกแก
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บุคคลเพียงคนเดยีวในแตละกลุม แตทํ าในนามของกลุม ซึ่งเทากับเปนการใหความชวยเหลือแกบุคคลเพียงคน
เดยีวเมือ่การกํ าหนดโครงสรางการถือหุนยังคงเปนไปในลักษณะเชนน้ี

ตารางที่ 2.4 จํ านวนผูถือหุนสะสมและจํ านวนหุนสะสม

จํ านวนผูถือหุน
(คน)

จํ านวนผูถือ
หุนสะสม (คน)

รอยละจํ านวน
ผูถือหุนสะสม

จํ านวนหุนตอ
ราย (หุน)

จํ านวนหุน
(หุน)

จํ านวนหุน
สะสม (หุน)

รอยละจํ านวน
หุนสะสม

32 32 11.81 1 32 32 0.60
65 97 35.79 2 130 162 3.05
14 111 40.96 3 42 204 3.83
16 127 46.86 4 64 268 5.04
11 138 50.92 5 55 323 6.07
16 154 56.83 6 96 419 7.88

3 157 57.93 8 24 443 8.33
3 160 59.04 9 27 470 8.83

28 188 69.37 10 280 750 14.10
1 189 69.74 11 11 761 14.30
1 190 70.11 12 12 773 14.53
1 191 70.48 13 13 786 14.77
1 192 70.85 14 14 800 15.04
1 193 71.22 18 18 818 15.38

27 220 81.18 20 540 1,358 25.53
2 222 81.92 21 42 1,400 26.32
2 224 82.66 22 44 1,444 27.14
2 226 83.39 27 54 1,498 28.16
2 228 84.13 30 60 1,558 29.29
1 229 84.50 32 32 1,590 29.89

37 266 98.15 40 1,480 3,070 57.71
3 269 99.26 50 150 3,220 60.53
1 270 99.63 100 100 3,320 62.41
1 271 100.00 2,000 2,000 5,320 100.00

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1), (7), (19), (22))



ตารางที่ 2.5 ก ําไรและเงินชวยเหลือใหแกกลุมที่สมาชิกไมไดถือหุนเลย*

กลุมแมบาน
(กลุม)

จํ านวนสมาชิก
(คน)

จํ านวนผูถือหุน
(คน)

เงนิชวยเหลือใหเปลา
ทัง้หมด (บาท)

เงนิชวยเหลือคืนเงินตน
ไมคิดดอกเบี้ย (บาท)

เงนิชวยเหลือคืนเงินตน
คดิดอกเบี้ยตํ่ า (บาท)

กํ าไร
(บาท)

กลุมมะมวงดอง 1
กลุมเตาเจี้ยว 1

20
24

0
0

0
622,500

50,000
80,000

0
83,000

34,757
752,452

หมายเหตุ : จากการสํ ารวจกลุมแมบาน 26 กลุม ที่มีผูถือหุนเพียงคนเดียวในแตละกลุม
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((5), (13))
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        แผนภาพที่ 2.1 ความสมัพนัธระหวางรอยละจํ านวนหุนสะสมกับรอยละจํ านวนผูถือหุนสะสม

หมายเหตุ :  รูปนีไ้ดจากขอมูลผูประกอบการกลุมแมบาน 4 กลุมที่มีขอมูลการกระจายของผูถือหุนแตละรายจากผูประกอบการ
กลุมแมบานทั้งหมด 26 กลุม โดยแตละกลุมใน 4 กลุมนี้มีผูถือหุนไมนอยกวา 2 คน นอกนั้นอีก 20 กลุมก็มีผูถือหุน
ไมนอยกวา 2 คน แตไมทราบการกระจายของจํ านวนหุนในผูถือหุนแตละราย สวนอีก 2 กลุมนั้นไมมีผูถือหุนเลย
(กลาวคือในแตละกลุมมีผูถือหุนเพียงรายเดียวเทานั้น)

    ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1), (7), (19), (22))
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บทท่ี 3
คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ สุขอนามัย และมาตรฐาน GMP

3.1 คณุภาพของวัตถุดิบ

3.1.1  การคดัคุณภาพวัตถุดิบของผูประกอบการ
ผูประกอบการรอยละ 27.5 ไมมีการคัดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการกลุมแมบานรอยละ 34.62

ไมไดคัดคุณภาพวัตถุดิบซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีมีเปอรเซนตการไมคัดคุณภาพอยูใน
ระดบัคอนขางสูง ไดแก ไสอ่ัว ขาวแตน สมุนไพร และเตาเจี้ยว (ตารางท่ี 3.1 และ 3.2) โดยเฉพาะอยางยิ่งเตาเจี้ยวซึ่ง
มคีวามเส่ียงตออัลฟาทอกซิน

ตารางที ่3.1 การคัดคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตแยกรายผลิตภัณฑ

ผูประกอบการ (ราย)ผลิตภัณฑ
มีการคัดคุณภาพ ไมมีการคัดคุณภาพ

รวม

(ราย)

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

4 (100%)
         4 (100%)

2 (50%)
2 (50%)
3 (75%)
3 (75%)
2 (50%)
3 (75%)

4 (100%)
2 (50%)

 0
 0
2 (50%)
2 (50%)
1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)
1 (25%)
0
2 (50%)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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ตารางที ่3.2 การคัดคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของผูประกอบการ

คณุภาพวัตถุดิบ จํ านวนผูประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

คดัวัตถุดิบ
ไมคัดวัตถุดิบ

29 (72.5%)
11 (27.5%)

17 (65.38%)
9 (34.62%)

12 (85.71%)
2 (14.29%)

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

3.2 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและวิธีการตรวจสอบ

3.2.1  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

ผูประกอบการสวนใหญไมมีการตรวจสอบคุณภาพ มีเพียงรอยละ 32.5 เทาน้ันท่ีอางวามีการตรวจสอบคุณ
ภาพ สัดสวนของผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท่ีอางวามีการตรวจสอบคุณภาพมีรอยละ 30.77 ในขณะท่ีผู
ประกอบการรายเดี่ยวมีสัดสวนสูงกวาเล็กนอยคือรอยละ 35.71  (ตารางท่ี 3.3)

ตารางที ่3.3 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

การตรวจสอบคุณภาพ จํ านวนผูประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน
(กลุม)

รายเดี่ยว
(ราย)

มกีารตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
ไมมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

13 (32.5%)
27 (67.5%)

8 (30.77%)
18 (69.23%)

5 (35.71%)
9 (64.29%)

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

3.2.2  วธิกีารตรวจสอบคุณภาพ

ผูประกอบการสวนใหญ ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.73 ของผูประกอบการท่ีอางวามีการตรวจสอบคุณภาพ   มี
การควบคมุสูตรการผลิตและรสชาดโดยการชิม ผูประกอบการรอยละ 18.18 ของผูประกอบการท่ีควบคุมการผลิตได
ทํ าการควบคมุรสชาดโดยการชิมอยางเดียว สวนผูประกอบการท่ีเหลือรอยละ 9.09 อางวามีการตรวจสอบคุณภาพ 
โดยการคดัเกรดแยกบรรจุตามคํ าส่ังซื้อ (ตารางท่ี 3.4) ซึ่งจะสังเกตไดวาผูประกอบการกลุมสุดทายน้ียังไมเขาใจวา
การตรวจสอบคณุภาพคืออะไร และมีความแตกตางไปจากการคัดเกรดแยกบรรจุอยางไร
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จากการศกึษาพบวาความเขาใจของผูประกอบการในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพน้ัน สวนใหญจะเนนเพียง
การชิมและการควบคุมสูตรการผลิต แตยังไมปรากฏวาผูประกอบการไดสะทอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
โดยการตรวจสอบคุณภาพทางดานความสมํ่ าเสมอของผลิตภัณฑ ความแนนหนาของการบรรจุหีบหอ การตรวจสอบ
คุณภาพใหตรงตามความตองการของผูส่ังซื้อ การตรวจสอบความสะอาดของภาชนะบรรจุภัณฑ การปนเปอนของ
ผลิตภัณฑ  และการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิตแตประการใด

ตารางที ่3.4  ผูประกอบการที่มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

วธิกีารตรวจสอบคุณภาพ จํ านวนผู
ประกอบการ (ราย)

กลุมแมบาน
(กลุม)

รายเดี่ยว
(ราย)

1.ควบคมุสูตรการผลิต และรสชาด(โดยการชิม)
2.ควบคมุรสชาด(โดยการชิม)โดยเปรียบเทียบกับคูแขง
3.ควบคมุรสชาด(โดยการชิม)โดยจะรับฟงความคิดเห็น
   จากผูบริโภคแลวนํ ามาแกไขปรับปรุงผลิตภัณฑของตนเอง
4.นํ าผลิตภัณฑท่ีผลิตแลวมาคดัเกรดแยกบรรจตุามค ําส่ังซือ้

   8 (72.73%)
1 (9.09%)
1 (9.09%)

  1 (9.09%)

6 (85.71%)
1 (14.29%)
0

0

2 (50%)
0
1 (25%)

1 (25%)
รวม 11  (100.00%) 7 (100.00%) 4 (100%)

หมายเหตุ : ไมทราบวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมแมบาน 1 กลุม และผูประกอบการรายเดี่ยว 1 ราย
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

3.3 สขุอนามัยในสถานประกอบการ

3.3.1  ความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีของผูประกอบการ
จากการสํ ารวจพบวามีเพียงรอยละ 27.5 ของผูประกอบการท้ังหมดเทาน้ันท่ีตอบวามีความเขาใจในเร่ือง

สารเคมี (ซึ่งมิไดหมายความวาโดยขอเท็จจริงแลวผูประกอบการเหลาน้ีมีความเขาใจอยางแทจริง) สวนผูประกอบ
การทีเ่หลืออีกรอยละ 10 กลาววา ตนเองไมไดใชสารเคมี (ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวไมทราบวาใชหรือไม) (ตารางท่ี 3.5 
และ 3.6) ซึง่ไมไดหมายความวาผูประกอบการรอยละ 10 น้ีจะมีความเขาใจในการใชสารเคมีอยางแทจริง จากขอมูล
ดังกลาวน้ีทํ าใหสามารถลงความเห็นไดวาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานยังมีความเส่ียงสูงในเร่ืองความปลอด
ภัยตอผูบริโภคจากการใชสารเคมีในการผลิต
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ตารางที ่3.5 ความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีแยกตามรายผลิตภัณฑ

ผูประกอบการ (ราย)ผลิตภัณฑ

เขาใจ ไมเขาใจ ไมแนใจ ไมใชสารเคมี รวม

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)
2 (50%)
1 (25%)
0
0
1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)

1 (25%)
0
1 (25%)
0
2 (50%)
3 (75%)
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)

2 (50%)
3 (75%)
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)
1 (25%)
1 (25%)

0
0
0
1 (25%)
0
0
2 (50%)
0
1 (25%)
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

รวม 11 (27.5%) 11 (27.5%) 14 (35%) 4 (10%) 40 (100%)
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที ่3.6 ความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีของผูประกอบการ

ความเขาใจสารเคมี จํ านวนผูประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)
เขาใจ
ไมเขาใจ
ไมแนใจ
ไมใชสารเคมี

11 (27.50%)
11 (27.50%)
14 (35.00%)

4 (10.00%)

7 (26.92%)
8 (30.77%)
9 (34.62%)
2 (7.69%)

4 (28.57%)
3 (21.43%)
5 (35.71%)
2 (14.89%)

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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3.3.2   การบํ าบัดนํ้ าเสียของผูประกอบการ
ผูประกอบการกลุมแมบานรอยละ 57.69 มีแนวโนมในการบํ าบัดน้ํ าเสียของสถานประกอบการในลักษณะท่ี

ไมปลอดภัย ซึง่สูงกวาผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีมีรอยละ 35.71 และโดยรวมแลวจากผูประกอบการ 40 ราย มีเพียง 
20 รายเทาน้ันท่ีมกีารบ ําบัดน้ํ าเสียในระดับท่ีปลอดภัย (ตารางท่ี 3.7) จากการสํ ารวจพบวาผูประกอบการท่ีมีความ
เส่ียงสูงในการบํ าบัดน้ํ าเสีย ไดแก ผูประกอบการท่ีผลิตกระเทียมดอง ไสอ่ัว และน้ํ าพริก (ตารางท่ี 3.8)

ตารางที่ 3.7 การบํ าบัดนํ้ าเสียของผูประกอบการ

การบํ าบัดนํ้ าเสีย จํ านวนผูประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

ปลอดภัย
ไมปลอดภัย

20 (50%)
20 (50%)

11 (42.31%)
15 (57.69%)

9 (64.29%)
5 (35.71%)

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที ่3.8 การบํ าบัดนํ้ าเสียของผูประกอบการแยกตามรายผลิตภัณฑ

ผูประกอบการ (ราย)ผลิตภัณฑ
ปลอดภัย ไมปลอดภัย

รวม

(ราย)

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

1 (25%)
2 (50%)
1 (25%)
3 (75%)
3 (75%)
2 (50%)
2 (50%)
1 (25%)
3 (75%)
2 (50%)

3 (75%)
2 (50%)
3 (75%)
1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)
2 (50%)
3 (75%)
1 (25%)
2 (50%)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

รวม 20 (50%) 20 (50%) 40
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))



27

3.3.3  การกํ าจัดขยะของผูประกอบการ
การก ําจดัขยะของผูประกอบการกลุมแมบานเมื่อพิจารณาตามรายผลิตภัณฑ พบวาผูประกอบการท่ีมี

ความเส่ียงสูงในการกํ าจัดขยะ ไดแก ผูประกอบการท่ีผลิตแคบหมู และน้ํ าพริก (ตารางท่ี 3.9) อยางไรก็ตามการ
ก ําจดัขยะของกลุมแมบานมีเปอรเซ็นตท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึนเมื่อเทียบกับการบํ าบัดน้ํ าเสีย แตการกํ าจัดขยะอยาง
ไมถกูสุขลักษณะก็ยังคงมีอยูในระดับสูงถึงรอยละ 42.31 เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีอยูในระดับ
รอยละ 35.71 (ตารางท่ี 3.10)

ตารางที่ 3.9 การกํ าจัดขยะของผูประกอบการแยกตามรายผลิตภัณฑ

ผูประกอบการ (ราย)ผลิตภัณฑ
ถูกสุขลักษณะ ไมถูกสุขลักษณะ ไมทราบ

รวม

(ราย)

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

3 (75%)
3 (75%)
3 (75%)
1 (25%)
1 (25%)
3 (75%)
2 (50%)
1 (25%)

4 (100%)
2 (50%)

1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
2 (50%)
3 (75%)
1 (25%)
2 (50%)
3 (75%)
0
2 (50%)

0
0
0
1 (25%)
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

รวม 23 (57.50%) 16 (40%) 1 (2.50%) 40
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที่ 3.10 การกํ าจัดขยะของผูประกอบการ

การกํ าจัดขยะ จํ านวนผูประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

ถูกสุขลักษณะ
ไมถูกสุขลักษณะ
ไมทราบ

23 (57.50%)
16 (40.00%)
1 (25.00%)

14 (53.85%)
11 (42.31%)
1 (3.84%)

9 (64.29%)
5 (35.71%)
0

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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3.4  การตรวจสอบมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

จากการประเมินของคณะผูวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับ GMP ของผูประกอบการ 40 ราย ซึ่งประกอบไปดวย    
ผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน 26 กลุม และรายเด่ียว 14 ราย ดังไดกลาวมาแลวน้ัน ผลปรากฎวาไมมีผูประกอบ
การรายใดท่ีผานมาตรฐาน GMP ท้ังน้ีมีสาเหตุแตกตางกันไปในสถานประกอบการแตละแหง ตั้งแตการมีสถาน
ประกอบการติดกับเมรุเผาศพ กองขยะ หญารก และหองน้ํ าท่ีไมถูกสุขลักษณะ มีสัตวเล้ียง เชน ไก และสุนัข ใน
บริเวณการผลิต ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอนหรือสวมไมครบ เชน ถุงมือ หมวกคลุมผม ผากันเปอน 
และรองเทา อีกท้ังสุขอนามัยของผูผลิต โดยการคํ านึงถึงความสะอาดสวนบุคคล เชน การลางมือ เปนตน อุปกรณ
และเคร่ืองมือการผลิตไมสะอาดเทาท่ีควร และจัดวางไมเปนระเบียบ น้ํ าท่ีใชเปนน้ํ าบาดาลซึ่งไมสะอาดเพียงพอ 
เน่ืองจากไมมกีารกรองน้ํ ากอนนํ ามาใช อาคารผลิตไมไดมาตรฐาน รวมไปถึงโรงเรือนอ่ืนๆ เชน โรงดอง โรงน่ึง และ
โรงบรรจุ ไมสามารถปองกันแมลงและส่ิงสกปรกตางๆ ได นอกจากน้ีการออกแบบโครงสรางยังไมสามารถอํ านวย
ความสะดวกใหกับผูทํ างานไดดี อีกท้ังสถานประกอบการบางแหงทํ าการผลิต บรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑและ
วตัถดุบิ (ซึง่มสีารเคมีปะปนอยู) ในบริเวณเดียวกัน ทํ าใหผลิตภัณฑมีโอกาสปนเปอนสารเคมีไดงาย

รายละเอียดการไมผานเกณฑ GMP ของสถานประกอบการอาจแบงเปนหมวดหมูไดดังตารางท่ี 3.11 สวน
รายละเอียดลักษณะท่ีไมผานเกณฑ GMP ของสถานประกอบการแตละแหงปรากฏดังตารางท่ี 3.12 และรูปท่ี 11-25
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ตารางที ่3.11  สาเหตุของการไมผานการตรวจสอบมาตรฐาน GMP ของสถานประกอบการ

ขอบกพรอง จํ านวนผูประกอบการ
(ราย)

กลุมแมบาน
(กลุม)

รายเดี่ยว

(ราย)
1.สถานท่ีผลิตติดกับเมรุเผาศพ กองขยะ
   หญารกและหองน้ํ า 4 (10%) 3 (11.54%) 1 (7.14%)

2.มสัีตวเล้ียง (ไก และสุนัข) อยูในบริเวณการ
ผลิต 7 (17.5%) 4 (15.39%) 3 (21.43%)

3.ผูท่ีทํ าการผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการ
   ปนเปอน หรือสวมไมครบ (ถุงมือ หมวกคลุม
   ผม ผากันเปอน รองเทา ฯลฯ) รวมไปถึงสุข
   อนามัยของผูผลิต เชน การคํ านึงถึงความ
   สะอาดสวนบุคคล (การลางมือ)

22 (55%) 16 (61.54%) 6 (42.86%)

4.อุปกรณและเคร่ืองมือการผลิตไมสะอาด
   และจัดวางไมเปนระเบียบ 8 (20%) 4 (15.39%) 4 (28.57%)

5.น้ํ าท่ีใชเปนน้ํ าบาดาล ซึ่งไมสะอาดเพียงพอ
(ไมมกีาร กรองน้ํ ากอนนํ ามาใช) 2 (5%) 2 (7.69%) 0

6.อาคารผลิตไมไดมาตรฐาน รวมไปถงึโรงเรือน
   อ่ืนๆ เชน โรงดอง โรงน่ึง โรงบรรจุ (ไม
   สามารถปองกันแมลงและส่ิงสกปรกตางๆ
   ได) นอกจากน้ีการออกแบบโครงสรางยังไม
   สามารถอํ านวยความสะดวกใหกบัผูทํ างานได

24 (60%) 15 (57.69%) 9 (64.29%)

7.สถานท่ีผลิต บรรจุ หรือเก็บผลิตภัณฑและ
   วตัถุดิบมีสารเคมีปะปนอยู หรือผลิตภัณฑ
   มโีอกาสปนเปอนสารเคมีไดงาย

7 (17.5%) 4 (15.39%) 3 (21.43%)

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บคือ รอยละของสถานประกอบการทั้งหมด 40 ราย โดยแบงเปนกลุมแมบาน 26 กลุม และรายเดี่ยว 14 ราย
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ , 2543 ((1) � (40))
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ตารางที ่3.12  รายละเอียดของลักษณะที่ไมผานมาตรฐาน GMP ในสถานประกอบการแตละแหง

สถานประกอบการ ลกัษณะที่ไมผาน GMP
1.  กลุมกระเทียมดอง 3 - พ้ืนรอบอาคารเปนพ้ืนดิน อยูติดกับเมรุเผาศพ

- การจดัอุปกรณขาดความเปนระเบียบ รวมท้ังอุปกรณการผลิตยังไมสะอาด
- น้ํ าท่ีใชในการผลิตไมสะอาด ไมมีการกรองน้ํ า ใชน้ํ าบาดาล

2. กลุมกระเทียมดอง 1 - อุปกรณการผลิตจัดวางไมเปนระเบียบ มีการเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร
- มสัีตว(สุนัข)บริเวณผลิต
- สุขอนามยัของผูผลิตตองปรับปรุง (ควรสวมหมวกและถุงมือใหมิดชิดเพ่ือปองกัน
การปนเปอน)

3. กลุมเตาเจี้ยว 2 - สุขอนามัยของผูผลิตตองปรับปรุง (การลางมือ และสวมอุปกรณกันการปนเปอน)
- การบรรจคุวรทํ าบนโตะสแตนเลสที่มีความสูงไมตํ่ ากวา 60 เซนติเมตร
- โรงเรือน (โรงดอง ) ตองปรับปรุงเร่ืองความสะอาด

4. กลุมน้ํ าพริก 1 - สถานท่ีผลิตอยูใกลบริเวณเผาศพ และหองสวม
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได
- สุขอนามัยของผูผลิตตองปรับปรุง (การสวมอุปกรณกันการปนเปอน)

5. กจิการหมูยอ 2 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
6. กจิการหมูยอ 3 - เคร่ืองมือ และอุปกรณการผลิตไมสะอาด

- ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

7. กจิการหมูยอ 4 - โรงเรือนผลิตอยูบริเวณเดียวกับแหลงท่ีอยูอาศัย
- ผลิตภัณฑมีโอกาสปนเปอนสารเคมีท่ีอาจเปนอันตรายสูง

(ผูผลิตประกอบอาชีพงานเหล็กอยูในบริเวณเดียวกับสถานท่ีผลิต)
8. กลุมเตาเจี้ยว 4 -  ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- โรงเรือนแคบทึบ อากาศไมถายเท และอยูใกลกองขยะ
9. กลุมเตาเจี้ยว 1 - มกีารใชอุปกรณท่ีอาจทํ าใหผลิตภัณฑเกิดการปนเปอนสารเคมี เชน ใชกระดาษ

หนังสือพิมพรองผลิตภัณฑประเภททอด
10. กลุมเตาเจี้ยว 3 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได
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ตารางที่ 3.12 (ตอ)

สถานประกอบการ ลกัษณะที่ไมผาน GMP
11. กิจการแคบหมู 2 - ผูผลิตทํ าการผลิตบนพื้นเปนสวนใหญ

- โรงเรือนผลิตไมสามารถปองกันการปนเปอนและสัตวรบกวนได
- บริเวณการตากหนังหมูใกลกับเลาไก

12. กิจการแคบหมู 3 - อุปกรณการผลิตยังไมสะอาด
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได และไมสามารถอํ านวยความสะดวกแกผู
ผลิต

13. กิจการแคบหมู 4 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

14. กิจการแคบหมู 1 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลงหรือฝุนได และไมมีการก้ันแบงเปนสัดสวนการทํ างาน

15. กลุมไสอั่ว 2 -  ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

16. กิจการไสอั่ว 3 - อปุกรณและเครื่องมือผลิตไมสะอาด
- บริเวณซักลางตองปรับปรุง (สกปรก และมีวัชพืชขึ้น)
- บอพักน้ํ าเสียไมมีฝาปด

17. กิจการไสอั่ว 1 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
- มีสัตวเลี้ยงบริเวณผลิต (ไก และสุนัข)
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

18. กลุมปลาสม 4 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

19. กลุมปลาสม 2 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
20. กิจการปลาสม 1 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได
21. กิจการปลาสม 3 - สถานท่ีตากปลาอยูริมถนน ผลิตภัณฑจึงมีโอกาสปนเปอนได

- โรงผลิตอยูบริเวณเดียวกับท่ีอยูอาศัย
- มีสัตวเลี้ยงบริเวณผลิต (ไก และสุนัข)

22. กลุมขาวแตน 2 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
23. กลุมขาวแตน 4 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- อุปกรณการผลิตไมสะอาด
24. กลุมขาวแตน 3 - โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได (โรงบรรจุ)
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ตารางที่ 3.12 (ตอ)

สถานประกอบการ ลกัษณะที่ไมผาน GMP
25. กลุมขาวแตน 1 - การจัดอุปกรณขาดความเปนระเบียบ รวมท้ังอุปกรณการผลิตยังไมสะอาด

- มีการใชอุปกรณท่ีอาจทํ าใหผลิตภัณฑเกิดการปนเปอนสารเคมี เชน ใชกระดาษหนังสือ
พิมพรองผลิตภัณฑประเภททอด

- ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
26. กลุมสมุนไพร 4 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- สถานท่ีผลิตไมเหมาะสมคับแคบ (ดัดแปลงจากหองครัว)
27. กิจการสมุนไพร 2 - สถานท่ีตากสมุนไพรอยูติดถนน ทํ าใหสมุนไพรมีโอกาสเกิดการปนเปอนได

- สถานท่ีเก็บผลิตภัณฑไมสะอาด มีแมลงและสัตวอื่นๆ เขาไปรบกวนไดงาย
28. กลุมสมุนไพร 1 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
29. กลุมมะมวงดอง 4 - ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน

- สารเคมี (ปุย) ถูกเก็บไวใกลกับผลิตภัณฑ
- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

30. กลุมมะมวงดอง 1 - โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได และไมมีเพดาน
31. กลุมมะมวงดอง 3 - ใชน้ํ าบาดาลและไมมีการกรองน้ํ ากอนนํ ามาใช

- โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได และไมมีเพดาน
32. กลุมน้ํ าพริก 4 - โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได (โรงทอด)

- ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอน
33. กลุมน้ํ าพริก 3 - บริเวณท่ีใชเก็บวัตถุดิบมีแมลงและสัตว (หนู) เขาไปรบกวนไดงาย
34. กลุมน้ํ าพริก 2 -  โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได (อยูติดถนน)
35. กลุมกระเทียมดอง 2 - มีสัตวบริเวณการผลิต (ไก และสุนัข)

- สถานท่ีผลิตอยูใกลหญารกและมีแมลงรบกวนได
36. กลุมสมุนไพร 3 - โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

- มีสัตวบริเวณการผลิต (ไก และสุนัข)
37. กลุมมะมวงดอง 2 - โรงเรือนไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได

- การจัดอุปกรณขาดความเปนระเบียบ และอุปกรณการผลิตยังไมสะอาด มีแมลงรบกวน
(แมลงวัน) ในบริเวณท่ีผลิต

38.กิจการหมูยอ 1 ไมมีขอวิจารณ
39. กลุมกระเทียมดอง 4 ไมมีขอวิจารณ
40. กิจการไสอั่ว4 ไมมีขอวิจารณ
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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รูปตวัอยางของสาเหตุการไมผานการตรวจสอบมาตรฐาน GMP ของสถานประกอบการ

ก.  ลักษณะโรงเรือน/อาคารแปรรูปที่ไมผานเกณฑ GMP

รูปที ่3.1  พื้นรอบอาคารแปรรูปเปนพื้นดิน (กลุมกระเทียมดอง 3)

รูปที ่3.2  การจัดเก็บอุปกรณการผลิตไมเปนระเบียบ (กลุมกระเทียมดอง 3)
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รูปที ่3.3  หองเก็บนํ้ ามันหมูและแคบหมักซ่ึงไมสามารถปองกันแมลง หรือฝุนได (กิจการแคบหมู 3)

รูปที ่3.4  สถานที่ผลิตเปนที่โลงและพื้นเปนพื้นดินซ่ึงไมสามารถปองกันฝุน
              และสตัวรบกวนได (กิจการปลาสม 1)

รูปที ่3.5  สถานที่ผลิตอยูในบริเวณเดียวกับที่อยูอาศัย (กิจการปลาสม 3)
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รูปที ่3.6  โรงเรือนผลิตไมสามารถปองกันการปนเปอนจากฝุนและสัตวรบกวนได
              อยูตดิถนน   และมีรถบรรทุกเขา-ออกเปนประจํ า (กลุมนํ้ าพริก 2)

รูปที ่3.7  หองเก็บผลิตภัณฑไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กลุมนํ้ าพริก 4)

รูปที ่3.8  โรงเรือนไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กิจการแคบหมู 2)
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รูปที ่3.9  โรงเรือนไมสามารถปองกันฝุนละอองและสัตวรบกวนได (กิจการไสอั่ว 1)

รูปที ่3.10  โรงดองที่พื้นเปนพื้นดิน มีหญารกทึบ และไมสามารถปองกันฝุนละออง
                และสัตวรบกวนได

รูปที ่3.11  สารเคมี (ถุงปุย) ถูกเก็บไวบนชั้นใตหลังคาโรงดองซ่ึงอาจทํ าใหผลิตภัณฑ
               มีสารเคมี และฝุนละอองปนเปอนได (กลุมมะมวงดอง 4)
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ข. ผูผลิตขาดสุขอนามัยในการผลิต

รูปที ่3.12  ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอนขณะบรรจุผลิตภัณฑ (กลุมนํ้ าพริก 3)

รูปที ่3.13  ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอนขณะบรรจุผลิตภัณฑ  และไมใชโตะ
            สแตนเลสสงูไมตํ่ ากวา 60 เซนติเมตร (กลุมเตาเจ้ียว 2)

รูปที ่3.14  ผูผลิตไมสวมอุปกรณกันการปนเปอน และสถานที่บรรจุอยูกลางแจง (กิจการไสอั่ว1)



38

รูปที ่3.15  ผูผลิตไมสวมอุปกรณกันการปนเปอน (กลุมนํ้ าพริก 1)



บทท่ี 4
เทคโนโลยีการผลิต

4.1 กรรมวิธีการผลิต

4.1.1  กรรมวิธีการผลิตกระเทียมดอง
วัตถุดิบ : วตัถดุิบหลักคือ กระเทียมสด ขณัฑสกร (หัวน้ํ าตาลหรือดีน้ํ าตาล) หัวน้ํ าสมสายชู เกลือ

ผูผลิตบางรายใชสารกันบูด และปูน   นอกจากน้ียังมีผูผลิตท่ีใชหัวเชื้อ (น้ํ าปรุงสํ าเร็จรูป)
ท่ีบริษทัผูวาจางจัดสงให โดยท่ีผูผลิตไมทราบสวนผสมของหัวเชื้อดังกลาว

ตารางที่ 4.1  ตัวอยางสูตรการผลิตกระเทียมดอง
ตวัอยางสูตร : สูตร 1 (12 ก.ก.) ตวัอยางสูตร : สูตร 2 (100 ก.ก.)
1. หัวกระเทียมสด           100    ก.ก.
2. น้ํ า                             100    ลิตร
3. เกลือ                           12    ก.ก.
4. ขัณฑสกร                     0.3   ก.ก.
5. หัวน้ํ าสมสายชู             1.5   ลิตร
6. สารกันบูด                   0.2   ก.ก.
7. ปูน                             0.3   ก.ก.

1. หัวกระเทียมสด          12    ก.ก.
2. น้ํ าตม                        10    ลิตร
3. เกลือ                           1    ลิตร
4. น้ํ าตาล                        3   ก.ก.
5. หัวน้ํ าสมสายชู             1   ถวยตวง
6. ขัณฑสกร

ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ :  อุปกรณท่ัวไป คือ มีด กะละมัง ตะกรา ผาขาวบาง เคร่ืองชั่ง ถวยตวง ลิตรตวง
ถงัพลาสติกหรือไห และปูนขาว (เพ่ือโบกไห)

กระบวนการผลิต :  การเตรียมหัวกระเทียมเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญ เพ่ือใหไดหัวกระเทียมท่ีสวยและ
สะอาด ผูผลิตตองลางน้ํ าจนกระท่ังน้ํ าใส จึงแนใจไดวากระเทียมสะอาดดี บางรายจะนํ า
กระเทียมท่ีลางแลวแชในน้ํ าผสมสารสม หรือเกลือ เพ่ือชะลอการงอกและการเปล่ียนสีของ
กระเทียม (แผนภาพท่ี 4.1) ผูผลิตบางรายแชดวยน้ํ าปูนใสแทนน้ํ าผสมสารสม และบางราย
แมวาจะมีน้ํ าตาลเปนสวนผสมแลวยังใสขัณฑสกรดวย  ในขณะท่ีผูผลิตท่ีใชน้ํ าปรุงสํ าเร็จรูป
ไมทราบวามีสวนผสมอะไรอยูบาง

น้ํ าท่ีใชผสมน้ํ าปรุงน้ันมีปริมาณเทากันหรือนอยกวาปริมาณกระเทียมเล็กนอย เพ่ือ
ใหน้ํ าปรุงมากพอท่ีจะทวมกระเทียม การเตรียมน้ํ าปรุงแตกตางกันเปน 2 แบบคือ การใชน้ํ า
ดิบและน้ํ าตมสุก
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ระยะเวลาในการดองนาน 45 วัน ถึง 3 เดือน สํ าหรับรายท่ีมีผลิตภัณฑท่ีเก็บไวได
นานและน้ํ ากระเทียมดองใส เปนคุณภาพเดนเปนพิเศษน้ัน มีขั้นตอนการดองเพ่ิมเติมเมื่อ
บรรจขุวดพรอมขายดวย (ดูกระบวนการผลิตสูตร 2 ในแผนภาพท่ี 4.2)

          แผนภาพที่  4.1   กระบวนการผลิตกระเทียมดองสูตร 1

               น้ํ า หัวกระเทียมสด

ผสมเกลือ หัวน้ํ าตาล
หัวน้ํ าสม สารกันบูด

ปอกเปลือก ตัดกาน
ลางน้ํ า

คนใหเขากัน แชน้ํ าปูนใส 1 คืน

  กรอง  ลางน้ํ า

ใสถังท่ีรองดวยถุงพลาสติก
 ใหน้ํ าปรุงทวมกระเทียม ปดถัง

ดองไว 2-3 เดือน แบงบรรจุขวด
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    กระเทียมหัวสด
           น้ํ า + น้ํ าตาล

                      ตัดราก ลอกเปลือก และลาง          เกลือ + น้ํ าสมสายชู

     บรรจุลงในไห        ตม

   เทน้ํ าปรุงลงไป  ท้ิงไวใหเย็น

       ปดปากไห และโบกปูนทับ

      ดอง  3  เดือน

     แกะปูนออก

            เทน้ํ าดองและกระเทียมดองใสกะละมัง

         กระเทียมดอง  น้ํ าดอง

        ตดัแตง และ คัดของเสียออก ( เละ )                           กรองดวยผาขาวบาง

         เรียงกระเทียมลงในโหล และปดฝา                    ผสมกับน้ํ าเปลา ( อัตราสวน 2 : 1 )

เทน้ํ าปรุงลงในโหล

ปดฝา ดวย Shrink Film

เก็บในหองผลิตภัณฑ

      แผนภาพที่ 4.2   กระบวนการผลิตกระเทียมดอง (หัว) สูตร 2
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กระบวนการผลิตของกลุมอ่ืนๆ ท่ีตางไปจากสูตร 1  พอสรุปไดคือ

กลุม 2 (สูตร 2) กลุม 3 กลุม 4

-  มกีารกรองน้ํ าปรุง 2 ขั้นตอน
- แชน้ํ าปูนใส 1 คืน
   กอนบรรจุลงโองดอง

- แชน้ํ าปูนใส 1 คืน
กอนบรรจุลงโองดอง

-  ทํ าการดองเพียง 45 วัน

ขอสังเกต : 1.   การระมัดระวงัในการปอกเปลือกและลางหัวกระเทียมทํ าใหไดวัตถุดิบท่ีสวยงาม
และทํ าใหคุณภาพการดองดีขึ้น เพราะไดน้ํ าดองกระเทียมท่ีใสสะอาดไมขุน

2. ผูผลิตบางรายใชสารสมผสมน้ํ า เพ่ือไมใหสีกระเทียม (โทน) เปล่ียน ซึ่งไมเหมาะ
สํ าหรับการบริโภค

3. ผูผลิตทุกรายใชสารแทนความหวาน ซึ่งไดแกขัณฑสกรหรือหัวน้ํ าตาล ซึ่งไมเปนท่ี
ยอมรับของตลาดบนและตลาดตางประเทศ (มีผูผลิตมุงหวังท่ีจะสงออก)

4. สํ าหรับผูผลิตท่ีใชหัวเชื้อ หรือน้ํ าปรุงสํ าเร็จรูป ซึ่งไดรับจากบริษัทผูวาจางน้ันผูผลิต
ไมทราบวามีสารอะไรผสมอยูบาง เร่ืองน้ีเปนประเด็นท่ีควรใหความรูแกผูผลิตดวย

5. เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึนและเก็บรักษาไดนานข้ึน ควรมีการเตรียมน้ํ า
ปรุงคร้ังท่ี 2 เพ่ือดองกระเทียมท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑพรอมขาย ดังเชนตัวอยาง
กระบวนการผลิตสูตร 2 ขางตน

6. กลุมผูผลิต 3 ใน 4 ราย (ยกเวนกลุมท่ีรับชวงผลิตใหบริษัท) มีสูตรและกระบวนการ
ผลิตคลายกัน เน่ืองจากไดรับการแนะนํ าจากเจาหนาท่ีเคหกจิ จึงเปนท่ีนาสังเกตวา
อาจจ ําเปนท่ีจะตองใหความรูในดานการใชสารปรุงรสแกเจาหนาท่ีดวย

4.1.2  กรรมวิธีการผลิตปลาสม

วัตถุดิบ : วตัถดุบิหลักคือ ปลาสด (ปลาจีน หรือปลาตะเพียน สํ าหรับปลาสมฟกมักใชปลายี่สก หรือ
ปลานวลจันทร) กระเทียม เกลือ ขาว(เหนียว)สุก  (ผงชูรส หรือผงปรุงรส)

ตารางที่ 4.2   ตัวอยางสูตรการผลิตปลาสม
ตวัอยางสูตร : สูตร 1 (ปลาสมเปนชิ้น 30-42 ก.ก.) ตวัอยางสูตร : สูตร 2 (ปลาสมเปนตัว 10 ก.ก.)
1. ปลาสด (ปลาจีน)     50-70   ก.ก.
2. กระเทียม                10         ก.ก.
3. เกลือ                       2.5-3.0 ก.ก.
4. ขาวสุก                    400       กรัม

1. ปลาสด (ปลาตะเพียน)     10   ก.ก.
2. กระเทียม                1             ก.ก.
3. เกลือ                       0.3         ก.ก.
4. ผงชูรส                    0.05        ก.ก.
5.ผงปรุงรส (รสดี)        1            ซอง

ที่มา :  จากการสํ ารวจ
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อุปกรณ : ท่ีขอดเกล็ด มีด เขียง กะละมัง ถังหมัก เคร่ืองบด ตะกรา และถังแชเย็น (แชปลาสด)

กระบวนการผลิต : การเลือกปลาท่ีนํ ามาทํ าปลาสมเปนส่ิงจํ าเปน ปลาท่ีเหมาะแกการทํ าปลาสม
ไมควรเปนปลาท่ีมีมันมากเกินไป เพราะจะทํ าใหปลาสมมีกล่ินหืนไดงายเมื่อเก็บไวนานวัน 
ปลาท่ีนิยมทํ าปลาสมท้ังตัวคือปลาตะเพียน และปลาท่ีทํ าปลาสมเปนชิ้นหรือปลาสมฟกคือ
ปลาจนี ผูผลิตตองระวังในการลางปลาใหสะอาดและหมดมัน นอกจากการลางน้ํ าเปลาจนใส
แลว ยงัตองแชน้ํ าซาวขาวประมาณ 15-30 นาที เพ่ือดับกล่ินคาวปลาดวย อยางไรก็ตามพบ
วามกีลุมผูผลิตกลุมหน่ึงท่ีไมแชน้ํ าซาวขาว

การปรุงรสและหมักปลามีวิธีการคลายคลึงกันท้ังในการทํ าปลาสมแบบชิ้นหรือท้ัง
ตวั คอืผสมกระเทียมท่ี  โคลกแลวกับเกลือ และขาวสุก ซึ่งอาจเปนขาวเหนียวน่ึงแทน หรือ
ผสมรวมดวยก็ได กับปลาท่ีห่ันไวเปนชิ้น หรือปลาท้ังตัว กรณีท่ีเปนปลาท้ังตัวจะนํ าเคร่ืองปรุง
ใสไวในทองปลาดวย

ในขั้นตอนน้ีมีความแตกตางเล็กนอยระหวางผูผลิต คือบางสูตรไมผสมเกลือกับ
กระเทียม แตจะคลุกปลากับเกลือแลวคลุมผาท้ิงไวนาน 30 นาที กอนท่ีจะนํ าไปคลุก
กระเทียมและท้ิงไว 30 นาที จากน้ันจึงคลุกดวยขาวเหนียว ท้ิงไว 1 ชั่วโมง

ขัน้ตอนสุดทายคือ การหมักปลา หลังจากท่ีคลุกปลากับเคร่ืองปรุงท้ังหมดแลว ปลา
จะถกูบรรจุลงถังพลาสติก หมักไว 1-3 คืน กอนนํ าไปบรรจุถุงขาย (แผนภาพท่ี  4.3 )

กระบวนการผลิตท่ีแตกตางระหวางกลุมผูผลิตซึ่งตางไปจากสูตร 1 มีดังน้ี

กลุมท่ี 2 (สูตร 2) กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4

- แชน้ํ าซาวขาว 30 นาที
- หมักปลาไว 2 วัน
- ใชผงชูรสและผงปรุงรส
- ไมใชขาวสุก/ขาวเหนียวน่ึง

- แชน้ํ าซาวขาว 30 นาที
- หมักเกลือ กระเทียม และขาวสุก
อยางละ 30 นาที ตามลํ าดับ แทน
การผสมทุกอยางเขาดวยกัน

- ไมมีการแชน้ํ าซาวขาว
- หมักไว 3 วัน

ขอสังเกต :  1.  การขอดเกล็ด และทํ าความสะอาดปลามักทํ ากับพ้ืนแทนการยกพ้ืน ทํ าบนโตะ หรือ
ตัง่ ทํ าใหแลดูไมสะอาด นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีเตรียมปลา รวมท้ังสถานท่ีบรรจุไม
เปนระเบียบ ไมผานมาตรฐาน GMP

2.  ผูผลิตซึง่เปนกลุมแมบาน 1 กลุม มีการจัดการดานสาธารณสุขไดคอนขางดี เน่ือง
จากไดรับตํ าแหนงจากเจาหนาท่ีเคหกจิ และผูประกอบการรายเดียว 1 รายท่ีมีการ
จดัการคอนขางสะอาด สวนอีก 1 กลุม และรายเด่ียวอีก 1 รายยังตองการปรับปรุง
อีกมาก
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 3.  ไมปรากฏวามีกลุมใดใชวัตถุเจือปนท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค
  4. ในการผลิตปลาสมน้ัน  ทุกกลุมอาศัยจุลินทรียในอากาศและขาวสุกเปนอาหารให
แกจลิุนทรีย จึงมีคํ าถามวามีความจํ าเปนท่ีจะใชจุลินทรียบริสุทธ์ิเพ่ือปรับปรุง
คณุภาพของปลาสมใหสมํ่ าเสมอแนนอนหรือไม

    ปลาสดขอดเกล็ด แยกหัวและไสออก

  ลางน้ํ าเปลาจนสะอาด

แชน้ํ าซาวขาว 15 นาที

ลางน้ํ าสะอาด

 บดละเอียด                ปลาท้ังตัว                 ห่ันเปนชิ้น

                               บรรจุถุงจํ าหนาย

แผนภาพที ่ 4.3 กระบวนการผลิตปลาสมทั้งตัว ปลาสมเปนชิ้น และปลาสมฟก

หมักเกลือและขาวสุก
3 วัน

   หอใบตอง

ปลาสมฟก ปลาสมท้ังตัว ปลาสมชิ้น
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4.1.3  กรรมวิธีการผลิตไสอั่ว
วัตถุดิบ :  วตัถดุบิหลัก คือ เน้ือหมู ไสหมูดิบหรือไสเทียม และเคร่ืองแกง ซึ่งไดแก ตะไคร ขมิ้น

หอมแดง กระเทียม  พริก เกลือ (และผงชูรส)

ตารางที่  4.3  ตัวอยางสูตรการผลิตไสอั่ว

ตวัอยางสูตร 1  : ไสอ่ัวยางแลว 2 ก.ก. ตวัอยางสูตร 2  : ไสอ่ัวทอดแลว 120 ก.ก.
เน้ือหมูบดแลว
ไสดิบ
ตะไคร
ขมิ้น
หอมแดง
กระเทียม
พริกแหง
เกลือ
ผงชูรส

3      ก.ก.
1      ก.ก.
30      ตน
1     หัว
10-15 หัว
10 หัว
25        เม็ด
2     ชอนโตะ
1          ชอนชา

เน้ือหมู
ไสหมูเทียม
ใบมะกรูดห่ันฝอย
เมล็ดผักชี
น้ํ าปลา
น้ํ าตาลทราย
พริกแกง
    - ตะไคร
    - กระเทียม
    - พริกแหง
    - เกลือ
    - ขา

-  กะป

สารเคมี
  - โซเดียมไนไตรท

       - โซเดียมฟอสเฟต

  200     ก.ก.
3 ก.ก.
2 ก.ก.

0.5 ก.ก.
1.5 ก.ก.
0.45 ก.ก.

0.5       ก.ก.
0.5       ก.ก.
0.5       ก.ก.
0.15     ก.ก.
0.2       ก.ก.
0.2 ก.ก.

                  0.2      ก.ก.
                  0.2      ก.ก.

ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ :  นอกจากอุปกรณเคร่ืองครัว (มีด เขียง เตายาง หรือ กะทะ กะละมัง) ท่ัวไปแลว บางราย
ท่ีทํ าการผลิตปริมาณมากมักมีอุปกรณทุนแรงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ และชวยให        
ผลิตภัณฑดูดี มีขนาดและรูปรางท่ีนาดูขึ้น ไดแก เคร่ืองบดน้ํ าพริก เคร่ืองบดเน้ือ เคร่ือง
ผสม และเคร่ืองบรรจุไสอ่ัว ตลอดจนเตาปงไรควัน/เตายางอินฟราเรด เปนตน

ขัน้ตอนการผลิต : กระบวนการผลิตไสอ่ัวคอนขางงายตรงไปตรงมา ความแตกตางของผลิตภัณฑ
อยูท่ีสูตรน้ํ าพริกท่ีใช การกรอกไสอ่ัวใหแนนสมํ่ าเสมอใหไดไสอ่ัวท่ีดูนารับประทาน และ
การยางหรือทอดใหสุกพอดี ไมแหงจนเกินไป (แผนภาพท่ี 4.4) เพ่ือพัฒนาสูตรใหแตก
ตางผูผลิตบางรายอาจเติมหูหมู และใชพริกสดแทนพริกแหง และอาจดัดแปลงสูตรเคร่ือง
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แกงใหแตกตางเปนเอกลักษณของตนเอง บางรายใสโซเดียมไนไตรทและโซเดียม
ฟอสเฟต

เน้ือหมูบด 15 นาที เคร่ืองปรุงบดละเอียด

       ผสมเคลากันใหท่ัวดี
ไสหมูลางใหสะอาดหรือไสเทียม

            นํ าไสมาสวมกับทอ แลวใสสวนผสม
        ของเน้ือในไสดิบ

     มดัปลายไสดวยเสนดาย

  ยาง 20 นาที (สุก)       ยาง 15 นาที
          (สํ าหรับผูซื้อท่ีตองเดินทาง)

        แผนภาพที่ 4.4 กระบวนการผลิตไสอั่ว

ขอสังเกต  :  ในปจจบัุนไสอ่ัวสามารถเก็บไวไดในอุณหภูมิปกติเพียง 15 ชั่วโมง โดยรสชาติไม
เปล่ียนแปลง ซึง่เปนขอจํ ากัดสํ าคัญของการขยายตลาด ดังน้ันจึงมีความพยายามท่ีจะยืด
อายุของผลิตภัณฑ โดยผูผลิตบางรายยางพอสุกใหผูบริโภคท่ีตองเดินทางไกลนํ าไปยาง
ตอ ซึ่งวิธีน้ีไมไดชวยยืดอายุเพียงแตพยายามรักษารสชาติของผลิตภัณฑไวเทาน้ัน     
(การยางจนสุก แลวอุนใหมอาจทํ าใหไสอ่ัวแข็งกระดางเกินไป)

บางรายยางใหสุกเพียงคร่ึงเดียว และใชน้ํ าแข็งใหผูซื้อพกพาไประหวางเดินทาง
กระบวนการผลิตของเกือบทุกรายยังไมถูกตองตามหลักสาธารณสุข (GMP) แตมี

รายหน่ึงซึ่งมีสถานท่ีผลิตและรานจํ าหนายอยูดวยกันจะมีลักษณะท่ีถูกตองเพราะถือวา
เปนจุดขายของราน
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4.1. 4  กรรมวิธีการผลิตขาวแตน
วัตถุดิบ : วตัถดุบิหลัก ไดแก ขาวเหนียว น้ํ าแตงโม และน้ํ ามันพืช เคร่ืองปรุงอ่ืนๆ เชน น้ํ าออย หมู

หยอง งา และปลาแหง เปนสวนประกอบทางเลือก (ผูผลิตท่ีพิถีพิถันเลือกขาวเหนียว กข
10 ท่ีผลิตจากเชยีงราย และน้ํ าออยจากสุโขทัย ซึ่งเชื่อวามีคุณภาพดีกวาวัตถุดิบท่ีผลิตได
ในเชียงใหม)

ตารางที่  4.4   ตัวอยางสูตรการผลิตขาวแตน
ตวัอยางสูตร : สูตร 1 (400 แผนเล็ก) ตวัอยางสูตร : สูตร 2 (800 แผนเล็ก)
1. ขาวเหนียว              5   ลิตร
2. น้ํ าแตงโม                2   ก.ก.
3. น้ํ าออย                   2   ก.ก.
4. เกลือ                      2   ชอนโตะ
5. น้ํ ามันพืช                4   ลิตร
6. งาดํ า                      200   กรัม
7. หมูหยอง/ปลาแหง   1    ก.ก.

1. ขาวเหนียว              10   ลิตร
2. แตงโม                      1   ผล
3. น้ํ าออย                   1.3  ก.ก.
4. เกลือ                      1   ชอนโตะ
5. กะทิยเูอชที             1    กลอง

ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ : หมอน่ึง ตะแกรงมุงลวด พิมพวงกลม ทัพพี กระทะ เคร่ืองปนน้ํ าผลไม (และตูอบ)

กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตขาวแตนไมมีความซับซอน แตก็พบวามีความแตกตางกันบาง
ในรายละเอียด ไดแก ระยะเวลาในการแชขาวเหนียว และการตากขาวเหนียวให
แหง สวนผสมท่ีปรุงขาวเหนียวกอนนํ าไปตาก และสุดทายคือการปรุงรสใหมี
ความแตกตางเปนผลิตภัณฑขาวแตนในรสตางๆ และเพ่ือสรางเอกลักษณใหแก
สินคาของตนเอง ผูผลิตอาจเลือกขนาดของแผนขาวแตนใหเล็กลงจากขาวแตนท่ัว
ไป เพ่ือใหไดขนาดพอคํ า หรือเล็กพอท่ีจะแลดูสวยงาม

กระบวนการผลิตขาวแตนมีขั้นตอนหลัก คือ การแชขาวเหนียวท่ีเลือกส่ิง
สกปรกออกแลวนานประมาณ 2 ชั่วโมง และนํ าไปน่ึงใหสุก จากน้ันจึงพรมดวยน้ํ า
แตงโมซึ่งจะชวยใหมีกล่ินหอม และเม็ดขาวเปนเงางาม (การใชน้ํ าแตงโมถือวา
สํ าคัญสํ าหรับผูผลิตสวนใหญจะนํ ามาเปนจุดขายของตนดวย แมวาบางฤดูแตง
โมจะมีราคาแพง ผูผลิตก็จํ าเปนตองซื้อ) จากน้ันจึงตักใสพิมพตามขนาดท่ี
ตองการ นํ าไปตากแดด 1-2 วัน และทอดใหพอง จากน้ันผูผลิตจะเลือกท่ีใหเปน
ผลิตภัณฑขาวแตนธรรมดา หรือขาวแตนราดน้ํ าออย ขาวแตนหนาหมูหยอง หรือ
หนาอ่ืนๆ ก็จะทํ าในข้ันสุดทายน้ี กอนท่ีจะผ่ึงใหเย็นและบรรจุถุงพลาสติกตอไป
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บรรจภัุณฑท้ังหมดเปนถุงพลาสติกใสชนิดแข็งซึ่งจะทํ าใหไดทรงต้ัง ถุงจะ
ถกูปดผนึกดวยเคร่ืองปดถุง และจับจีบปากถุงใหสวยงามกอนรัดดวยลวดสี และ
ตดิฉลากของกลุมผูผลิต

การท ําแหงท้ังหมดมาจากการตากแดด ยกเวนกลุมผูผลิตสูตร 2 ซึ่งใช  
การอบแทนการตากแดด ในกรณีท่ีฝนตกหรือไมมีแดด เจาของสูตร 1 และผูผลิต
อ่ืนๆ ในขณะน้ีเชื่อวาการตากเปนวิธีทํ าแหงท่ีดีท่ีสุดซึ่งจะทํ าใหขาวแตนคอยๆ 
แหง และแหงอยางท่ัวถึง เมื่อนํ าไปทอดแลวจะไดขาวท่ีพองดี และไมแนใจวาจะมี
เทคนิคการอบที่จะไดผลดีเทากัน (เคยทดลองอบมาแลว) ความพองกรอบของ
ขาวแตนเปนคุณภาพสํ าคัญท่ีกลุมผูผลิตถือเปนจุดขายของตนดวย

การตากขาวแตนมีปญหาคอนขางมากในฤดูฝน ดังน้ันผูผลิตจึงมักจะ
ตากขาวแตนไวในชวงฤดูรอน แลวเก็บใสถุงไวเพ่ือทยอยทอดในฤดูฝนเมื่อไม
สามารถตากขาวได (แผนภาพท่ี  4.5 )

ขาวเหนียวแชน้ํ า 1 คืน

น่ึงใหสุก

ผสมน้ํ าแตงโม
เกลือ และงาดํ า

ใสขาวลงในแมพิมพ

ตากแดด 2 วัน

ทอดใหพองกรอบ

ราดน้ํ าออยท่ีรอน
ลงไป

ท้ิงใหเย็นและบรรจุ

เคีย่วน้ํ าออย เติมหมูหยอง
หรือปลาแหง

ปนแตงโมและ
คัน้เอาแตน้ํ า

ปอกแตงโม

         แผนภาพที่ 4.5   กระบวนการผลิตขาวแตน
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กระบวนการผลิตขาวแตนของกลุมตางๆ ท่ีแตกตางไปจากสูตร 1 มีดังน้ี
กลุม 2 (สูตร 2) กลุม 3 กลุม 4

- มกีารผสมกะทิในระหวางน่ึงขาว
เหนียว

- อบขาวแตนเมื่อไมมีแดด

- แชขาวเหนียวเพียง 2 ชั่วโมง
- ตากแดดเพียง 1 วัน
- เนนใชน้ํ ามันปาลม

- เหมือนสูตร 1 เกือบทุกอยาง
(แชขาว 1 คืนและตาก 2 วัน)

ขอสังเกต :
1. การตากขาวแตน มักตากบนหลังคาโรงเรือนท่ีไมสูงมากนัก บางครั้งมีนกบินผานหรือไกกระโดดไป
เกาะอยูในบริเวณใกลเคียง นอกจากน้ันยังไดรับฝุนละอองและผงตางๆ ไดงาย

2. ผูผลิตไมทราบวาควรจะควบคุมอุณหภูมิ และการใชเวลาในการอบขาวแตนอยางไรจึงจะได     
ขาวแตนท่ีมีคุณภาพตามตองการ

3. การเตมิหนาขาวแตนดวยหมูหยอง หรือเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ ท่ีซื้อมาน้ัน มีความเปนไปไดท่ีสินคาเหลา
                     น้ันอาจเกาเก็บไปเมื่อถึงมือผูบริโภคขาวแตน

4. การเก็บขาวแตนท่ีตากแหงไวทอดในฤดูฝนมีโอกาสเส่ียงจากเชื้อราได แตปองกันไดถาตากแหง
สนิท แลวเกบ็ไวในกระปองปดแนนไมใหอากาศและความชื้นเขาไดอีก หรือถาสามารถใชเตาอบ
จะลดปญหาความเส่ียงในขอ 1 ลงไดดวย

5. การจดัการโดยทั่วไปไมไดมาตรฐาน GMP

4.1.5  กรรมวิธีการผลิตแคบหมู
วัตถุดิบ :  วตัถดุบิหลักคือ หนังหมูติดมัน หรือไรมัน น้ํ ามันหมู และเคร่ืองปรุงรส (ซีอ้ิว ซอสถั่วเหลือง 

ผงชูรส และเกลือ)

ตารางที่  4.5  ตัวอยางสูตรการผลิตแคบหมูติดมันและแคบหมูไรมัน
ตวัอยางสูตร : แคบหมูติดมัน (110 ก.ก.) ตวัอยางสูตร : แคบหมูไรมัน (1.67 ก.ก.)
1. หนังหมูติดมัน          500   ก.ก.
2. ซอ้ิีวหวาน                    1   ขวด
3. ซอสถั่วเหลือง               1   ขวด
4. ผงชูรส                         2   ก.ก.
5. เกลือ                           2   ก.ก.
6. น้ํ ามันหมู                     5   ปบ
7. สีผสมอาหาร             10    กรัม

1. หนังหมู          10      ก.ก.
2. ซอ้ิีวหวาน       0.01   ลิตร
3. เกลือ              60      กรัม
4. ผงชูรส            40      กรัม
5. น้ํ ามันหมู

ผลพลอยได : น้ํ ามนัหม ูกากหมู เศษแคบหมู และน้ํ ามันหลังการทอดซึ่งสามารถขายไดทุกชนิด
ที่มา :  จากการสํ ารวจ
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อุปกรณ :  อุปกรณสวนมากเปนอุปกรณเคร่ืองครัว ไดแก เขียงไม มีด เขงใสหนังหมูทอดแลว กะทะ 
กะละมงั และกระชอน เปนตน บางรายมีเคร่ืองห่ัน และมีดขูดขนหมู

กระบวนการผลิต :  การท ําแคบหมูมีวิธีการหลายข้ันตอน ผูผลิตแตละรายจะมีเทคนิคในการผลิตท่ี
จะใหแคบหมูมีความกรอบพองท่ัวถึงท้ังชิ้น สวนใดท่ีไมพองจะเปนแคบหมูท่ีไมมี     
คณุภาพ ซึ่งตองคัดออกและขายในราคาถูก

เพ่ือใหไดแคบหมูท่ีพองมีคุณภาพ ส่ิงสํ าคัญประการแรก คือ การเลือกวัตถุ
ดบิหนังหมท่ีูเหมาะกับชนิดของผลิตภัณฑท่ีตองการผลิต เชน การผลิตแคบหมูไรมันจะ
ใชหนังสวนลํ าตัว สวนการผลิตแคบหมูติดมันจะใชหนังสวนสะโพก หนังหมูสวนคอ
และทองไมเหมาะท่ีจะนํ ามาผลิตเพราะจะไดแคบหมูท่ีแข็งและดาน (แตมีผูนํ าไปทํ า
ผลิตภัณฑแคบหมูปรุงรสรูปแบบอ่ืนๆ)

หนังหมูสวนสะโพกจะมีขนนอย แตสวนลํ าตัวมีขนมาก ดังน้ันข้ันตอนการทํ า
ความสะอาดเพ่ือขดูขนออกจึงใชเวลาแตกตางกัน การขูดขนในสวนลํ าตัวบางแหงใชไฟ
พนเผากอนทํ าการขูด หลังจากน้ันจึงห่ันเปนชิ้น บางรายนํ าไปตากแดดจนหนังเปล่ียน
เปนสีน้ํ าตาลกอนท่ีจะปรุงรส

ขั้นตอนในการทอดแคบหมูติดมันของผูผลิตแตละรายคลายคลึงกัน คือตองมี
การทอด 2 คร้ัง หลังจากการทอดคร้ังแรกแลว จะพักคางคืน 1 คืน ในขั้นตอนน้ีบางราย
พักแคบหมท่ีูทอดแลวโดยสะเด็ดน้ํ ามัน บางรายแชแคบหมูไวในน้ํ ามันท่ีทอด ขั้นตอไป
เหมอืนกนัคอื นํ าแคบหมูมาอุนในกะทะตั้งไฟนาน 1 ชั่วโมง แลวจึงตักน้ํ ามันสวนเกิน
ออก และทอดหนังหมูตอไปจนแคบหมูเกิดการพองตัว  จากน้ันจึงตักขึ้นพักในตะกรา
สะเดด็น้ํ ามัน รอใหเย็นกอนนํ าไปบรรจุลงถุงพลาสติกเตรียมขาย

การผลิตแคบหมูไรมันมีวิธีการคอนขางแตกตาง โดยเร่ิมจากวิธีการหั่น ซึ่งห่ัน
เปนเสนแทนการห่ันเปนชิ้นอยางแคบหมูติดมัน (ผูผลิตรายหนึ่งเลือกหนังหมูจากแมหมู
ท่ีผานการมลูีกแลว) และนํ าหนังหมูมาตม 2 ชั่วโมง กอนท่ีจะซอยใหเปนเสนเล็ก
(แผนภาพท่ี  4.6)

ขอสังเกต :  1.  ขัน้ตอนการผลิตหลักท่ีเหมือนกันระหวางผูผลิตในตัวอยางคือ การผลิตแคบหมูติด
มนัจะมีการทอด 2  คร้ัง โดยมีการเก็บแคบหมูท่ีทอดแลวคางไว 1 คืน และมีการอุน 
1 ชัว่โมง กอนทอดตอจนพอง

2. ขอแตกตางท่ี 1 คือ การพัก 1 คืนน้ันมี 2 วิธี วิธีแรก พักโดยสะเด็ดน้ํ ามัน (1ราย) 
และอีกวธิีหน่ึง โดยการหมักในนํ้ ามันท่ีทอดแลว (3 ราย)

3.  ขอแตกตางท่ี 2 คือการทอดคร้ังแรก มีการนํ าหนังหมูมาปรุงรสทันทีแลวทอด กับ
การน ําหนังหมูไปตากแดดจนไดสีน้ํ าตาลกอนนํ าไปปรุงรสแลวทอด
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4.  ผูผลิต 1 ราย ใสสีผสมอาหารในแคบหมู และไมมีการนํ าหนังหมูไปตากแดด การใช
สีผสมอาหารในเนื้อสัตวน้ันนับวาไมถูกตองตามกฎเกณฑของ อ.ย. และมีผูบริโภค
บางรายไดระบุไวในการสํ ารวจพฤติกรรมผูบริโภคดวย

5. มผูีผลิตหน่ึงในส่ีรายท่ีเลือกใชน้ํ ามันปาลม แทนน้ํ ามันหมูและรายหน่ึงระบุวาไมใช
น้ํ ามันท่ีหมักมาทอดคร้ังท่ี 2

                

          แคบหมูติดมัน        แคบหมูไรมัน

           แผนภาพที่ 4.6   กระบวนการผลิตแคบหมู

                                        หนังหมูขูดขนแลว

ผสมเคร่ืองปรุงรส         ห่ัน      ตากแดด

      ทอดคร้ังท่ี 1 (2 ช.ม.)

       ตกัใสเขงใหสะเด็ดน้ํ ามัน/หมักน้ํ ามัน

     พักไว 1 คืน

               แชแคบหมูในน้ํ ามัน อุนแลว 1 ช.ม.

       ทอดคร้ังท่ี 2 จนพองเหลือง

     ตกัใสเขงสะเด็ดน้ํ ามัน

  ท้ิงใหเย็น

     บรรจุใสถุงพลาสติก

                หนังหมูขูดขนแลว

                       ตม (2 ช.ม.)

                       ซอยเปนเสน

                            ลาง

                   ผสมเคร่ืองปรุงรส

                    ตากแดด 2 วัน

                  อุนในน้ํ ามัน 1 ช.ม.

                      ทอดจนพอง

                ตกัใสเขงสะเด็ดน้ํ ามัน

                         ท้ิงใหเย็น
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4.1.6  กรรมวิธีการผลิตมะมวงดอง
วัตถุดิบ : วตัถดุบิหลัก ไดแก มะมวงแกวแกจัด (แตยังไมสุก) เกลือ และน้ํ า วัตถุดิบเสริม ไดแก      

น้ํ าสมสายชู หรือหัวน้ํ าสม และน้ํ าปูนใส

ตารางที่  4.6   ตัวอยางสูตรการผลิตมะมวงดอง
ตวัอยาง : สูตร 1 (20 ก.ก.) ตวัอยาง : สูตร 2 (140 ก.ก.)

1. มะมวงดิบ                 20     ก.ก.
2. น้ํ า
3. เกลือปน                    0.5   ก.ก.

1. มะมวงดิบ               140     ก.ก.
2. น้ํ า                       1,400    ลิตร
3. เกลือปน               1,400    ลิตร
4. หัวน้ํ าสม
5. โซเดียมเบนโซเอท

ที่มา :  จากการสํ ารวจ
อุปกรณ : โองและอุปกรณเคร่ืองครัว

ตารางที่  4.7    ตัวอยางสูตรการผลิตมะมวงแชอิ่ม
ตวัอยาง : สูตร 1 (7 ก.ก.) ตวัอยาง : สูตร 2 (77 ก.ก.)

1. มะมวงดอง                10   ก.ก.
2. น้ํ าตาลทราย                3   ก.ก.
3. สีผสมอาหาร
4. กรดซิติค                  750  มิลลิลิตร
5. เกลือปน
6. น้ํ า
7. สารสม

1. มะมวงดอง               140   ก.ก.
2. น้ํ าตาลทราย               30   ก.ก.
3. สีผสมอาหาร              0.5   ชอนชา
4. กรดซิติค                   100    กรัม
5. เกลือปน                      14   กรัม
6. น้ํ า                              30   ลิตร

ที่มา :  จากการสํ ารวจ

กระบวนการผลิตมะมวงดอง :  กระบวนการผลิตมะมวงดอง เร่ิมจากการคัดเลือกมะมวงท่ีแกจัด
แตยังไมสุก ความแกของมะมวงมีผลตอลักษณะสัมผัสของมะมวงดอง ซึ่งผูผลิต
ตองการใหมะมวงมีความกรอบและเน้ือแข็ง เมื่อไดมะมวงดิบตามตองการและลางน้ํ า
สะอาดแลว จึงนํ าไปเรียงลงในโอง ใสน้ํ าและเกลือจนทวมมะมวง และดองไวนาน 1 
เดือน จะไดมะมวงดองพรอมท่ีจะนํ ามาจํ าหนายหรือแปรรูปเปนมะมวงแชอ่ิมตอไป 
สวนผูผลิตอ่ืนอีก 3 กลุม มีการดองมะมวงดวยน้ํ าปูนใส 1 คืน กอนท่ีจะนํ าไปดองดวย
น้ํ าปรุงรส ระยะเวลาในการดองอาจนานถึง 3 เดือน

อยางไรกต็าม พบวาผูผลิตบางรายมีสวนผสมท่ีใชดองมากกวากลุมแมบาน
ท่ีใชสูตร 1 คือมีการใสหัวน้ํ าสม เพ่ือใหมะมวงมีรสจัดขึ้นและมีกล่ินดองฉุนข้ึน และ
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อาจใสสารโซเดียมเบนโซเอท (KMS) เพ่ือยบัยั้งยีสต เชื้อรา และแบคทีเรีย และปอง
กันการเกิดสีน้ํ าตาลจากกิจกรรมของเอนไซม (และกิจกรรมอื่นท่ีไมใชเอนไซมในผล
ไม)

ผูผลิต 2 ใน 4 กลุม ใชหัวน้ํ าตาลหรือขณัฑสกรในการดองมะมวง และมี
อยางนอย 2 กลุมท่ีใสสารกันบูด นอกเหนือจากโซเดียมเบนโซเอท และผูผลิต 2 กลุม
ใชน้ํ าปูนใสเพ่ือชวยเพ่ิมความกรอบ  นอกจากกลุมตัวอยาง 4 กลุมแลว พบวามีกลุม
แมบานอ่ืนๆ ท่ีดองมะมวงและผลไมอ่ืนดวยเมื่อกลุมน้ันมีการผลิตกระเทียมดอง และ
พบวาบางรายดองมะมวงดวยน้ํ าปรุงรส (คือน้ํ าผสมกับหัวเชื้อท่ีซื้อมาเปนชุด โดยไม
ทราบวาหัวเชื้อน้ันมีสวนผสมอะไรบาง)

กระบวนการผลิตมะมวงแชอิ่ม : ผูผลิตมะมวงดองมักผลิตมะมวงแชอ่ิมดวย อยางไรก็ตามพบวา
มีกลุมแมบานบางกลุมท่ีผลิตเฉพาะมะมวงแชอ่ิม โดยซื้อมะมวงดองจากแหลงอ่ืน 
สํ าหรับผูท่ีผลิตมะมวงท้ัง 2 ชนิด จะมีกระบวนการผลิตท่ีตอเน่ือง โดยสังเกตจากสูตร
ของสวนผสมและข้ันตอนการผลิตท่ีแตกตางกันออกไปเปน 2 ลักษณะคือ ถาไมมีการ
แชน้ํ าปูนใสในขั้นตอนการดอง ผูผลิตจะใชสารสมในขั้นตอนการแชอ่ิม (ตัวอยางเชน
สูตรท่ี 1) สวนกลุมท่ีใชน้ํ าปูนใสจะงดใชน้ํ าปูนใส (หรือสารสม) ในขั้นแชอ่ิม (แผนภาพ
ท่ี 4.7)

จากตวัอยางพบวา 2 ใน 3 กลุม เติมกรดซิตริกเพ่ือเพ่ิมรสเปร้ียว และมีกลุม
แมบาน 1 กลุมท่ีใชสีผสมอาหารดวย และเปนกลุมเดียวกับท่ีใชสารสม

กระบวนการผลิตมะมวงดองสูตร 1              กระบวนการผลิตมะมวงแชอิ่มสูตร 1

แผนภาพที่ 4.7  กระบวนการผลิตมะมวงดองและมะมวงแชอิ่ม

มะมวงแชอ่ิม

ท้ิงไว 1  คืน

เรียงใสขวด

แชในสารสม

ฝานเปนชิ้น

ปดถุงพลาสติกและฝาโอง
ดองไว 1 เดือน

ใสน้ํ าปรุงใหทวม
มะมวง

นํ ามะมวงใสโองท่ีรองดวยถุง
พลาสติก

ลางมะมวงใหสะอาด มะมวงดองปอกเปลือก

น้ํ าสมสายชู ตมน้ํ าตาล
ท้ิงใหเย็น
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ขอสังเกต :
1.   การผลิตมะมวงดองมีการใชสารกันบูด ซึ่งนาจะหลีกเล่ียงได
2.   มกีารใชสารสมและสีผสมอาหารในการหมักดองผลไม ซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขอนามัยอาหาร
3.  กลุมผูผลิตหลายรายไมเนนความสะอาดกอนการนํ ามะมวงไปดอง เพราะคิดวาจะตองมีการลาง
หลังจากการดองกอนนํ าไปบริโภค

4.1.7  กรรมวิธีการผลิตสมุนไพรผงพรอมดื่ม
วัตถุดิบ : วตัถดุบิหลักมีเพียง 3 ชนิดคือ สมุนไพร น้ํ าตาล และน้ํ า สมุนไพรท่ีมีการผลิตกันไดแก 

ดอกค ําฝอย ขิง  มะตูม ฟาทะลายโจร ชามะนาว เหงือกปลาหมอ หญาหนวดแมว ใบ
เตย เกกฮวย และลํ าไย

ตารางที่  4.8      ตัวอยางสูตรการผลิตสมุนไพรผงพรอมดื่ม
ตวัอยาง สูตร1 สูตร2

ดอกคํ าฝอย
น้ํ าตาล
น้ํ า

2 ก.ก.
27 ก.ก.
20   ลิตร

1.5  กรัม
1 ก.ก.
1     ลิตร

ปริมาณที่ผลิตได 105 ถงุ /500 กรัม 1     ก.ก.
ขิง
น้ํ าตาล
น้ํ า

50 ก.ก.
55 ก.ก.
20   ลิตร

1.5 ก.ก.
1 ก.ก.
1     ลิตร

ปริมาณที่ผลิตได 105 ถงุ /500 กรัม 1     ก.ก.
มะตูม
น้ํ าตาล
น้ํ า

3    ก.ก.
45 ก.ก.
40   ลิตร

100 กรัม
1 ก.ก.
1      ลิตร

ปริมาณที่ผลิตได 105 ถงุ /500 กรัม 1     ก.ก.
ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ : อุปกรณเคร่ืองครัวท่ัวไปและตะแกรงรอน ผาขาวบาง เคร่ืองปน และตูอบ

กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตสมุนไพรผง มี 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นแรกการเตรียมสมุนไพร 
และข้ันท่ีสองการแปรรูปเปนผง

การเตรียมสมุนไพรแตกตางกันไปตามชนิดของสมุนไพรท่ีใช สมุนไพรบางอยาง
สามารถนํ ามาตมน้ํ าเดียวใหไดน้ํ าสมุนไพรทันทีหลังจากการทํ าความสะอาด เชน ดอก
ค ําฝอย เกกฮวย ฟาทลายโจร เหงือกปลาหมอ ใบเตย และลํ าไย เปนตน สวนมะตูมน้ัน   ผู
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ผลิตอาจทํ าเชนเดียวกันน้ี หรือนํ ามะตูมแหงไปยางไฟกอนเพ่ือใหมีกล่ินหอมมากข้ึนก็ได 
สํ าหรับขงิน้ันจํ าเปนตองนํ าไปปนและกรองเอาเฉพาะน้ํ า ผูผลิตบางรายไมปอกกอนนํ าไปปน
เพราะเชื่อวาจะทํ าใหไดน้ํ าขิงท่ีหอมข้ึน

ขั้นท่ีสองคือการนํ าน้ํ าสมุนไพรท่ีตมแลวผสมน้ํ าตาลตามสัดสวน และเคี่ยวจนตก
ผลึกและแหง จากน้ันจึงนํ าไปรอนผานตะแกรงเพ่ือใหไดผงน้ํ าตาลละเอียดตามตองการ       
(ผูผลิตบางรายใชลูกกล้ิงชวยในการบดผลึกน้ํ าตาลใหไดผงสมุนไพรท่ีละเอียด) จากน้ันจึงนํ า
ไปตากแดด หรืออบใหแหงกอนบรรจุลงถุง และปดผนึกดวยเคร่ืองปดปากถุง (แผนภาพท่ี 
4.8)

แผนภาพที่ 4.8  กระบวนการผลิตดอกคํ าฝอยผง

ดอกคํ าฝอยอบแหง

ตมกบัน้ํ าเดือดคร่ึงชั่วโมง

  กรองดวยผาขาวบาง 2 คร้ัง

แบงเคี่ยวคร้ังละ  2 ลิตร

เตมิน้ํ าตาลและเคี่ยวจนเกิดผลึก

รอนดวยตะแกรงกระดง

ใสถาดอบในเตาอบ 250 องศาเซลเซียส

ผ่ึงใหเย็นและบรรจุ
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ขอสังเกต :
1.   การตากอาจมีฝุนปนเปอน ซึ่งการอบจะชวยไดมาก
2.   หลายกลุมมีวิธีปดผนึกไมดี
3.   การบรรจุหีบหอไมดี
4. ระยะเวลาในการตากมีตั้งแต 2 ชั่วโมง จนถึง 1-2 วัน และปรากฎวามีกลุมหน่ึงท่ีไมมีการตาก
และไมมีการอบน้ํ าตาลท่ีตกผลึกแลว

5.   ตากสมุนไพรติดถนน แมวามีผาปด
6.   บรรจุบนโตะยกพ้ืน

4.1.8  กรรมวิธีการผลิตนํ้ าพริกตาแดง
วัตถุดิบ : วตัถดุบิหลักคือ พริกแหง กระเทียม ปลารา เกลือปน เคร่ืองปรุงเสริม เชน หอมแดง ปลา

แหง กะป และผงชูรส เปนตน

ตารางที่ 4.9  ตัวอยางสูตรการผลิตนํ้ าพริกตาแดง
ตวัอยางสูตร 1  : น้ํ าพริกตาแดง  4.8  ก.ก. ตวัอยางสูตร 2 :  น้ํ าพริกตาแดง  3  ก.ก.
1. พริกแหงเม็ดใหญ   1  ก.ก.
2. ปลารา                   3  ก.ก.
3. ปลาแหง              0.1 ก.ก.
4. กระเทียม             0.2 ก.ก.
5. ผงชูรส                 0.1 ก.ก.
6. น้ํ ามันพืช                2 ชอนโตะ
7. เกลือปน               0.2 ก.ก.

1. พริกแหงเม็ดใหญ   0.6  ก.ก.
2. ปลารา                   0.6  ก.ก.
3. ปลาชอนปน           0.3  ก.ก.
4. กระเทียม                  1  ก.ก.
5. ผงชูรส                     ½ ซอง (5บาท)
6. หอมแดง                   1 ก.ก.
7. เกลือปน

ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ : อุปกรณสวนใหญเปนเคร่ืองครัวท่ัวไป ยกเวนเคร่ืองโมหรือเคร่ืองบดอาหารเพ่ือทุนแรงเทาน้ัน

กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตหลักของน้ํ าพริกตาแดงทุกสูตรเหมือนกัน คือมี 3 ขั้นตอน    
ขัน้แรกเปนการยางวัตถุดิบหลักใหสุก ไดแก พริก กระเทียม และหอมแดง (ถามี) 
สวนปลาราก็เชนกัน อาจใชวิธีหอใบตองยางจนหอมกอนนํ าไปตมเอาเฉพาะน้ํ า 
หรือใชปลาราปงโดยตรงก็ได สํ าหรับปลาแหงหรือปลายางเมื่อแกะกางแลวจะฉีก
เน้ือหรือบดรอไว ขั้นตอไปคือ การบดผสมรวมเคร่ืองปรุงท้ังหมดเขาดวยกัน สวน
มากทํ าการบด 2 คร้ัง และข้ันสุดทายคือบรรจุภาชนะ
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การยางวตัถดุิบมักใชเตาถาน โดยเสียบพริก หอม และกระเทียมดวยไม 
กอนนํ าไปยาง หรือบางสูตรอาจใชวิธีคั่วดวยไฟออนๆ แทนการยางหรือคั่วตองให
วัตถุดิบสุกท่ัวถึง มิฉะน้ันนอกจากจะไมไดน้ํ าพริกท่ีหอมแลวยังจะเหม็นกระเทียม 
หรือหอมตดิอีกดวย ในการคั่วพริกและหอมกระเทียมน้ัน บางรายใชน้ํ ามันพืชในการ
คัว่ดวย ซึ่งทํ าใหไดรสชาติท่ีตางไป

รสชาติท่ีแตกตางของน้ํ าพริกตาแดง มาจากสวนประกอบของเคร่ืองปรุง 
และวัตถุดิบท่ีเลือกใช กลุมท่ีละเอียดละออในการเลือกปลาราและปลาแหง จะได
ผลิตภัณฑท่ีหอมกวาการผลิตของผูผลิตรายอ่ืนๆ และผูผลิตเกือบทุกกลุมใชผงชูรส
ชวยเพ่ิมรสชาติ ผลิตภัณฑน้ํ าพริกตาแดงมีลักษณะเปยกเน่ืองจากใสน้ํ าปลารา หรือ
น้ํ า ในระหวางการบดผสม ลักษณะเชนน้ีมีโอกาสใหเกิดการบูดเสียไดงายกวาการ
เปนน้ํ าพริกแหง แตไมปรากฏวามีผูผลิตรายใดใชสารกันบูด (แผนภาพท่ี 4.9 )

    

แผนภาพที่ 4.9  กระบวนการผลิตนํ้ าพริกตาแดง สูตร 1

ขอสังเกต :
1.   น้ํ าพริกตาแดงเปนน้ํ าพริกพรอมรับประทานของภาคเหนือ  ซึ่งมีกระบวนการผลิตงายๆ ไมซับ
ซอน ดงัน้ันกระบวนการผลิตของแตละแหงจึงไมแตกตางกัน ยกเวนสัดสวนของเคร่ืองปรุงซึ่ง
เปล่ียนแปลงตามรสนิยมของผูปรุง

คดัเลือกพริก  ชั่งพริก
เสียบพริกยางไฟออนๆ
หรือคั่วไฟออนๆ

ยางปลาแหง หมกตัวปลารากับใบ
ตองประมาณ 15 นาที

ฉีกปลาแหงให
เปนชิ้นเล็กๆ

ผสมเคร่ืองปรุงท้ังหมดแลว
โม คอยๆเติมน้ํ าตมปลารา
ขณะโม  โม 2 คร้ัง

บรรจุภาชนะบรรจุ
(กระปุก ถุงพลาสติก)
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2.   จากตวัอยางท่ีศกึษาพบวาการซื้อพริกเก็บไวนานเกินไป พริกจะขึ้นราและไมควรนํ ามาแปรรูป ซึ่ง
มผูีผลิตกลุมเดียวท่ีระวังในเร่ืองคุณภาพของพริกเปนพิเศษ ในขณะท่ีกลุมอ่ืนๆ ไมไดใหความ
สํ าคัญตอ  ประเด็นน้ีเทาท่ีควร

3.   สถานท่ีแปรรูปและจัดการการผลิตของทุกกลุมไมถูกตองตามสุขลักษณะของสาธารณสุข

4.1.9  กรรมวิธีการผลิตหมูยอ
วัตถุดิบ :   วตัถดุบิหลักคือ หมูเน้ือแดง เกลือ หรือน้ํ าปลา และพริกไทย บางสูตรอาจผสมมันแข็ง ใน

ขณะท่ีบางสูตรพยายามใชเฉพาะหมูเน้ือแดงเทาน้ัน เคร่ืองปรุงอ่ืนๆ ท่ีสามารถเพ่ิมเติม
ใหรสชาติแตกตางเปนเอกลักษณของแตละสูตร ไดแก สมุนไพรตางๆ เชน ขา/ตะไคร/    
ใบมะกรูด/กระชาย เปนตน บางสูตรผสมแปงมัน น้ํ าตาล และสารกันบูด            
(โซเดียมเบนโซเอท)

ตารางที่ 4.10  ตัวอยางสูตรการผลิตหมูยอ

ตวัอยางสูตร : ผลิตได 75 แทง (แทงละ 150 กรัม)

1. เน้ือหมูแชแข็ง 5.00 ก.ก.
2. พริกไทยบด 0.10 ก.ก.
3. น้ํ าปลา 0.40 ก.ก.
4. เกลือปน 0.08 ก.ก.
5. น้ํ าตาล 0.07 ก.ก.
6. แปงมัน 0.40 ก.ก.
7. โซเดียมเบนโซเอท 0.055 ก.ก.

   ที่มา :  จากการสํ ารวจ

อุปกรณ : เคร่ืองสับ เคร่ืองบด เคร่ืองโม ตูเย็น เคร่ืองชั่งขนาด 10 ก.ก. เคร่ืองชั่งขนาด 1 ก.ก.
เตาแก็ส และลังถึง

กระบวนการผลิต : โดยท่ัวไปกรรมวิธีการผลิตมักคลายคลึงกัน กลาวคือ เมื่อบดเน้ือหมูใหละเอียด
กอนท่ีจะละเอียดไดท่ีจะเติมเคร่ืองปรุง หรือสมุนไพรท่ีบดละเอียดแลวเพ่ือผสมให
เขากนักอนท่ีจะบรรจุลงในถุงพลาสติก หรือหอดวยใบตองซึ่งเช็ดสะอาด จากน้ันจึง
มดัใหแนนและน่ึงเปนเวลา 45-60 นาที

เทคนิคของผูผลิตรายหนึ่งซึ่งแตกตางจากรายอ่ืน คือ การเติมน้ํ าแข็งเปน
ระยะๆ ในขณะท่ีบดเน้ือหมูหรือใชเน้ือหมูแชแข็ง (แผนภาพท่ี 4.10  )



59

ขอสังเกต  : ผูผลิตบางรายอาศัยความเย็นเพ่ือชวยใหเน้ือเกาะตัวกันดีขึ้นและเหนียวข้ึน และบาง
รายใสแปงมนัหรือแปงบุกรวมดวย เพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันแตบางรายไมใชความเย็น
หรือแปงเขาชวย (กรณีท่ีเปนหมูยอสมุนไพร) ซึ่งผูบริโภคยอมรับเน้ือสัมผัสของท้ัง 2 
ลักษณะ อยางไรก็ตามจากการสํ ารวจผูบริโภคหลายรายมีความคิดเห็นวาไมควรใส
แปงมาก

ในกรณีของสารกันบูดน้ัน มี 2 รายใน 4 ราย ท่ีผูผลิตไมใชสารกันบูด ซึ่งนาจะ
เปนประเด็นท่ีควรติดตามศึกษาอายุการเก็บรักษาและใหการสนับสนุนตอไป (อยางไร
ก็ตาม ในแงของการตลาดน้ันการท่ีผูผลิตไมจํ าเปนตองเก็บรักษาสินคาไวนานนับเปน
ความสํ าเร็จในเชิงธุรกิจอยางหน่ึงท่ีไมตองมีการเก็บสตอคสินคา หรืออาจหมายถึงวา
สินคาไดรับความนิยมและขายไดงายซึ่งยอมดีกวาขายไมไดและตองเก็บรักษาไวนาน)

แผนภาพที่ 4.10 กระบวนการผลิตหมูยอ

ลางเคร่ืองสับใหสะอาด เน้ือหมูสด

       สับและบดหมูใหละเอียด (7 นาที)
    เติมน้ํ าแข็งเปนระยะ

ผสมเคร่ืองปรุง
คอยๆ โรยแปงมัน/แปงบุก

              บดและนวดใหเขากัน

       ชัง่ใหไดขนาดหอละ 150 กรัม

      หอดวยใบตอง/บรรจุถุงพลาสติก

              รัดดวยเชือกใหแนน

                น่ึงในลังถึง 1 ช.ม.

        รอใหเย็น ติดฉลากและหุมฟลม

                เกบ็รักษาในตูเย็น
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4.1.10  กรรมวิธีการผลิตเตาเจ้ียว
วัตถุดิบ : วตัถดุบิไดแก ถั่วเหลือง แปงสาลี เกลือเม็ด น้ํ า เชื้อรา และน้ํ าตาล

ตารางที่ 4.11   ตัวอยางสูตรการผลิตเตาเจ้ียว (สูตร 1)
ตวัอยาง สูตร 1 : เตาเจี้ยว 240 ขวดแบน
1. ถั่วเหลือง                               22.5     ก.ก.
2. แปงสาลี                                15        ก.ก.
3. เกลือเม็ด                               15        ก.ก.
4. น้ํ าในข้ันตอนการหมัก             60        ก.ก.
5. เชื้อรา                                     0.005  ก.ก.
6. น้ํ าตาล                                   2         ก.ก.
7. น้ํ าในข้ันตอนบรรจุลงขวด        4         ก.ก.

อุปกรณ : กระดง โอง หมอ หรือหมอน่ึงความดันไอน้ํ า ผาขาวบาง กะละมัง กระบวย และไมพาย

กระบวนการผลิต : ขั้นตอนการผลิตเตาเจี้ยวคลายกันทุกกลุม เน่ืองจากไดรับคํ าแนะนํ าจาก       
เจาหนาท่ีเคหกจิ ดงัตวัอยางในสูตร 1 (แผนภาพท่ี 4.11) แตมีบางสวนท่ีแตกตางกันบาง 
กลาวคอื ในขั้นตอนการเตรียมถั่วเหลือง มักจะตองมีการแชถั่วเหลืองในน้ํ า 1 คืนกอนนํ า
ไปน่ึง เพ่ือชวยลดเวลาการน่ึงแตกลุมท่ี 4 ไมใชวิธีน่ึงแตจะนํ าถั่วเหลืองมาตมแทน หลังจาก
ผานการตมหรือน่ึงแลว จึงนํ ามาคลุกกับเชื้อราและแปงสาลี มีแตเพียงกลุมท่ี 2 ท่ีมีการ
ผสมแปงขาวจาวลงไปดวย

เมื่อเสร็จจากขั้นตอนผสมแปงและเชื้อราแลว ถั่วจะถูกนํ ามาผ่ึงเพ่ือใหเกิดเชื้อรา   
สีเขียว 2-3 วัน ผูผลิต 3 กลุม ท่ีใชเวลาผ่ึง 2 วัน และ 1 กลุม ท่ีใชเวลา 3 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ปริมาณ เชือ้ราท่ีใสแตกตางกัน เมื่อถั่วขึ้นราแลวจึงนํ าลงโองเพ่ือดองถั่ว ในขั้นตอนน้ีพบวา 
วธิกีารกวนถัว่แตกตางกัน คือ มี1 กลุม ท่ีไมมีการกวนถั่วเลย อีก 2 กลุม กวนทุกวันจนครบ 
7 วนั แลวจงึกวนเดือนละคร้ัง กวนทุกวันติดตอกัน 5-6 วัน หลังจากน้ันจึงกวนอาทิตย    
ละคร้ัง ใชเวลาดองแตกตางกัน 1-3 เดือน
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    ถัว่เหลือง (22.5 กิโลกรัม)

     แชน้ํ า  1  คืน

     น่ึงถั่วใหสุก
      ท้ิงไวใหถั่วเย็น

ใสถั่วลงไปในกะละมัง

      เชือ้ (1ชอนชา)          คลุกผสมกันโดยใชมือ           แปงสาลี (15 กิโลกรัม)

      เกล่ียใสกระดง (11 กระดง)

           คลุมดวยผาขาวบาง        น้ํ า (60กิโลกรัม) +
       เกลือ (15 กิโลกรัม)

ท้ิงใหเชื้อขึ้นสีเขียว  3  วัน  กลับเชื้อทุกวันเพ่ือระบายความรอน

บ้ีใสลงไปในโอง      ตม

   เติมน้ํ าเกลือลงไป

   ใชไมพายกวนทุกวันติดตอกัน  5 � 6 วัน
    หลังจากน้ันกวนอาทิตยละคร้ัง     น้ํ าตาล (0.5 กิโลกรัม)

            จนครบ  3 เดือน  นับตั้งแตนํ าถั่วลงโอง                     + น้ํ า (1 กิโลกรัม)

       เตาเจี้ยว      ตม

ใสหมอตมผสมกับน้ํ าเชื่อมท่ีเตรียมไว (1 หมอ : 0.25 โอง)               ท้ิงใหเย็น

ตมใหเดือดโดยใชไฟออน
ขณะตมเตาเจี้ยวจะตมขวดสํ าหรับบรรจุดวย
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ใชกระบวยตกัเตาเจี้ยวบรรจุขณะรอนโดยใสเตาเจี้ยวจนเต็มขวด

      บรรจุจนครบทุกขวดจึงปดฝา

          เชด็ขวดใหสะอาดดวยผา

ท้ิงไวใหเย็นเตาเจี้ยวจะลดปริมาตรลงพอดีกับคอขวด

หุมดวยฟลมหด

              ใชไดรเปาผมเปา

     ปดฉลาก

ผลิตภัณฑเตาเจี้ยว (124  ขวดกลม / 240 ขวดแบน /192 กระปุก)

แผนภาพที่ 4.11   กระบวนการผลิตเตาเจ้ียว สูตร 1

วธิกีารผลิตเตาเจี้ยวซึ่งแตกตางไปจากกลุม 1 (สูตร 1)

กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

- ผสมแปงขาวจาวเขาไปดวย
- ตมถั่วนาน 40 นาที
- ผ่ึงไวในกระดง 2 วัน
- ไมมกีารคนถั่วตลอดระยะเวลาดอง
- ดอง 1 เดือน

- ผ่ึงไวในกระดง 2 วัน
- ใชไมพายกวนทุกวัน 3 เดือน
- ดอง 3 เดือน

- ไมแชถั่วกอนตม
- ตมถั่วเปนเวลา 40 นาที
- ผ่ึงในกระดง 2 วัน
- กวนถั่วทุกวันจนครบ 7 วันแลว
จงึกวนเดือนละ 1 คร้ัง

-  ดอง 2 เดือน
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ขอสังเกต : 1.   การดองถัว่มรีะยะเวลาแตกตางกันมาก ตั้งแต 1 เดือน ถึง 3 เดือน สังเกตวา 2 กลุม 
ท่ีตมถั่วนาน  40 นาที ใชเวลาในการหมักเตาเจี้ยว 1-2 เดือน สวน 2 กลุม ท่ีน่ึงถั่ว
ดวยหมอธรรมดา และหมอความดันไอน้ํ า หมักถั่วนาน 3 เดือน แตระยะเวลาการ
หมกัอาจขึน้อยูกับลักษณะของโรงเก็บโองหมักเตาเจี้ยว ซึ่งมีแสงแดดและอุณหภูมิ
ตางกัน

2. ปรากฏวามีกลุมแมบาน 1 กลุม ใสสารกันบูด (โดยไมมีเคร่ืองตวงท่ีนาเชื่อถือ ซึ่ง
อาจทํ าใหใสสารกันบูดเกินปริมาณที่เหมาะสมได) ในการทํ าซีอ้ิวขาวซึ่งเปนผลิต
ภัณฑท่ีมกัจะทํ าควบคูกับการทํ าเตาเจี้ยว แตไมไดระบุวาใชสารกันบูดกับเตาเจี้ยว

3.   ความถีใ่นการกวนเตาเจี้ยวแตกตางกันคอนขางมาก การกวนเตาเจี้ยวบอยเกินไป
ทํ าใหเตาเจี้ยวไมเปนเม็ดสวยนารับประทาน

4. เตาเจีย้วสามารถผลิตไดดวยกรรมวิธีตางกัน ซึ่งจะทํ าใหไดรสชาติ
และคณุลักษณะแตกตางกันไปดวย

5.  แมขัน้ตอนหลักในการผลิตเตาเจี้ยวจะไดรับการถายทอดจากเคหกิจเหมือนกัน แต
ผูผลิตแตละกลุมพยายามคิดคนวิธีท่ีแตกตาง เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง
การผลิตของตนเอง และพยายามปรุงรสใหตรงตามความตองการของลูกคา เชน
รายหน่ึงไมมีการใสน้ํ าตาลเมื่อขายเหมายกโองในขณะท่ีกลุมอ่ืนๆ จะปรุงรสดวย
น้ํ าตาลพรอมท่ีผูบริโภคคนสุดทายจะนํ าไปใช

4.2 ความตองการเทคโนโลยี

จากการศึกษาพบวาผูประกอบการมีความตองการดานเทคโนโลยี/เคร่ืองมือแตกตางกันไปตามชนิด
ของผลิตภัณฑ เชน กิจการปลาสม 1  มีความตองการถังแชปลา เน่ืองจากถังแชท่ีมีอยูเดิมเก็บความเย็นไดไมดี
พอ   กลุมปลาสม 4 ตองการความรูในการอบปลาโดยใชเตาอบ (เพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีทํ าปลาอบกรอบ) เพ่ือให
ผลิตภัณฑมคีุณภาพดีและลักษณะสวยนาซื้อ  สวนกลุมปลาสม 2 ตองการเคร่ืองโมและเคร่ืองขอดเกล็ดปลา 
เพ่ือชวยทุนแรงและประหยัดเวลาในการผลิต (ตารางท่ี 4.12)

เทคโนโลยดีานการบรรจุภัณฑเปนส่ิงท่ีผูผลิตอาหารแปรรูปพ้ืนบานตองการเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นได
จากกจิการไสอ่ัว 1 มีความตองการเคร่ืองบรรจุแบบสูญญากาศ  กิจการไสอ่ัว 4 ตองการกลองกระดาษสํ าหรับ
บรรจุไสอ่ัว สวนกลุมน้ํ าพริก 2 และกลุมมะมวงดอง 2 ตองการเคร่ืองบรรจุแบบสูญญากาศ นอกจากน้ี              
ผูประกอบการบางรายมีความตองการที่จะผลิตผลิตภัณฑใหมแตขาดเทคโนโลยี เชน กลุมขาวแตน 1 ตองการตู
อบลํ าไยและเคร่ืองทํ าทองมวน  กลุมขาวแตน 2 ตองการตูอบลํ าไย  และกลุมมะมวงดอง 3 ตองการเคร่ืองบด
และเคร่ืองโมพริก



64

ตารางที ่ 4.12  ความตองการเทคโนโลยี/เคร่ืองมือของผูประกอบการแยกตามรายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ ผูประกอบการ1/ ความตองการเทคโนโลยี/เคร่ืองมือ2/

ปลาสม กจิการปลาสม 1
กลุมปลาสม 4

กลุมปลาสม 2

- ถงัแชปลา
- ความรูในการอบปลาโดยใชเตาอบ (อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ
ปลาแตละชนิด)

- เคร่ืองโม (สํ าหรับบดเน้ือปลา) สํ าหรับอนาคตอันใกล และเคร่ืองบดเน้ือ
ปลาขนาดใหญ (กรณีท่ีอนาคตอาจขยายการผลิตอยางมาก)

-  เคร่ืองขอดเกล็ดปลา
ไสอ่ัว กจิการไสอ่ัว 1

กจิการไสอ่ัว 4

กลุมไสอ่ัว 2

- เคร่ืองบรรจุแบบสูญญากาศ
- กลองกระดาษสํ าหรับบรรจุไสอ่ัว
- ถงัดักไขมัน
- รถขนสง (ยานพาหนะเพ่ือเดินตลาด)

น้ํ าพริก กลุมน้ํ าพริก 3
กลุมน้ํ าพริก 2

- เคร่ืองวัดปริมาณนํ้ าตาลในผลิตภัณฑประเภทแชอ่ิม
- เคร่ืองบรรจุแบบสูญญากาศ

ขาวแตน กลุมขาวแตน 1

กลุมขาวแตน 2

- ตูอบลํ าไย (เพ่ือใชผลิตผลไมอบแหง และอบขาวแตนและขาวเกรียบ)
-  เคร่ืองทํ าทองมวน
- ตูอบลํ าไย (เพ่ือใชผลิตผลไมอบแหง)

มะมวงดอง กลุมมะมวงดอง 2
กลุมมะมวงดอง 3

- เคร่ืองบรรจุแบบสูญญากาศ
- เคร่ืองบดและเคร่ืองโมพริก

แคบหมู กจิการแคบหมู 4 เคร่ืองบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีมีขนาดพอเหมาะกับของเสียของกิจการ
หมายเหตุ : 1/ ส ําหรับความตองการของผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ไมมีระบุไวในกรณีศึกษา

   2/ เปนความตองการเทคโนโลยี/เคร่ืองมือที่มีอยูแลวในปจจุบัน มิใชความตองการการพัฒนาเทคโนโลยี

4.3  ประเดน็วิจัยดานเทคโนโลยีอาหารและชีวภาพ

4.3.1  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑกระเทียมดอง
1. สูตรและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยใชสารใหความหวานอ่ืนแทนการใชขัณฑสกร 
และไมใชสารกันบูด

2. วธิดีองใหระยะการดองส้ันเขา เพราะกระเทียมดองใชเวลาดองนานเกินไปทํ าใหเสียโอกาส
ทางการตลาด

3.  วธิกีารเกบ็รักษาวตัถดุิบเพ่ือปองกันเชื้อรา รวมถึงวิธีการตรวจสอบเชื้อราอยางงายและได
ผลกอนทํ าการดอง
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4. อายุการเก็บท่ีแนนอนของผลิตภัณฑ
5. การใชสาร (Humectant) อ่ืนนอกจากน้ํ าตาลและเกลือเพ่ือลด aw ใหตํ่ าลง
6. การใชกรดชนิดอ่ืนแทนหัวน้ํ าสมสายชู
7. ความเขมขนของเกลือและน้ํ าสมสายชู ใหมีความเขมขนสูงสุดในผลิตภัณฑกระเทียมดอง
ท่ีทํ าใหจลิุนทรียไมสามารถเจริญได แตท้ังน้ีตองมีการคํ านึงถึงรสชาติท่ีตองการดวย

4.3.2  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑปลาสม
ในการหมกัจะมีจุลินทรียอยูท่ัวไปซึ่งอาจมีเชื้อจุลินทรียชนิดอ่ืนเกิดขึ้นระหวางการหมักดวย และสงผล

กระทบตอระบบทางเดินอาหารได ซึ่งอาจทํ าใหเกิดอาหารเปนพิษหรือทองเสียได จึงควรมีการศึกษาชนิดและ
ปริมาณของเชื้อจุลินทรียประเภท Lactic Acid Bacteria ท่ีเหมาะสมในการผลิตปลาสมโดยใชเปนเชื้อบริสุทธ์ิ

4.3.3  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑไสอั่ว
1. การยดือายกุารเกบ็รักษาของผลิตภัณฑในแงของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
จลิุนทรียของสมุนไพรบางชนิดและอาจเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ

2. สภาวะ วธิกีารบรรจุ รวมท้ังภาชนะท่ีชวยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑไสอ่ัว
3. ผลของวธิกีารใหความรอน ชวงอุณหภูมิ และเวลาในการใหความรอนแกผลิตภัณฑท่ีมีตอ
เชื้อจุลินทรีย

4. ความจ ําเปนในการใชและระดับของสารกันบูดในผลิตภัณฑไสอ่ัว

4.3.4  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑขาวแตน
1. วจิยัการใชสารกันหืน (Antioxidant) ท่ีเหมาะสมใสลงในผลิตภัณฑขาวแตน
2. เปรียบเทียบวิธีการบรรจุแบบตาง ๆ เพ่ือหารูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถปองกันความชื้น
ในผลิตภัณฑ และยืดอายุผลิตภัณฑไดนานท่ีสุด

3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑขาวแตนใหม เชน ทํ าใหเปนลักษณะอาหารเชาเชนเดียวกับ            
คอรนเฟลก (cornflake)

4. พัฒนาสูตรการผลิตโดยการผสมธัญพืชเพ่ือสุขภาพ เชน ถั่วตาง ๆ เผือก มัน เมล็ดถั่ว และ
ขาวกลอง หรือใสผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว เพ่ือใหมีรสชาติท่ีหลากหลาย เชนแหนม เน้ือแดด
เดียว เน้ือสวรรค กุนเชียง และหอยลายทอดกรอบ รวมท้ังศึกษาอายุของผลิตภัณฑท่ี
พัฒนาข้ึนใหมเหลาน้ี ลักษณะของขาวท่ีเหมาะสมสํ าหรับใชเปนวัตถุดิบ

5. ศกึษาปริมาณสาร phytate ในถัว่เหลือง หรือขาวซอมมือท่ีผสมลงไปวาเทาไรจึงจะ
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได

6. อายท่ีุเหมาะสมของผลิตภัณฑในการวางแผง (shelf life) เพ่ือผูบริโภคจะไดมีความปลอด
ภัยและธุรกจิไมมีความเสียหายเพ่ือ อย. จะไดกํ าหนดอายุการวางแผงขายได
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4.3.5  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑแคบหมู
1. การเติมสารลดการเหม็นหืนลงในแคบหมู โดยไมสงผลตอคุณภาพท้ังสีและรสชาติของ       
ผลิตภัณฑแคบหมู

2. ชนิดของบรรจภัุณฑท่ีชวยยืดอายุการเก็บรักษา และสอดคลองกับความตองการของผู
บริโภค

3. เปรียบเทียบการใชน้ํ ามันแตละชนิดรวมถึงจํ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการใชน้ํ ามันท่ีมีผลตอ
อายกุารเก็บรักษา

4. ลักษณะของหนังหมู (สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววทิยา) ท่ีเหมาะสมสํ าหรับผลิต
แคบหมเูพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด และมีลักษณะผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการตลาด

5. พัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือหากระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดผลิต
ภัณฑท่ีมีคุณภาพ และผลผลิตสูงสุด

6. ปจจยัท่ีมผีลตอการทํ าใหสีของผลิตภัณฑแคบหมูไมสมํ่ าเสมอ นอกจากวัตถุดิบและน้ํ ามัน        
ท่ีใชทอด

7. องคประกอบและชนิดของหมึกท่ีใชประทับหนังหมูแสดงการผานดาน เพราะสารท่ีใชทํ า
หมกึตองเปนสารท่ีสามารถรับประทานได หรือตองใชสํ าหรับอาหาร

8. พัฒนากรรมวิธีการผลิตพรอมบริโภคท่ีสามารถวางตลาดไดนาน สะดวกในการขนสง และ
เก็บรักษาไดดีกวากรรมวิธีการผลิตแบบปจจุบัน เชน ใสถุงและน้ํ ามันแลวใสเตา 
Microwave ผลท่ีไดออกมาจะเปนหนังหมู แบบ pop corn สดรอน อรอย เพ่ือสงออกตาง
ประเทศได

4.3.6  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑมะมวงดองและมะมวงแชอิ่ม
1. สูตรและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยใชสารใหความหวานอ่ืนแทนการใชขัณฑสกร 
และไมใชสารกันบูด

2. พันธุมะมวงเปร้ียวตามฤดูกาลเพ่ือผลิตมะมวงแชอ่ิมไดตลอดป
3. การใชมะมวงมันมาทํ ามะมวงแชอ่ิมโดยเติมกรดลงไป (เพ่ือดูดซับผลผลิตสัดสวนเกินเมื่อ
มะมวงลนตลาด)

4. สัดสวนน้ํ าตอเกลือ และระยะเวลาท่ีใชในการดองท่ีเหมาะสมตอการดองมะมวงในแตละ
พันธุ

5. เปรียบเทียบระหวางการแชอ่ิมแบบใชน้ํ าตาลความเขนขนสูงคร้ังเดียวกับการแชอ่ิมแบบ
เดิม

6. ศกึษาการเติมสารเจือปน (food additives) หรือวธิกีารเก็บมะมวงแชอ่ิมใหสามารถปอง
กนัการหมักของยีสต
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4.3.7  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป
1. กระบวนการคัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิตใหปราศจากเชื้อรา
2. กระบวนการแปรรูปท่ีเหมาะสมของสมุนไพรพรอมดื่มชนิดผงแตละชนิดเพ่ือการแปรรูปท่ีไม
มีสวนผสมของน้ํ าตาล หรืออัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางสมุนไพรและน้ํ าตาลในการ
บริโภคท่ีมีจุดประสงคเพ่ือการบํ ารุงสุขภาพ   เน่ืองจากสูตรท่ีผลิตในปจจุบันมีปริมาณนํ้ า
ตาลอยูมาก

3. การศกึษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับลักษณะทางประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ 
กล่ิน  สี ลักษณะเน้ือสัมผัส และรสชาติ) ของผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป

4.3.8  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑนํ้ าพริก
1. ตรวจสอบเชื้อราและจุลินทรียในน้ํ าพริกท่ีมีจํ าหนายในปจจุบัน เพ่ือจัดระดับความปลอด
ภัยตอผูบริโภค คัดเลือกและศึกษาวิธีเก็บรักษาวัตถุดิบและวิธีการผลิตน้ํ าพริกแตละชนิด
ใหปราศจากเชื้อราและจุลินทรียตางๆ

2. องคประกอบของสมุนไพรแตละชนิดท่ีเปนสวนผสมของน้ํ าพริกชวยยืดอายุการเก็บรักษา     
ผลิตภัณฑ

3. รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ํ าพริกแตละชนิด
4. สวนผสมท่ีเหมาะสม โดยเนนการเพ่ิมสวนผสมท่ีปองกันการเจริญของเชื้อราเพ่ือยืดอายุ      
ผลิตภัณฑ

5. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ํ าพริกแตละชนิด และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ํ าพริกแต
ละชนิดเพ่ือยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑใหมากขึ้น (การฆาเชื้อ หรือ การเก็บในท่ี
อุณหภูมิตํ่ า)

4.3.9  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑหมูยอ
1.    อายกุารเก็บท่ีแทจริงของผลิตภัณฑหมูยอโดยไมเติมสารกันบูด
2. ผลตอการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑในแงการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ของสมนุไพรพ้ืนบานบางชนิดท่ีสามารถใชเปนสวนประกอบในการผลิตหมูยอ และทํ าการ
ทดสอบใหสอดคลองกับการยอมรับของตลาด

3.    พัฒนาผลิตภัณฑหมูยอโดยเพ่ิมสีและรสชาติ ใหเขมขนและหลากหลายยิ่งข้ึนดวยสมุนไพร
หรือสวนผสมอ่ืน เชน เห็ด แครอท ฯลฯ และทดสอบใหสอดคลองกับการยอมรับของตลาด

4.3.10  สรุปประเด็นวิจัยผลิตภัณฑเตาเจ้ียว
1. ศกึษาวธิตีรวจสอบอยางงาย (โดยผูประกอบการกลุมแมบาน) และไดผลในการคัดเลือก
วัตถุดิบใหปราศจากเชื้อรา วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบใหมีคุณภาพ และปราศจากเชื้อรามี
ความสดใหมเสมอ
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2. ศึกษาวิธีใชถั่วแระในการผลิตเตาเจี้ยวและทดสอบตลาดในดานรสชาติวาสอดคลองกับรสนิยม
ของผูบริโภคหรือไม

3. ปจจยัตาง ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพท้ังทางดานรสชาติและสีของผลิตภัณฑเตาเจี้ยว เชน ศึกษา
ปจจยัในดานแสงแดดในชวงการหมักเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในดานสีของเตาเจี้ยว หรือปจจัย
ดานอุณหภูมิท่ีมีผลตอการเจริญของเชื้อ

4. การใชเชื้อราอ่ืน ๆ ท่ีอาจเปนไปไดในการผลิตเตาเจี้ยว เน่ืองจากเชื้อราท่ีใชทํ าเตาเจี้ยวใน
ปจจุบัน คือ Aspergillus oraza  ท่ีสามารถผลิตสารพิษ Alfatoxin ฉะน้ันในอนาคตเชื้อราท่ีทํ า
เตาเจีย้วอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมจนสามารถสรางสารพิษดังกลาวได

5. ความเขมขนของเกลือท่ีเหมาะสมในการผลิตเตาเจี้ยวเพ่ือใหไดสีและรสชาติท่ีดี และสามารถ
ปองกันการเจริญของเชื้อจุลินทรียได

6. ศกึษาแปงท่ีเปนแหลงคารบอนท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับเชื้อรา Aspergillus oraza
7. ศกึษาระยะเวลาในการเพาะเช้ือท่ีเหมาะสม และอายุการใชงานของเชื้อรา

*หมายเหตุ :  ผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑแมจะไมไดรับ อย. ก็จะตองมีการควบคุมการบอกวันผลิตและอายุท่ีเหมาะ
สมในการวางแผงขายโดยมีการควบคุม



บทท่ี 5
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

5.1  ผลติภัณฑอาหารแปรรูปที่ผูบริโภคชื่นชอบ

4 อันดับแรกของอาหารแปรรูปพ้ืนบานท่ีผูบริโภคชื่นชอบ ท้ังผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว ไดแก 
แคบหม ูไสอ่ัว หมูยอ  และน้ํ าพริกหนุม (ตารางท่ี 5.1) ใน 4 ผลิตภัณฑน้ีมีกลุมแมบานเพียงกลุมเดียวท่ีทํ าการผลิตไส
อ่ัว ในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวจากการสํ ารวจจะทํ าการผลิตแคบหมู ไสอ่ัว และหมูยอ แทบท้ังส้ิน

จากการสํ ารวจพบวากลุมแมบานมีการผลิตขาวแตน 11 กลุม จาก 26 กลุม เมื่อพิจารณาความนิยมของผู
บริโภคเชยีงใหมจะอยูอันดับท่ี 5 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจในอันดับท่ี 7 เทากันกับสมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป 
นอกจากน้ีจะเห็นไดวา ขาวแตนจะขายในตลาดระดับหมูบานซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูถึงรอยละ 22.50 และขาย
ตามต ําบลตางๆ ภายในอํ าเภอท่ีสถานประกอบการตั้งอยูเพียงรอยละ 6.58 และขายในระดับอํ าเภออ่ืนๆ นอกเหนือ
จากอํ าเภอท่ีตัง้สถานประกอบการเพียงรอยละ 13.56 ซึ่งรวมแลวเพียงรอยละ 42.64 เทาน้ัน ในขณะท่ียอดขายสวน
ใหญเปนการขายออกราน ซึ่งเปนรายไดท่ีขาดเสถียรภาพ สวนอีกรอยละ 5.64 ขายท่ีกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจาก
ยอดขายขาวแตนมคีาเฉล่ียตอรายเพียง 23,931 บาทตอปเทาน้ัน ซึ่งอาจเปนผลจากรายไดท่ีไมมีเสถียรภาพขึ้นอยูกับ
การออกงานเปนสวนใหญ การบริโภคในทองถิ่นและในจังหวัดยังตํ่ ามาก ประกอบกับมูลคาตอหนวยของขาวแตนตํ่ า 
จงึทํ าใหยอดขายโดยรวมต่ํ าลง ดังน้ันขาวแตนควรเปนไดเพียงผลิตภัณฑเสริมเทาน้ัน สํ าหรับมะมวงดองปรากฏวา
อยูในความนิยมของผูบริโภคเชียงใหมอันดับท่ี 9 (ตารางท่ี 5.1) แตสํ าหรับนักทองเท่ียวแลวมะมวงดองจัดอยูใน
อันดบัสุดทาย (ไมมีคะแนน) แตยอดขายเฉล่ียตอรายตอผลิตภัณฑสูงกวาขาวแตนเล็กนอยคือ 27,642 บาท และการ
ตลาดกระจกุตวัอยูท่ีตลาดในหมูบานหรือไมเกินอํ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการถึงรอยละ 84.79 (ตารางท่ี 5.2) 
สินคามะมวงดองจึงอาจเรียกไดวาเปนสินคาท่ีมีขอจํ ากัดในความนิยมของตลาดระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งมีอํ านาจ
ซื้อสูง

ทางดานเตาเจี้ยวน้ันผูบริโภคเชียงใหมใหความสํ าคัญเปนอันดับท่ี 7 เทากันกับสมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป แตนัก
ทองเท่ียวใหความสนใจบริโภคเตาเจี้ยวในระดับท่ีตํ่ ามากโดยจัดอยูในอันดับท่ี 11 ผูผลิตสวนใหญจะขายเตาเจี้ยวใน
ทองถิน่ท่ีตัง้ของสถานประกอบการ (รอยละ 40) แตในตํ าบลตางๆ ท่ีไมใชตํ าบลท่ีสถานประกอบการตั้งอยูมีการขาย
เพียงรอยละ 7.5 เทาน้ัน ในขณะท่ีตลาดระดับอํ าเภอตางๆ ท่ีอยูนอกเขตอํ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการจะมีสัด
สวนถงึรอยละ 47.50 ท้ังน้ีเพราะเตาเจี้ยวจากกลุมแมบานสามารถขายใหกับรานขาวมันไก ขนมจีนน้ํ าเงี้ยว ราน
อาหารตางๆ และสถานท่ีท่ีตองการอาหารเล้ียงคนหมูมากโดยไมคํ านึงถึงยี่หอ นับวาเปนชองทางการตลาดท่ีจะสูกับ
เตาเจีย้วจากโรงงานมาตรฐานและราคาก็ไมแพงนัก ซึ่งถาเปนเตาเจี้ยวจากโรงงานมาตรฐานแลวผูบริโภคอาจรูสึกถึง
ความปลอดภัยจากอัลฟาทอกซินไดดีกวา จึงทํ าใหเตาเจี้ยวมียอดขายจากการออกรานเพียงรอยละ 3.75 เทาน้ัน 
และเน่ืองจากยอดขายของผูประกอบการกลุมแมบานแตละกลุมโดยเฉล่ียตอปไมมากนัก คือเพียง 31,383 บาทตอป
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ตอรายเทาน้ัน คณะผูวิจัยจึงเห็นวากลุมแมบานควรจะชะลอการผลิตเตาเจี้ยวเพ่ือการคาเปนหลัก เพราะตลาดอาจ
เร่ิมอ่ิมตวัแลว หรืออาจจะทํ าเปนผลิตภัณฑประกอบเทาน้ัน แตถาจะผลิตไวรับประทานเองก็สามารถทํ าได

ตารางที ่5.1  ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบานที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางชื่นชอบ

สินคา ผูบริโภคเชียงใหม นกัทองเที่ยว

แคบหมู
ไสอ่ัว
หมูยอ
น้ํ าพริกหนุม
ขาวแตน
แหนม
สมุนไพรกึ่งสํ าเร็จรูป
เตาเจี้ยว
มะมวงดอง
น้ํ าพริกแดง
กระเทียมดอง
น้ํ าพริกแกง
สมุนไพรอบแหง
ปลาสม
ผลไมอ่ืนๆแชอ่ิม/ดอง

72.7
63.2
43.7
26.9
15.4
10.8

8.1
8.1
7.5
7.3
6.8
6.8
5.4
2.1
0.7

92.9
58.2
62.0
32.1

7.3
10.9

7.3
2.7
0.0
3.6
8.2
0.0
5.4
1.8
1.8

หมายเหตุ : คะแนนถวงนํ้ าหนัก = (รอยละของผูช่ืนชอบมาก x 2 คะแนน) + (รอยละของผูช่ืนชอบปานกลาง x 1 คะแนน)
ที่มา : อารี วิบูลยพงศ และคณะ, 2543

              (คะแนนถวงนํ้ าหนัก)
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ตารางที ่5.2  สัดสวนของแหลงจํ าหนายผลิตภัณฑหลัก

สัดสวนแหลงจํ าหนายผลิตภัณฑหลัก (รอยละ)
ตลาดในจังหวัด

ผลิตภัณฑ
ตลาดใน
ทองถิ่น

(หมูบานตางๆ)

ตลาดใน
อํ าเภอ

(ต ําบลตางๆ)
อ ําเภอตางๆ ออกราน

ตลาด
ตางจังหวัด
ยกเวน กทม.

กทม. ตลาด
ตาง
ประเทศ

กระเทียมดอง
ปลาสม
ไสอ่ัว
ขาวแตน
แคบหมู
มะมวงดอง
สมุนไพร
น้ํ าพริก
หมูยอ
เตาเจี้ยว

11.38
9.50

21.25
22.50
1.27

35.00
14.76
52.65
2.80

40.00

2.50
45.00

0
6.58

30.58
49.79
64.47
2.57

0
7.5

55.72
22.96
54.75
13.56
66.01
14.29
18.27
32.98
50.86
47.50

3.66
15.22
4.00

51.72
0

0.92
2.50
11.01
6.33
3.75

25.87
7.32

20.00
5.64
0.86

0
0
0

0.86
0

0.87
0
0
0

1.28
0
0

0.78
39.14
1.25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ : การคํ านวณในตารางนี้ ใชคาเฉลี่ยอยางงาย
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

5.2  ความส ําคญัของฉลากอาหารและยา (อย.) ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

ผูบริโภคเชยีงใหมรอยละ 94.26 มีความตองการฉลากอาหารและยา (อย.) ซึ่งในจํ านวนน้ีรอยละ 80.80 
เปนผูท่ีตองการ อย. และมั่นใจใน อย. ท่ีเหลือรอยละ 13.46 เปนผูท่ีตองการ อย. เชนกันแตไมมั่นใจวาการมี อย. แล
วจะทํ าใหผูบริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ในขณะท่ีนักทองเท่ียวรอยละ 91.24 ก็
ตองการ อย. เชนเดียวกัน แตรอยละของนักทองเท่ียวท่ีตองการ อย. และมั่นใจใน อย. น้ันตํ่ ากวาผูบริโภคเชียงใหม
เล็กนอยท่ีระดบัรอยละ 76.69 (ตารางท่ี 5.3) สวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีตองการ อย. แตไมมั่นใจก็จะใกลเคียงกัน
กบัผูบริโภคเชยีงใหม (รอยละ 14.55) สวนรายละเอียดเกี่ยวกับความสํ าคัญของ อย. ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืน
บานในทัศนะของผูบริโภคดูไดจากตารางท่ี 5.4
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ตารางที ่5.3  ความสํ าคัญของ อย. ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน

ทศันคติตอ อย. ผูบริโภคเชียงใหม นกัทองเที่ยว

(รอยละของคํ าตอบ) (รอยละของคํ าตอบ)

ตองการ อย.แตไมมั่นใจใน อย.
ไมมีก็ได
ตองการ อย.และมั่นใจใน อย.

13.46
5.74

80.80

14.55
8.04

76.69
ที่มา :  อารี วิบูลยพงศ และคณะ, 2543

5.3  สดัสวนของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบานที่ไดฉลากอาหารและยา (อย.)

ผลิตภัณฑหลักท่ีทํ าการศึกษามีเพียงรอยละ 17.57 เทาน้ันท่ีไดรับ อย. ถารวมผลิตภัณฑเสิรมดวยจะพบวา
สัดสวนของผลิตภัณฑท่ีไดรับ อย. จะมีเทากับรอยละ 24.15 แสดงวาท่ีเหลือรอยละ 75.85 เปนผลิตภัณฑท่ีไมสอด
คลองกับความม่ันใจของผูบริโภค ซึ่งหมายความวาโอกาสท่ีจะสามารถยกระดับผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานให
เกดิความมัน่ใจแกผูบริโภคเพ่ิมขึ้นไดถึงรอยละ 75.85 (ตารางท่ี 5.5)
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ตารางที ่5.4 รายละเอียดเกี่ยวกับความสํ าคัญของ อย. ตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบาน
                 ในทัศนะของผูบริโภค

บทบาทของ อย. ตอผลิตภัณฑอาหาร ผูบริโภคเชียงใหม นักทองเท่ียว
แปรรูปพ้ืนบาน จํ านวน (คน) รอยละ จํ านวน (คน) รอยละ

กลุมไมมั่นใจใน อย.
- ถาทํ าจริงก็ดี แตไมคอยมั่นใจใน อย.
- ด ีเปนการกํ ากับคุณภาพอาหาร แตเดี๋ยวน้ี อย.ไมเขม
งวดเพราะใหงายเกินไป

- ไมมผีล เพราะรัฐบาล/ผูท่ีเกี่ยวของไมไดเขามาควบคุม/
ตรวจสอบอยางแทจริง/งายเกินไป

- มบีางแตบางคร้ังก็ไมสามารถควบคุมไดตลอดไปอยาง
ตอเน่ือง

- ควรมบีทบาทมากขึ้น ควรเขามาตรวจสอบมากขึ้น/เขม
งวดข้ึนในตลาด

7
7

2

2

15

4.7
4.7

1.4

1.4

10.1

8
2

1

4

5

7.3
1.8

0.9

3.6

4.5

กลุมท่ีไมมีก็ได
- ไมม ีอย.ก็ได เพราะรัฐบาลผูท่ีเกี่ยวของไมไดเขามาควบ
คมุ/ตรวจสอบอยางแทจริง

- ไมมีบทบาท เพราะอาหารแปรรูปพ้ืนบาน อายุการเก็บ
ส้ัน สวนใหญซื้อมารับประทานเลยหลังจากสุกใหมๆ

- เวลาซื้อสินคาอาหารพ้ืนบานไมพิจารณา อย.

2

5

7

1.4

3.4

4.7

2

3

7

1.8

2.7

6.4
กลุมท่ีตองการ อย.และมั่นใจ

- เปนการการันตีวาสะอาดปลอดภัยตอผูบริโภค
- ถาไมมี อย.จะไมกลาซื้อ
- ผูบริโภคเชื่อถือวาสินคามีคุณภาพ ถูกอนามัย
- ผูบริโภคเชื่อมั่นมาก คํ านึงถึงสุขภาพมากขึ้น
- นาจะมีเพราะคุมครองผูบริโภค
- ถาม ีอย.จะดี แตสินคาเหลาน้ีเปนสินคาพ้ืนบานคงจะขอ
อย. ยาก

- ดทํี าใหสินคามีมาตราฐานมากขึ้น
- มบีทบาทชวยควบคุมสินคาในการสงเสริมเอกลักษณ
ประจํ าภาค

- ดมีวีนัผลิต วันหมดอายุสินคาสดใหม
- ม ีแตคดิวาทํ าใหราคาสินคาสูงเพราะผูผลิตมีตนทุนเพ่ิม

34
5

60
45
19
2

23
0

8
2

23.0
3.4

40.5
30.4
12.8
1.4

15.5
0

5.4
1.4

30
3

29
15
10
5

12
1

0
0

27.3
2.7

26.4
13.6
9.1
4.5

10.9
0.9

0
0

หมายเหตุ : ผูบริโภคแตละคนอาจมีความคิดเห็นไดหลายขอ
ที่มา : อารี  วิบูลยพงศ และคณะ, 2543
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(ตารางที่ 5.4)
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ตารางที่ 5.5 การไดรับเคร่ืองหมาย อย. ของหนวยธุรกิจ

ผลิตภัณฑ จํ านวน
ผูประกอบการ
กลุม และ
รายเด่ียว1/

(ราย)

จํ านวน
ผลิตภัณฑ
หลัก
(ชนิด)

จํ านวน
ผลิตภัณฑ
เสริม
(ชนิด)

จํ านวน
ผลิตภัณฑหลัก
ท่ีได อย.
(ชนิด)

สัดสวนผลิต
ภัณฑหลัก
ท่ีไดรับ

อย. (รอยละ)

จํ านวน
ผลิตภัณฑ
เสริม
ท่ีได อย.
(ชนิด)

รวมจํ านวน
ผลิตภัณฑ
ท่ีไดรับ อย.

(ชนิด)

สัดสวน
ผลิตภัณฑ
ท้ังหมด
ท่ีไดรับ
อย.(รอยละ)

กระเทียมดอง
ปลาสม2/

ไสอั่ว
ขาวแตน
แคบหมู
มะมวงดอง
สมุนไพร
น้ํ าพริก
หมูยอ
เตาเจ้ียว

4,0
2,2
1,3
4,0
0,4
4,0
3,1
4,0
0,4
4,0

6
4
5
6
9
4

27
4
5
4

18
17
28
41
7
7
17
26
5

25

3
1
0
3
0
0
0
2
1
3

50
25
0
50
0
0
0
50
20
75

7
4
0
19
0
0
0
19
0
2

10
5
0

22
0
0
0

21
1
5

41.67
23.81

0
43.14

0
0
0

70
10

17.24
รวม 26, 14 74 191 13 17.57 51 64 24.15

หมายเหตุ : 1/ ตวัเลขแรกคือจํ านวนผูประกอบการประเภทกลุม และตัวเลขที่สองคือจํ านวนผูประกอบการรายเดี่ยว

2/ ปลาสมจะมีหลายลักษณะ ไดแก แบบปลาฟก เปนตัว และเปนช้ิน
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))



บทท่ี 6
ศักยภาพของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

6.1  ศักยภาพในการทํ ากํ าไรตอหนวย

จากการศึกษากํ าไรตอหนวยของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน 10 ผลิตภัณฑหลัก พบวาหาก
พิจารณาจากราคาขายปรากฏวาจะไดกํ าไรรอยละ 19 ถึง 62 แตถาพิจารณากํ าไรตอตนทุนจะมีกํ าไรรอยละ 23 
ถงึรอยละ 163 มีเพียงกระเทียมดองและหมูยอ อยางละหน่ึงรายเทาน้ันท่ีใหกํ าไรคอนขางตํ่ า เมื่อเปรียบเทียบกับ      
ผลิตภัณฑอ่ืน โดยกระเทียมดองใหอัตรากํ าไรรอยละ 19 ในกรณีพิจารณาจากราคาขาย และรอยละ 23.5 หาก
พิจารณาจากตนทุน แมกระเทียมดองจะใหผลตอบแทนคอนขางตํ่ าโดยเปรียบเทียบ แตกระเทียมดองก็ยังคงเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดใหแกธุรกิจชุมชน โดยพิจารณาจากยอดขายและขอไดเปรียบในดาน
อายขุองผลิตภัณฑซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป สวนหมูยอบางรายใหอัตรากํ าไรรอยละ 23 น้ัน เปนเพราะวาการจัด
การดานการผลิตและการตลาดยังมีประสิทธิภาพนอยกวาคาเฉล่ียของธุรกิจหมูยอ ซึ่งควรจะไดประมาณ          
รอยละ 31 ถาพิจารณาจากราคาขาย  หรือรอยละ 44.93 ถาพิจารณาในรูปกํ าไรตอตนทุน

อยางไรกต็ามในการศึกษากรณีศึกษาผูประกอบการ 40 กรณีน้ัน หากนับรวมผลิตภัณฑรองดวยจะ
ปรากฏวาในกรณีของการผลิตกระเทียมดองน้ัน มีผูประกอบการท้ังหมด 7 ราย และคาเฉล่ียของรอยละของกํ าไร
ตอราคาขายตอรายจะมีคาเทากับรอยละ 30.71 (ตารางท่ี ก.1 ภาคผนวก ก.) ซึ่งสามารถคํ านวณไดวากํ าไรตอ
ตนทุนจะเปนรอยละ 44.32 ในขณะเดียวกันคาเฉล่ียของยอดขายตอรายตอปก็เปล่ียนไปเปนเทากับ 470,431 
บาท

สํ าหรับหมยูอน้ันอัตรากํ าไรตอราคาขายสูงข้ึนเปน 36.03 (ตารางท่ี ก.1 ภาคผนวก ก.) ซึ่งสูงกวาคา
เฉล่ียท่ีรอยละ 31 ดังกลาวขางตนเล็กนอย และมียอดขายใกลเคียงกับท่ีกลาวมาแลว

6.2  ศักยภาพทางดานยอดขาย

ในผลิตภัณฑหลัก 10 ชนิดท่ีทํ าการศึกษาน้ีมียอดขายเฉล่ียตอรายตอปตอผลิตภัณฑ   ตั้งแตประมาณ 
24,000 บาท ถงึ 4,107,000 บาท (ตารางท่ี 6.1 และ 6.2) โดยมีคาเฉล่ียของ 10 ผลิตภัณฑดังกลาวอยูท่ี 
841,225 บาท (ตารางท่ี 6.2) ในบรรดาผลิตภัณฑท้ังหมดมีอยูถึง 4 ผลิตภัณฑท่ีมียอดขายเฉล่ียตอรายตอปตอ
ผลิตภัณฑไมเกนิ 45,000 บาท ซึ่งไดแก ขาวแตน มะมวงดอง เตาเจี้ยว และน้ํ าพริก โดยเรียงยอดขายจากนอย
ไปหามากตามลํ าดับ (ตารางท่ี 6.1 และ 6.2) ซึ่งคิดเปนไมเกินรอยละ 5.20 ของยอดขายเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ ซึ่ง
ปรากฏวาผลิตภัณฑท้ัง 4 ชนิด เปนผลิตภัณฑท่ีมาจากผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท้ังส้ินโดยไมมีผู
ประกอบการรายเดี่ยวอยูเลย
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ตารางที ่6.1 ยอดขายตอราย รอยละกํ าไรจากราคาขายเฉลี่ย และรอยละกํ าไรตอตนทุนของผลิตภัณฑ
ทีท่ํ าการศึกษา1/

ผลิตภัณฑ ยอดขายตอรายของ
ผลติภัณฑหลัก (บาท)

ก ําไรจากราคาขาย
เฉลี่ย  (รอยละ)

ก ําไรตอตนทุน
(รอยละ)

1. กระเทียมดอง 774,000 19 23.5
2. ปลาสม2/ 358,000 39 64
3. ไสอ่ัว 4,107,000 53 113
4. ขาวแตนน้ํ าแตงโม
    ขาวแตนหนาหมูหยอง
    ขาวแตนหนาปลาแหง

24,000 38 � 58 61 � 138

5. แคบหมูติดมัน
    แคบหมูไรมัน

2,074,000 30 � 603/ 43 � 150

6. มะมวงดอง
    มะมวงแชอ่ิม

28,000 25 � 40 33 � 67

7. สมุนไพร4/

- ดอกคํ าฝอยผง
- มะตูมผง
- ขิงผง

146,000 31 � 54 45 � 117

8. น้ํ าพริก
- น้ํ าพริกตาแดง
- น้ํ าพริกลาบ

66,000 37 � 62 59 � 163

9. หมูยอ
- หมูยอธรรมดา
- หมูยอเห็ดหอม

826,000 23 � 39 30 � 64

10. เตาเจี้ยว 31,000 26 35
หมายเหตุ :   1/  เปนตัวเลขที่ปดเศษแลวเพ่ือความงายตอการพิจารณา

      2/ ปลาสมรวมปลาฟกแบบเปนช้ินและเปนตัว
      3/ เปนขอมูลที่มีการปรับตัวเลขจากการทํ ารายงานเฉพาะกรณี 2 กรณี ในรายละเอียดกับการตรวจสอบความถูกตอง
       จากภาพรวมของธุรกิจกับผูประกอบการอีกคร้ัง
      4/ สมุนไพรทีผ่ลิตมีหลายชนิด แตในที่นี้นํ าเสนอเฉพาะชนิดที่ผูผลิตทุกรายทํ าการผลิต

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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6.3  ศักยภาพทางดานยอดขายรวมและกํ าไรรวม

เน่ืองจากธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานน้ันจะมีผลิตภัณฑท่ีทํ าการผลิตและวางจํ าหนายหลายผลิตภัณฑ
ไปพรอมๆ กันกับผลิตภัณฑหลักท่ีไดนิยามไวในการศึกษาน้ีในผูประกอบการแตละราย โดยท่ียอดขายเฉล่ียของ
ผูประกอบการแตละรายจะอยูท่ี 1,689,575.1 บาท ตอป ในจํ านวนน้ีเปนยอดขายจากผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
พ้ืนบานเทากับ 1,640,215 บาท หรือรอยละ 97.18 ท่ีเหลือเปนยอดขายท่ีไมใชผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (ตาราง
ท่ี 6.2 และ 6.3) อยางไรก็ตามในกลุมท่ีผลิตมะมวงดองมียอดขายรวมตอรายตอปเพียง 36,835 บาทเทาน้ัน จึง
ทํ าใหก ําไรรวมของกลุมท่ีผลิตมะมวงดองท้ังหมดเฉล่ียตอรายตอปมีเพียง 14,332 บาท เมื่อเทียบกับกํ าไรเฉล่ีย
ตอรายตอป จาก 40 ผูประกอบการ 653,963 บาท (ตารางท่ี 6.2) หรือเพียงรอยละ 2.19 ของกํ าไรเฉล่ียตอราย
ตอปของอุตสาหกรรมน้ีในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูนเทาน้ัน จึงเห็นวากลุมมะมวงดองควรจัดเปนกลุมท่ีจะตอง
ไดรับความอนเุคราะหอยางยิ่ง ถาหากจะใหธุรกิจชุมชนมีความเขมแข็ง

ตารางที ่6.2  ยอดขายและกํ าไรเฉล่ียตอรายของผูประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑหลักชนิดตางๆ

ผลิตภัณฑ
หลักท่ีศึกษา

ยอดขาย
ผลิตภัณฑหลัก
เฉลี่ยตอราย
ตอป (บาท)

ยอดขาย
ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป
รวม (บาท)

สัดสวนยอดขาย
ผลิตภัณฑหลัก
ตอยอดขายผลิต
ภัณฑอาหาร
แปรรูป (รอยละ)

สัดสวนยอดขาย
จากอาหาร
แปรรูปตอยอด
ขายได

ท้ังหมด (รอยละ)

กํ าไรรวม
ท้ังกิจการ

(บาท)

กํ าไรตอ
ยอดขาย
ท้ังหมด
(รอยละ)

กระเทียมดอง
ปลาสม
ไสอ่ัว
ขาวแตน
แคบหมู
มะมวงดอง
สมุนไพรผง
น้ํ าพริก
หมูยอ
เตาเจี้ยว

774,393
357,906

4,107,175
23,931

2,073,861
27,642
146,425
43,725

825,812
31,383

1,497,624
605,961

6,737,291
328,168

3,966,295
36,835

338,847
1,226,077
1,118,772

546,280

51.71
59.06
60.96
7.29

52.29
75.04
43.21
3.57

73.81
5.74

92.81
100

99.89
90.56
93.63
100

95.04
99.73
96.13
100

293,025
288,422

3,270,847
113,648
911,962
14,332
167,428
574,345
736,457
169,160

18.13
47.60
48.44
28.40
20.16
38.91
44.26
46.59
60.08
30.97

เฉล่ียตอ
ผลิตภัณฑ

841,225 1,640,215 42.69 96.78 653,963 38.35

ที่มา : ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และคณะ,  2543 ((1) - (40))
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ตารางที ่6.3  ยอดขายเฉลี่ยตอรายตอปของสถานประกอบการตามผลิตภัณฑที่ทํ าการศึกษา

ผลิตภัณฑ ยอดขาย
รวมเฉล่ีย
ตอราย
ตอป (บาท)

ยอดขายจากผลิตภัณฑ
แปรรูปอาหารเฉลี่ย
ตอรายตอป (บาท)

ยอดขายจากผลิตภัณฑ
หลักเฉลี่ย

ตอรายตอป (บาท)

ยอดขายผลิตภัณฑ
อื่นทุกชนิดท่ีไมใช
อาหารเฉลี่ยตอราย
ตอป (บาท)

1.  กระเทียมดอง
2.  ปลาสม
3.  ไสอ่ัว
4.  ขาวแตน
5.  แคบหม1ู/

6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก2/

9. หมูยอ1/

10. เตาเจี้ยว

1,613,631
605,961

6,744,541
362,368

4,236,295
36,835

356,547
1,229,452
1,163,841

546,280

1,497,624   (92.81%)
605,961      (100%)

6,737,291   (99.89%)
328,168   (90.56%)

3,966,295   (93.63%)
36,835      (100%)

338,847   (95.04%)
1,226,077   (99.73%)
1,118,772   (96.13%)

546,280      (100%)

774,393   (47.99%)
357,906   (59.06%)

4,107,175   (60.90%)
23,931     (6.60%)

2,073,861   (48.96%)
27,642   (75.04%)
146,425   (41.07%)
43,725     (3.56%)

825,812   (70.96%)
31,383     (5.75%)

116,007   (7.19%)
0   (0.00%)

7,250   (0.11%)
34,200   (9.44%)

270,000   (6.37%)
0   (0.00%)

17,700   (4.96%)
3,375   (0.27%)

45,069   (3.87%)
0   (0.00%)

คาเฉล่ีย 1,689,575.1 1,640,215 841,225.3 49,360.1

หมายเหตุ :  1/ ผลติภณัฑแคบหมูและหมูยอ ดํ าเนินการโดยผูประกอบการรายเดี่ยวทั้งหมด ยอดขายจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของทั้ง 2
ผลติภณัฑ คอนขางแตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืน คือ ในผลิตภัณฑแคบหมูผูประกอบการมีรายไดจากการเลี้ยงหมู
และในผลิตภัณฑหมูยอผูประกอบการมีกิจการหอพักใหเชา สวนยอดขายจากผลิตภัณฑอ่ืน ของกลุมฯ ไดแก ราย
ไดจากแชมพู ครีมนวดผม และนํ้ ายาลางจาน

                   2/   กลวยอบเนย (กํ าไรรอยละ 34 ของราคาขาย) ทองพับ (กํ าไรรอยละ 25.5 ของราคาขาย) ทองตัน (กํ าไรรอยละ 51.6
ของราคาขาย)  ลํ าไยอบแหง (กํ าไรรอยละ 23.7 ของราคาขาย) กลวยกวน (กํ าไรรอยละ 17.3 ของราคาขาย)

ที่มา : ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และคณะ,  2543 ((1) - (40))

6.4  ศักยภาพทางการเงิน

6.4.1  การตดัสนิใจในดานการบริหารการเงินของผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน
สวนใหญแลวผูประกอบการประเภทกลุมแมบานซึ่งมีอยูรอยละ 73.08 จะใชการตัดสินใจในดานการ

บริหารการเงนิ โดยใช (1) ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก (รอยละ 46.16) และ (2) กรรมการ (รอยละ
26.92)  มอียูเพียงสวนนอยซึ่งเทากับรอยละ 26.92 ท่ีใชประธานคนเดียวในการตัดสินใจทางดานการบริหารการ
เงนิ (ตารางท่ี 6.4)  โดยภาพรวมแลวโครงสรางในการตัดสินใจสวนใหญอยูในเกณฑดี เพราะสมาชิกหรือตัวแทน
สมาชิกมีการรับรู
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ตารางที ่6.4  การตัดสินใจทางดานการบริหารการเงิน ของผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน

กลุมแมบานการตัดสินใจและการบริหาร

กลุม รอยละ

ประธาน
ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก
คณะกรรมการ

7
12

7

26.92
46.16
26.92

รวม 26 100.00
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))

6.4.2  การจัดทํ าบัญชี
ผูประกอบการประเภทกลุมแมบานทุกกลุมใน 26 กลุม มีการทํ าบัญชี แมวาสวนใหญแลวจะมีระบบ

บัญชอียางงายแตขอมูลไมครบ (21 กลุม ซึง่เทากบัรอยละ 80.78) เพราะวามีการบันทึกเพียงบัญชีรับ � จาย เทา
น้ัน สวนท่ีเหลืออีก 5 กลุม จะมีการทํ าบัญชีแยกตามประเภท ไดแก บัญชีรับ � จาย บัญชีลูกหน้ี บัญชี   วตัถุดิบ 
บัญชคีาแรง และบัญชีการขาย ซึ่งในจํ านวนน้ีบางรายมีการทํ าสมุดรายวันและบัญชีทรัพยสินดวย แตวาไมมีผู
ประกอบการประเภทกลุมแมบานแมแตกลุมเดียวท่ีมีระบบบัญชีถูกตองและขอมูลครบ ในขณะท่ีผูประกอบการ
รายเดีย่วท่ีมรีะบบบัญชีถูกตองและขอมูลครบมีเพียงรายเดียว จากผูประกอบการรายเดี่ยว  14 ราย (ตารางท่ี 
6.5)  อยางไรกต็ามผูประกอบการรายเดี่ยวรอยละ 35.71 เปนผูประกอบการท่ีไมมีการบันทึกบัญชี

สรุปไดวาการวางระบบบัญชีท่ีถูกตองและมีขอมูลครบเปนส่ิงท่ียังขาดไปสํ าหรับผูประกอบการอาหาร
พ้ืนบาน การมรีะบบบัญชีท่ีถูกตองจะชวยในการตรวจสอบติดตามผลของการดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสรางความเชื่อมั่นตอสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อไดดีขึ้น

6.4.3 การกูยืมเงินและเงื่อนไขการชํ าระคืน
ในจ ํานวนผูประกอบการ 40 ราย มีผูใหขอมูลทางดานการกูยืม 38 ราย ซึ่ง 18 ราย ในจํ านวน 38 รายน้ี  

ไมมกีารกูยมื คิดเปนรอยละ 47.37 สวนท่ีเหลือรอยละ 52.63 มีการกูยืม (ตารางท่ี 6.6 และ 6.7)
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ตารางที่ 6.5  การจัดทํ าบัญชี

สถานประกอบการ กลุมแมบาน รายเดี่ยวการจัดทํ าบัญชี
ราย รอยละ กลุม รอยละ ราย รอยละ

ไมมีการบันทึกบัญชี
มรีะบบบัญชีถูกตองและขอมูลครบ1/

มรีะบบบัญชีอยางงายและขอมูลครบ2/

มรีะบบบัญชีอยางงายแตขอมูลไมครบ3/

5
1
8

26

12.50
2.50

20.00
65.00

0
0
5

21

0
0

19.23
80.78

5
1
3
5

35.71
714

21.43
35.71

รวม 40 100.00 26 100.00 14 100.00
หมายเหตุ : 1/ เปนรายเดี่ยวที่จางบริษัทเอกชนมาทํ าบัญชีเพ่ือใชประกอบในการเสียภาษี

 2/ มีการท ําบัญชีแยกตามประเภท (บัญชีรายรับ-จาย บัญชีลูกหนี้ บัญชีวัตถุดิบ บัญชีคาแรง บัญชีการขาย) สถาน
                      ประกอบการบางแหงมีการทํ าสมุดรายวันและบัญชีทรัพยสินดวย

3/ มีการบันทึกบัญชีรายรับ-จาย เทานั้น
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที่ 6.6 จํ านวนผูประกอบการที่กูยืมและไมกูยืม

การกูยืม จํ านวนผูประกอบการ
(ราย)

กลุมแมบาน
(กลุม)

รายเดี่ยว
(ราย)

ไมกูยืม
กูยืม

18
20

8
18

10
2

รวม 38 26 12
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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ตารางที่ 6.7  การกูยืมเงินและเงื่อนไขการชํ าระคืน1/

ไมมีการกูยืม มีการกูยืม เงือ่นไขการชํ าระคืน
1. กลุมปลาสม 2 1. กลุมปลาสม 4 เงนิตน 30,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)

ดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป
2. กจิการปลาสม 3 2. กลุมน้ํ าพริก 4 เงนิตน 400,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2547)

ดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอปจายเงินตนปละ 80,000 บาท
3. กลุมน้ํ าพริก 1 3. กลุมน้ํ าพริก 3 - เงนิตน 220,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 4 ป (2543)

ไมคดิดอกเบ้ีย จายเงินตนปละ 55,000 บาท
- เงนิตน 200,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2545)
ไมคดิดอกเบ้ีย จายเงินตนปละ 40,000 บาท

- เงนิตน 300,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 4 ป (2547)
ดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป จายเงินตนปละ 73,000 บาท

- เงนิตน 90,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป

4. กจิการหมูยอ 4 4. กลุมน้ํ าพริก 2 เงนิตน 150,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 3 ป (2545)
ดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป จายเงินตนปละ 57,000 บาท

5. กจิการหมูยอ 2 5. กจิการหมูยอ 3 เงนิตน 750,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 2 ป 9 เดือน
(2544) ผอนช ําระรายเดือนเดือนละ 30,000 บาท

6. กจิการแคบหมู 1 6. กจิการแคบหมู 3 เงนิตน 500,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 10 ป  ดอกเบ้ีย
รอยละ 12 ตอป จายเงินตนปละ 50,000 บาท (ไมทราบปท่ียืม)

7. กจิการแคบหมู 4 7. กลุมมะมวงดอง 1 เงนิตน 50,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2547)
จายเงินตนปละ 10,000 บาท

8. กจิการแคบหมู 2 8. กลุมมะมวงดอง 2 - เงนิตน 300,000 บาท ยังไมไดตกลงเงื่อนไข(เปนเงินของ
รองประธานฝายการเงิน)

- เงนิตน 90,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2547)
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป (ไมทราบการจายเงินตน
ปละเทาใด)

9. กลุมไสอ่ัว 2 9. กลุมเตาเจี้ยว 3 เงนิตน 10,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ไมมีดอกเบ้ีย
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ตารางที่ 6.7 (ตอ)

ไมมีการกูยืม มีการกูยืม เงือ่นไขการชํ าระคืน
10. กจิการไสอ่ัว 4 10. กลุมเตาเจี้ยว 2 เงนิตน 300,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 4 ป (2543)

ไมมดีอกเบ้ีย ชํ าระคืนงวดละ 75,000 บาท
11. กจิการไสอ่ัว 1 11. กลุมเตาเจี้ยว 4 เงนิตน 150,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2544)

ไมมดีอกเบ้ีย ชํ าระคืนงวดละ 30,000 บาท
12. กจิการไสอ่ัว 3 12. กลุมเตาเจี้ยว 1 - เงนิตน 20,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)

ดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป
- เงนิตน 20,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ไมเสียดอกเบ้ีย

- เงนิตน 63,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ดอกเบ้ียรอยละ 13 ตอป

13. กลุมมะมวงดอง 3 13. กลุมกระเทียมดอง 4 เงนิตน 200,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2546)
ไมมดีอกเบ้ีย ชํ าระคืนงวดละ 40,000 บาท

14. กจิการสมุนไพร 2 14. กลุมกระเทียมดอง 1 - เงนิตน 150,000 บาท(ไมทราบระยะเวลาการชํ าระคืน)
ดอกเบ้ียรอยละ 14 ตอป ชํ าระคืนเดือนละ 13,000 บาท

- เงนิตน 500,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2544)
ดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอป จายเงินตนปละ 100,000 บาท

- เงนิตน 500,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2544)
ไมมดีอกเบ้ีย จายเงินตนปละ 100,000 บาท

- เงนิตน 1,000,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 3 ป (2544)
ดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอป จายเงินตนปละ 300,000 บาท

15. กลุมขาวแตน 4 15. กลุมกระเทียมดอง 3 -  เงนิตน 400,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2546)
ไมมดีอกเบ้ีย จายเงินตนปละ 80,000 บาท

- เงนิตน 50,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ดอกเบ้ียรอยละ1 ตอป
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ตารางที่ 6.7 (ตอ)

ไมมีการกูยืม มีการกูยืม เงือ่นไขการชํ าระคืน
16. กลุมมะมวงดอง 4 16. กลุมสมุนไพร 1 - เงนิตน 30,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 3 ป (2545)

ดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป จายเงินตนปละ 10,000 บาท
- เงนิตน 50,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2546)
ไมมดีอกเบ้ีย ตอป จายเงินตนปละ 10,000 บาท

17. กลุมสมุนไพร 3 17. กลุมขาวแตน 3 เงนิตน 50,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2547)
ไมมดีอกเบ้ีย ชํ าระคืนงวดละ 10,000 บาท

18. กลุมกระเทียมดอง 2 18. กลุมขาวแตน 2 เงนิตน 150,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2544)
ไมมดีอกเบ้ีย ชํ าระคืนงวดละ 30,000 บาท

19. กลุมสมุนไพร 4 เงนิตน 400,000 บาท ระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2546)
ดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป ชํ าระคืนงวดละ 73,167 บาท

20. กลุมขาวแตน 1 - เงนิตน 160,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2545)
ไมคดิดอกเบ้ียจายเงินตนปละ 32,000 บาท

- เงนิตน 80,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 5 ป (2544)
ดอกเบ้ียรอยละ 14 ตอป จายเงินตนปละ 14,000 บาท

- เงนิตน 10,000 บาทระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ป (2543)
ไมคิดดอกเบ้ีย

หมายเหตุ: 1/ ไมทราบขอมูล 2 ราย (รายเดี่ยว)
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ในจ ํานวนผูประกอบการท่ีมีการกูยืม 20 ราย จะเปนผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน 18 กลุม หรือ
รอยละ 90 ของผูประกอบการท่ีกูยืมท้ังหมด ผูประกอบการรายเดี่ยวมีการกูยืมเฉล่ียรายละ 625,000 บาท สวน                   
ผูประกอบการรายกลุมมีการกูยืมเฉล่ียรายละ 309,055.55 บาท อัตราดอกเบ้ียท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวเผชิญ
อยู เทากบัรอยละ 12 ตอป (คิดจากรายเดี่ยวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียระบุอยู สวนอีก 1 รายไมไดระบุอัตรา  ดอกเบ้ีย 
แตระบุเงนิตนเทากับ 750,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 30,000 บาท เปนเวลา 2 ป 9 เดือน) สวน       ผูประกอบ
การประเภทกลุมแมบานมีจํ านวนเงินกูท่ีไมตองเสียดอกเบ้ียรวมกันแลวเทากับ 2,270,000 บาท หรือคิดเปนรอย
ละ 33.32 ของจํ านวนเงินกูท้ังหมด (ตารางท่ี 6.7) และคิดเปนรอยละ 40.81 ของจํ านวนเงินกูของผูประกอบการ
ประเภทกลุมแมบานท้ังหมด ซึ่งนับวาเปนการอุดหนุนธุรกิจชุมชนประเภทอาหารแปรรูปพ้ืนบาน หากคิดเงินกูยืม
ในอัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 8 จะพบวาผูประกอบการประเภทกลุมแมบานมีการกูยืมเงินเปนจํ านวนถึง 
4,950,000 บาท จากจ ํานวนเงินกูยืมของผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท้ังหมด 5,563,000 บาท หรือคิด
เปนรอยละ 88.98 ซึ่งนับวากลุมแมบานไดรับการอุดหนุนในรูปของดอกเบ้ียจํ านวนมากพอสมควร
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ตารางที ่6.8 จํ านวนเงินกู  และจํ านวนวงเงินกู แยกตามอัตราดอกเบี้ย

อตัราดอกเบี้ย
(รอยละ)

จํ านวนวงของเงินกู
(วง)

จํ านวนเงินกูรวม
(บาท)

จํ านวนผูประกอบการ
ที่กูยืม (ราย)

0 (ไมมีดอกเบ้ีย) 15 2,270,000 14
1 1 50,000 1

2

3 1 90,000 1

4

5 2 430,000 2

6 1 90,000 1

7 4 520,000 4

8 2 1,500,000 1

9

10

11

12 21/ 520,000 2

13 1 63,000 1

14 2 230,000 2

ผอนรายเดือน 2 ป 9 เดือน ๆ ละ
30,000 บาท

12/ 750,000 1

ยงัไมไดตกลงเงื่อนไข
เพราะเปนเงินของประธาน

1 300,000 1

รวม 33 6,813,000 31

หมายเหตุ : 1/  มีรายเดี่ยว 1 ราย เงินกู 500,000 บาท
                  2/ เปนรายเดี่ยว
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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6.4.4  เงนิชวยเหลือประเภทใหเปลา
ในบรรดาผูประกอบการ 40 ราย ของการศึกษาน้ี ซึ่งประกอบไปดวยผูประกอบการกลุมแมบาน 26 

กลุม และผูประกอบการรายเดี่ยว 14  ราย มีผูประกอบการท่ีไดรับเงินชวยเหลือประเภทใหเปลา 21 ราย และใน
21 รายน้ีพบวาเปนกลุมแมบานท้ังหมด มีอยูเพียง 5 กลุม เทาน้ัน ท่ีไมไดรับเงินชวยเหลือประเภทใหเปลาเลย 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือผูประกอบการประเภทกลุมแมบานรอยละ 80.77 ไดรับเงินชวยเหลือประเภทใหเปลา 
สวนท่ีเหลือรอยละ 19.23 ไมไดรับเงินชวยเหลือประเภทน้ี ในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวจะไมไดรับเงินชวย
เหลือประเภทใหเปลาแมแตรายเดียว (ตารางท่ี 6.9)

กลุมแมบานท้ัง 21 กลุม ไดรับเงินชวยเหลือรวมท้ังส้ิน 3,387,200 บาท หรือเฉล่ียตอรายจากผูไดรับเงิน
ชวยเหลือประเภทน้ีท้ังหมดรายละ 161,295.23 บาท เมื่อเทียบกับผูประกอบการรายกลุมท่ีมีการกูยืมเฉล่ียราย
ละ 309,055.55 บาท (จากผูกูประเภทกลุมแมบานท้ังหมด 18 กลุม) จะไดวาอัตราของเงินชวยเหลือประเภทให
เปลาตออัตราการกูยืมจะเทากับรอยละ 52.19

ตารางที ่6.9  การไดรับเงินชวยเหลือประเภทใหเปลา

จํ านวนผูประกอบการ จํ านวนผูประกอบการ
ประเภทกลุมแมบาน

จํ านวนผูประกอบการ
ประเภทรายเดี่ยวการไดรับเงินชวยเหลือ

ประเภทไดเปลา ราย จํ านวนเงิน
(บาท)

กลุม จํ านวนเงิน
(บาท)

ราย จํ านวนเงิน
(บาท)

ไดรับเงินชวยเหลือประเภท
ใหเปลา

21
(52.5%)

3,387,200 21
(80.77%)

3,387,200 0 -

ไมไดรับเงินชวยเหลือ
ประเภทใหเปลา

19
(47.5%)

- 5
(19.23%)

- 14
(100%)

-

รวม 40 3,387,200 26 3,387,200 14 -
ที่มา : ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) - (40))

6.4.5  การวางแผนการใชเงินทุน
ในจ ํานวนผูประกอบการ 40 ราย มีเพียง 35 ราย เทาน้ันท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการใชเงินทุน  

ในจ ํานวนน้ีรอยละ 68.57 มีการวางแผนการใชเงินทุน  สวนผูประกอบการอีกรอยละ 31.43 ไมมีการวางแผนการ
ใชเงินทุน (ตารางท่ี 6.10)

เมือ่พิจารณาในรายละเอียดจากตารางท่ี 6.11 แลวจะพบวาผูประกอบการท่ีมีการวางแผนการใชเงิน
ทุนจริงๆ หรือการวางแผนการใชเงินทุนในความหมายท่ีกวางมีจํ านวนเพียง 8 รายเทาน้ัน ซึ่งประกอบไปดวย                    
ผูประกอบการกลุมแมบาน 3 กลุม และผูประกอบการรายเดี่ยว 5 ราย จากผูประกอบการท้ังหมด 24 รายท่ีตอบ
วามกีารวางแผนการใชเงินทุน ซึ่งผูประกอบการท่ีเหลืออีก 16 รายน้ัน เปนผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท้ัง
ส้ิน และบรรดากลุมแมบาน 16 กลุมน้ี จะกลาวถึงการวางแผนการใชเงินทุนเพียงเร่ืองการจัดสรรกํ าไรวาจะนํ าไป
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ทํ าอะไรบาง เชน ใหเปนเงินปนผลรอยละเทาไร เปนสวัสดิการใหสมาชิกท่ีมาผลิตเทาไร ใหเปนเงินทุนหมุนเวียน
รอยละเทาไรของกํ าไร ใหเปนผลตอบแทนแกกรรมการเทาไรเปนตน แตอยางไรก็ตามผูประกอบการ 8 ราย น้ันมี
การวางแผนการใชเงินทุนในความหมายท่ีกวาง กลาวคือ มีการวางแผนการนํ าเงินลงทุนไปซื้ออุปกรณการผลิต
ในคร้ังตอไป วางแผนการนํ าเงินทุนไปจายคาวัตถุดิบ ชํ าระหน้ี การวางโครงการขยายการตั้งรานท่ีกรุงเทพฯ การ
วางแผนการใชเงินทุนหมุนเวียน การวางแผนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต เปนตน

โดยสรุปแลวการวางแผนการใชเงินทุนนาจะเปนประเด็นสํ าหรับท่ีจะอบรมผูประกอบการใหคิดเปน ทํ า
เปน ในการวางแผนการใชเงินทุนใหมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนคุมกับตนทุนของเงินทุนท่ีใชในกิจการ

ตารางที ่6.10  การวางแผนการใชเงินทุน แยกตามประเภทของผูประกอบการ

การวางแผน
การใชเงินทุน

จํ านวน
ผูประกอบการ (ราย)

ผูประกอบการ
กลุมแมบาน (กลุม)

ผูประกอบการ
รายเดี่ยว (ราย)

ไมมีการวางแผน
มกีารวางแผน

11
24

7
19

4
5

รวม 35 26 9
ที่มา :  ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ผูประกอบการประเภทกลุมแมบานรอยละ 73.08 จะมีการวางแผนการใชเงินทุน (ตารางท่ี 10 และ 11) 
ในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีมีการวางแผนการใชเงินทุนมีเทากับรอยละ 55.56 ซึ่งเปนสัดสวนนอยกวาผู
ประกอบการประเภทกลุมแมบาน
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ตารางที่ 6.11  การวางแผนการใชเงินทุน

ไมมีการวางแผน มีการวางแผน การวางแผน

1. กลุมปลาสม 4 1. กลุมปลาสม 2 - ปนผลใหสมาชิก 2 คร้ังตอป
- วางแผนนํ าเงินลงทุนไปซื้ออุปกรณการผลิตคร้ังตอไป

2. กจิการปลาสม 3 2. กจิการปลาสม 1 - วางแผนนํ าเงินลงทุนไปซื้ออุปกรณการผลิตคร้ังตอไป
3. กลุมน้ํ าพริก 1 3. กลุมน้ํ าพริก 4 - ตองนํ าเงนิจากการขายสินคาจายคาวัตถุดิบกอน

- หักชํ าระหน้ีเดือนละ 1,000 บาท
- หักไวชวยเหลือกิจกรรมสังคม
- เหลือจากหักรายการตางๆ แลวนํ ามาแบงใหสมาชิกท่ี
รวมผลิต

4. กลุมน้ํ าพริก 2 4. กลุมน้ํ าพริก 3 - หัก เปนทุนหมุนเวียน 40 %
- หักสวัสดิการกลุม 10 %
- หัก เปนเงินปนผล 50%

5. กจิการหมูยอ 2 5. กจิการหมูยอ 4 -     วางแผนการใชจายเงินซื้อวัตถุดิบ
6. กจิการแคบหมู 2 6. กจิการแคบหมู 4 - หักเปนเงินหมุนเวียนกอน

- เกบ็ไวฝากธนาคาร
7. กลุมมะมวงดอง 3 7. กลุมไสอ่ัว 2 - เมือ่หักตนทุนการผลิตแลวจะสะสมเปนเงินปนผล
8. กจิการสมุนไพร 2 8. กจิการไสอ่ัว 4 - วางโครงการขยายการตั้งรานคาท่ีกรุงเทพฯ

       (วางแผนกูเงิน)
9. กลุมขาวแตน 4 9. กจิการไสอ่ัว 1 - ก ําหนดเงินทุนหมุนเวียนไวประมาณวันละ

4,000 บาท
10. กลุมขาวแตน 3 10. กลุมมะมวงดอง 1 - มกีารประมาณการเพ่ิมปริมาณการผลิตและคาใชจาย

วตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น
11. กลุมมะมวงดอง 4 11. กลุมเตาเจี้ยว 3 - แบงการวางแผนเปน 2 สวน คือ หักไวซื้อปจจัยการ

ผลิตและปนผลใหสมาชิก
12. กลุมมะมวงดอง 2 - ผลตอบแทนใหสมาชิก 10 %

- สวสัดิการใหสมาชิกท่ีมาผลิต 10%
- กองทุนหมุนเวียนภายในกลุม 20%
- ปนผลใหสมาชิกผูถือหุน 60%
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ตารางที่ 6.11 (ตอ)

ไมมีการวางแผน มีการวางแผน การวางแผน

13. กลุมเตาเจี้ยว 2 - จดัสรรตอบแทนคณะกรรมการ 30 %
- เกบ็เปนทุนสํ ารองกลุม 30 %
- เปนกองทุนสวัสดิการ 15%
- ผลตอบแทนผูถือหุน 25%

14. กลุมเตาเจี้ยว 4 - ปนผลคืนหุน 50%
- ใหฝายจัดการ (กรรมการ) 15%
- ทุนขยายงาน 30%
- ทุนฝกอบรบ 5%

15. กลุมเตาเจี้ยว 1 - หักไว 3,000 บาทตอป เพ่ือชวยเหลือกิจกรรมหมูบาน
สวนท่ีเหลือจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกลุม

16. กลุมกระเทียมดอง 4 - มกีารก ําหนดเปาหมายทางการเงินเดนชัดวาตองทํ า
ก ําไรใหไดปละ 40,000 บาท (รวมกิจกรรมการใหสิน
เชือ่และกิจกรรมการจํ าหนายสินคา)

17. กลุมกระเทียมดอง 1 - นํ าเขากองทุนเพ่ือลงทุนตอ 10%
- ใหคณะกรรมการ 10%
- เปนเงินปนผล 80 %

18. กลุมกระเทียมดอง 3 - เฉล่ียคืนผูถือหุน 40%
- ผลตอบแทนคณะกรรมการ 20%
- ทุนสํ ารอง 30 %
- กองทุนสวัสดิการ 10%

19. กลุมสมุนไพร 1 - ปนผลหุน 75%
- ผลตอบแทนคณะกรรมการ 10 %
- เงินทุนหมุนเวียน 10%
- สวัสดิการ 5 %

20. กลุมสมุนไพร 4 - ปนผลหุน 50%
- สํ ารองในกองทุนสาธารณะประโยชน 20%
- ฝากธนาคาร 10%
- คาตอบแทนสมาชิก 20%
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ตารางที่ 6.11 (ตอ)

ไมมีการวางแผน มีการวางแผน การวางแผน

21. กลุมขาวแตน 2 - จดัเขากองกลางเปนเงินทุนหมุนเวียน 20%
- ปนผลหุน 80%

22. กลุมสมุนไพร 3 - จัดสรรปนผล 60%
- ตอบแทนกรรมการ 20%
- เปนทุนหมุนเวียน 20%

23. กลุมกระเทียมดอง 2 - มกีารวางแผนการใชจายเงินเพ่ือขยายการผลิตในปตอ
ไป

- มกีารหกัเงินเขากลุม 500 บาทตอเดือนเพ่ือเปนตนทุน
การผลิตคร้ังตอไป

24. กลุมขาวแตน 1 - ปนผล 30%
- ทุนหมุนเวียน 70%

หมายเหตุ :  1/ ผูประกอบการอีก 5 ราย ไมมีขอมูล
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

6.4.6  การปนผล

ผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน 12 กลุม จากท้ังหมด 26 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 46.15 มีการปน
ผล สวนกลุมท่ีเหลือยังไมมีการปนผล (ตารางท่ี 6.12)

ตารางที่ 6.12  การแบงเงินปนผล

การแบงเงินปนผล กลุมแมบาน (กลุม)

มกีารแบงเงินปนผล
ยงัไมมีการแบงเงินปนผล

12 (46.15%)
14 (53.85%)

รวม 26

ที่มา : ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))
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6.5  ศักยภาพทางดานอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)

โดยภาพรวมแลวอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของหนวยประกอบการในกลุมผลิตภัณฑตางๆ 
จะมคีาอยูระหวางรอยละ 25.49 ถึง 715.72 โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 208.17 (ตารางท่ี 6.13) มผูีประกอบการ
เตาเจีย้วและมะมวงดองมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนตํ่ ามากมีระดับรอยละ 25.49 และ 26.63 ตาม
ลํ าดับ (ตารางท่ี 6.14) แตสํ าหรับกลุมเตาเจี้ยวกํ าไรรวมยังคงอยูในระดับสูง เน่ืองจากมีผลิตภัณฑอ่ืนๆ เสริมซึ่ง
กลายเปนแหลงรายไดใหมของกลุมตางๆ ท่ีทํ าเตาเจี้ยว

ตารางที่ 6.13  อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของสถานประกอบการ

ROE (รอยละ) จํ านวนสถานประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

นอยกวา 0
0 � 50
51 � 100
101 � 150
151 � 200
201 � 250
มากกวา 250

8
9

  8
 5
1
1
6

7 (26.92%)
6 (23.08%)
6 (23.08%)
2  (7.68%)
0
1  (3.85%)
4 15.39%)

   1 (8.33%)
 3 (25.00%)
  2 (16.67%)
  3 (25.00%)
  1 (8.33%)
0
2 (16.67%)

รวม 38 26 121/

หมายเหตุ : 1/ ผูประกอบการรายเดี่ยว 2 ราย ไมทราบขอมูล
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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ตารางที่ 6.14 อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของหนวยประกอบการในกลุมผลิตภัณฑตางๆ

ผลิตภัณฑ ROE (รอยละ)

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

73.491/

82.742/

217.08
715.72

55.53
26.633/

160.47
501.93
222.61

25.49
หมายเหตุ : 1/   ค ํานวณจากผูประกอบการ 3 ราย เนื่องจากรายที่ 1 สวนของผูถือหุนติดลบจึงตัดออกในการคํ านวณ
                  2/   คํ านวณจากผูประกอบการ 2 ราย โดยรายที่ 3 นั้น ตัดออกไปเพราะสวนของผูถือหุนที่รายงานมาไมสอดคลองกับ

การทํ าธุรกิจ
  3/   ค ํานวณจากผูประกอบการ 3 ราย โดยรายที่ 4 นั้น มีสวนของผูถือหุนติดลบจึงตัดออกในการคํ านวณ

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

6.6 ศักยภาพทางดานผลตอบแทนตอทรัพยสิน (ROA)

ผลตอบแทนตอทรัพยสิน (ROA) ของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน 10 ชนิด น้ันมีคาตั้งแตรอยละ 
46-23 จนถึง 263.54 (ตารางท่ี 6.15) ยกเวนเตาเจี้ยวท่ีใหผลตอบแทนตอทรัพยสินท่ีตํ่ ากวา ณ ระดับรอยละ 
19.73 (ตารางท่ี 6.16)



92

ตารางที่ 6.15  อตัราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยของสถานประกอบการ (ROA)

ROA (รอยละ) จํ านวนสถานประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

นอยกวา 0
0 � 50
51 � 100
101 � 150
151 � 200
201 � 250
มากกวา 250

5
14

8
5
1
2
5

4 (15.39%)
10 (38.45%)

6 (23.08%)
1   (3.85%)
 0
2   (7.68%)
3 (11.54%)

1    (7.14%)
4 (28.57%)
2 (14.29%)
4 (28.57%)
1   (7.14%)
 0
 2 (14.29%)

รวม 40 26 14
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที่ 6.16 อตัราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ยรายผลิตภัณฑ (ROA)

ผลิตภัณฑ ROA (รอยละ)
1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

67.35
81.44

217.08
133.43

55.40
101.92

46.23
263.54
134.33
19.73

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

6.7  สถานภาพหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (debt � equity ratio, D/E)

ผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีมีรายงานสมบูรณเกี่ยวกับหน้ีสินและสวนของผูถือหุนมี 12 ราย ปรากฏวา     
เรโชของหน้ีส้ินตอสวนของผูถือหุน (D/E) ของผูประกอบการรายเดี่ยวท้ัง 12 ราย มีคาไมเกิน 1 (ตารางท่ี 6.17) 
ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีดีมาก แสดงถึงสถานภาพท่ีมั่นคงเพราะภาระในเร่ืองดอกเบ้ียยังนอยมาก ดังน้ันจึง
สามารถท่ีจะขยายกิจการโดยการกอหน้ีไดอีก
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สํ าหรับผูประกอบการกลุมแมบานรอยละ 11.54 มีสวนของผูถือหุนติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมแม
บานเหลาน้ีไมสามารถขยายกิจการไดแลวนอกเสียจากวาจะมีการเพ่ิมทุน และอีกรอยละ 23.08 มีเรโชหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุนสูงกวา 1 โดยท่ีรอยละ 7.69 มีคาเรโชอยูระหวาง 1.01 และ 3 ท่ีเหลืออีกรอยละ 15.39 มีเรโชสูง
กวา 3 แตอยางไรก็ตามผูประกอบการรายกลุมสวนใหญ (รอยละ 65.37) ยังคงมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ     
ผูถอืหุนอยูระหวาง 0 และ 1 (ตารางท่ี 6.17) ซึง่ยงัคงสามารถท่ีจะขยายกิจการโดยการกอหน้ีไดอีก

ตารางที่ 6.17  อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถือหุนของสถานประกอบการ

D/E จํ านวนสถานประกอบการ (ราย) กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

ติดลบ1/

0 � 1
1.01 � 3
3.01 � 6
6.01 � 9
มากกวา

3   (7.90%)
29 (76.32%)

2   (5.26%)
2   (5.26%)
1   (2.63%)
1   (2.63%)

3 (11.54%)
17 (65.37%)

2   (7.69%)
2   (7.69%)
1   (3.85%)
1   (3.85%)

0
12 (100%)
0
0
0
0

รวม 38 26 122/

หมายเหตุ : 1/  มาจากการที่สวนของผูถือหุน (equity E) มีคาติดลบ
  2/  มี 2 รายไมทราบขอมูลหนี้สิน

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ,  2543 ((1) � (40))

6.8  การเปรียบเทียบความสามารถในการทํ ากํ าไรระหวางผูประกอบการประเภทกลุมแมบานกับ
       ผูประกอบการรายเดี่ยว

ผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท่ีทํ ากํ าไรไดสวนใหญ (รอยละ 68.18) มีกํ าไรไมเกินกลุมละ 
150,000 บาท ในขณะท่ีผูประกอบการท่ีมีกํ าไรตอรายมากกวา 450,000 บาทตอปน้ัน มีผูประกอบการประเภท
กลุมเพียงรอยละ 13.64 เทาน้ัน (โดยท่ีกํ าไรเฉล่ียตอรายของผูประกอบการประเภทน้ีเทากับ 1,239,145 บาทตอ
ป) ในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีมีกํ าไรมากกวา 450,000 บาทตอป มีมากถึงรอยละ 84.62 และกํ าไรเฉล่ีย
ตอรายของผูประกอบการรายเดี่ยวสูงกวากลุมแมบาน โดยมีกํ าไรเฉล่ียตอรายตอปเทากับ 1,800,808 บาท
(ตารางท่ี 6.19)
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ตารางที่ 6.18  อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ ทุนเรือนหุนเฉล่ียตอ
ราย (บาท)

สวนของผูถือหุนเฉล่ียตอ
ราย (บาท)

D/E (รอยละ)1/ D/E (รอยละ)2/

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอั่ว
4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง
7. สมุนไพร
8. น้ํ าพริก
9. หมูยอ
10. เตาเจ้ียว

34,375
46,200

271,433
81,900
30,700
10,600
154,033

39,707
144,195

6,056

125,761
260,050

2,523,912
93,093

2,787,963
102,946
237,671
129,042
367,346
460,774

- 0.48
0.02
0.00
2.50
0.01
19.45
1.29
0.21
0.30
0.26

9.22
0.02
0.00
0.66
0.02
2.11
0.53
1.51
0.66
0.11

หมายเหตุ : 1/ คาเฉลี่ยอยางงาย
                              2/ คาเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

ตารางที่ 6.19 ก ําไรสุทธิเฉลี่ยตอรายของสถานประกอบการ

ก ําไรสุทธิ (บาท) จํ านวนสถาน
ประกอบการ (ราย)

กลุมแมบาน (กลุม) รายเดี่ยว (ราย)

นอยกวา 50,000 (เฉลี่ย = 15,655)
50,000 � 150,000
150,001 � 250,000
250,001 � 350,000
350,001 � 450,000
มากกวา 450,000 (เฉลี่ย = 1,710,453)

7 (20.00%)
9 (25.71%)

      4 (11.43%)
 0
1   (2.86%)
14 (40.00%)

7 (31.82%)
8 (36.36%)
3 (13.64%)

         0
1   (4.55%)
3 (13.64%)

    (เฉลี่ย = 1,239,145)

         0
  1   (7.69%)

        0
  1   (7.69%)

         0
11 (84.62%)

      (เฉลี่ย = 1,800,808)
รวม 35 221/ 132/

 หมายเหตุ : 1/   กลุมแมบานอีก 4 กลุม ขาดทุน
   2/  ผูประกอบการรายเดี่ยวอีก 1 ราย ขาดทุน

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ,  2543 ((1) � (40))
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6.9  ศักยภาพทางดานทุนเรือนหุน

แมวาผูประกอบการประเภทกลุมสวนใหญคือรอยละ 65.37 จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
อยูระหวาง 0 และ 1 แตปรากฎวาผูประกอบการกลุมแมบานรอยละ 70.84 มีทุนเรือนหุนไมเกิน 30,000 บาทตอ
กลุม ซึง่สะทอนใหเห็นวาศักยภาพในการขยายกิจการก็ยังคงอยูในระดับตํ่ าเพราะฐานทุนเรือนหุนตํ่ า ตองอาศัย
ความชวยเหลือแบบใหเปลาจึงจะทํ าใหสวนของผูถือหุนสูงข้ึนได ซึ่งผิดกับผูประกอบการรายเดี่ยวซึ่งมีทุนเอง ท้ัง
น้ีจะเห็นไดวาผูประกอบการประเภทรายเด่ียวรอยละ 50 มีทุนเรือนหุนเฉล่ีย 480,000 บาทตอราย จึงทํ าใหมีศักย
ภาพท่ีจะขยายกิจการไดสูงกวา (ตารางท่ี 6.20)

ตารางที่ 6.20 จํ านวนทนุเรือนหุนของสถานประกอบการทั้งหมด

จํ านวนทุนเรือนหุน (บาท) จํ านวน
สถานประกอบการ (ราย)

กลุมแมบาน
(กลุม)

รายเดี่ยว
(ราย)

นอยกวา 10,000 (เฉลี่ย = 4,547.27 บาท)
10,000 � 30,000
30,001 � 60,000
มากกวา 60,001 (เฉลี่ย = 357,275 บาท)

11 (34.38 %)
9  (28.13%)
4  (12.50%)
8  (25.00%)

10 (41.67%)
  7 (29.17%)
  3 (12.50%)
  4 (16.67%)

     (เฉลี่ย=234,550)

1(12.50 %)
2 (25.00%)
1 (12.50%)
4 (50.00%)
(เฉลี่ย=480,000)

รวม 32 241/ 82/

หมายเหตุ : 1/ กลุมแมบาน 2 กลุม ไมมีการเรียกหุน คือ กลุมเตาเจ้ียว 1 และกลุมมะมวงดอง 1 เนื่องจากกลุมเตาเจ้ียว 1 ใชทุนของ
ประธาน สวนกลุมมะมวงดอง 1 นั้น วัตถุดิบหลักในการผลิตเปนของประธาน

2/ ผูประกอบการรายเดี่ยว  6 ราย  ไมมีขอมูล
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))

6.10  ศักยภาพทางดานการตลาด

ยอดขายของกลุมแมบานรอยละ 50.22  มีชองทางการตลาดไมเกินระดับอํ าเภอของสถานประกอบการ
และท่ีสํ าคญักวากค็ือจากรอยละ 50.22 น้ี สวนใหญคือรอยละ 34.30 ยังคงเปนยอดขายท่ีมาจากภายในตํ าบล
ของสถานประกอบการ (ตารางท่ี 6.21) แสดงใหเห็นวาการตลาดของกลุมแมบานโดยเปรียบเทียบแลว (1) ยัง
แคบ และ (2) ยงัอยูในตลาดระดับลางซึ่งจะเปนกลุมท่ีมีอํ านาจซื้อตํ่ า จึงทํ าใหยอดขายโดยรวมมีแนวโนมตํ่ าลง
เชนกันซึ่งจะทํ าใหกํ าไรโดยรวมก็ตํ่ าไปดวย โดยสรุปแลวศักยภาพทางดานการตลาดของกลุมแมบานยังตํ่ าอยู
โดยเปรยีบเทียบกับผูประกอบการรายเดี่ยว (ตารางท่ี 6.22 และ 6.23)
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ตารางที่ 6.21  สดัสวนของแหลงจํ าหนายผลิตภัณฑหลักของกลุมแมบาน 26 กลุม

แหลงจํ าหนาย ยอดขายเฉลี่ยอยาง
งาย (รอยละ)

ยอดขายเฉลี่ยแบบถวง
นํ ้าหนัก (รอยละ)

ภายในตํ าบล
ภายในอํ าเภอ1/

ภายในจังหวัด2/

ตางจังหวัด ยกเวน กทม.
กทม.
ตางประเทศ

34.30
15.92
43.65
5.77
0.36

0

16.28
8.79

68.54
3.74
2.65

0

หมายเหตุ : 1/ ยกเวนตํ าบลที่ตั้งของสถานประกอบการ
 2/ ยกเวนอํ าเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (9), (11) � (24), (26), (28), (30))

ตารางที่ 6.22  สดัสวนของแหลงจํ าหนายผลิตภัณฑหลัก

แหลงจํ าแหนายผลิตภัณฑหลัก (รอยละ)1/

ตลาดในจังหวัด
ผลิตภัณฑ

ตลาดใน
ทองถิ่น

(หมูบานตางๆ)

ตลาดใน
อํ าเภอ

(ต ําบลตางๆ)
อ ําเภอตางๆ ออกราน

ตลาด
ตางจังหวัด
ยกเวน กทม.

กทม. ตลาด
ตาง
ประเทศ

กระเทียมดอง
ปลาสม
ไสอ่ัว
ขาวแตน
แคบหมู
มะมวงดอง
สมุนไพร
น้ํ าพริก
หมูยอ
เตาเจี้ยว

11.38
9.50

21.25
22.50
1.27

35.00
14.76
52.65
2.80

40.00

2.50
45.00

0
6.58

30.58
49.79
64.47
2.57

0
7.50

55.72
22.96
54.75
13.56
66.01
14.29
18.27
32.98
50.86
47.50

3.66
15.22
4.00

51.72
0

0.92
2.50
11.01
6.33
3.75

25.87
7.32

20.00
5.64
0.86

0
0
0

0.86
0

0.87
0

0.00
0

1.28
0
0

0.78
39.14
1.25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ : 1/ การคํ านวณในตารางนี้ ใชคาเฉลี่ยอยางงาย
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))



ตารางที ่6.23  การเปรียบเทียบการดํ าเนินงานระหวางผูประกอบการรายเดี่ยวกับผูประกอบการประเภทกลุม1/

ประเภทของผูประกอบการ
ตามผลิตภัณฑหลัก2/

ยอดขายของผลิตภัณฑ
อาหารหลักตอราย (บาท)

ยอดขายรวม
ตอราย (บาท)

กํ าไรรวม
ตอราย (บาท)

กํ าไรตอสมาชิก 1 คน
(บาท)

หมายเหตุ

ปลาสม
          รายเดี่ยว (2 ราย)

          กลุมแมบาน (2 กลุม)

244,272

na.

944,460

267,461

470,606

106,740

470,106

2,224

-  เจาะตลาดตามตํ าบลตาง ๆ ภายใน
   อํ าเภอ ตลาดในทองถิ่นนอย
-  การตลาดสูไมได กลุมปลาสม 4  ดีกวา
   กลุมปลาสม 2 เพราะนํ าไปออกรานดวย
   ยอดขายจากการออกรานสูงถึงรอยละ 59

ไสอั่ว
          รายเดี่ยว (3 ราย)

          กลุมแมบาน (1 ราย)

5,473,233

9,000

8,904,834

263,664

4,337,578

82,668

4,337,578

2,067

-  ตลาดในหมูบานรอยละ 0  ตลาดในจังหวัด
และกรุงเทพฯ รอยละ 100

-  การตลาดสูไมได ทํ าตลาดในหมูบาน
รอยละ  85  ออกรานรอยละ 15  เทานั้น

แคบหม1ู/

          รายเดี่ยว (4 ราย) 2,073,861 4,236,296 991,962 991,962
รอยละ 85 เปนการตลาดภายในจังหวัด
รอยละ 15  เปนระดับภายในอํ าเภอ

หมูยอ
          รายเดี่ยว (4 ราย) 825,812 1,163,841 736,457 736,457

การตลาดระดับจังหวัด
และกรุงเทพฯ รอยละ 97.22

หมายเหตุ : 1/ การคํ านวณใชแบบเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก

2/ ส ําหรับสมุนไพรนั้นไมไดเอามาเปรียบเทียบเพราะวารายเดี่ยวที่มี 1 ราย นั้นไมไดมีอาชีพหลักในการทํ าสมุนไพร แตมีอาชีพขายเครื่องจักรสานเปนหลัก
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((25), (27), (29), (31), (32), (33) - (40))
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6.11  ศักยภาพทางดานยอดขายและกํ าไรของผูประกอบการรายเดี่ยว

ผูประกอบการรายเดี่ยวมีท้ังหมด 14 ราย มีกํ าไรรวมตอปตั้งแต 77,951.52  บาทตอป ไปจนกระท่ังถึง 
10,212,855.59 บาทตอป (ตารางท่ี 6.24) ยกเวนกรณีเดียวเทาน้ันท่ีทํ าสมุนไพรคือกรณีศึกษากิจการสมุนไพร 2 
ซึง่มกีจิการขายเคร่ืองจักสานเปนกิจการหลักอยูแลว การทํ าสมุนไพรซึ่งมียอดขายเพียง 7,600 บาท จึงเปนการ
ทํ าเพ่ือทดลองเทาน้ัน มิไดทํ าอยางจริงจังไมนาจะนํ ามานับรวมในการพิจารณาศักยภาพทางดานยอดขายและ
ก ําไรของผูประกอบการรายเดี่ยว

โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาผูประกอบการรายเดี่ยวมีศักยภาพมากในดานยอดขายและการทํ ากํ าไร

6.12  การเปรียบเทียบการดํ าเนินงานระหวางผูประกอบการประเภทรายเดี่ยวกับผูประกอบการ
        ประเภทกลุมแมบาน

เพ่ือใหการเปรียบเทียบสามารถท่ีจะเปรียบเทียบกันชัดข้ึน เราจะพิจารณากรณีท่ีผูประกอบการราย
เดีย่ว และผูประกอบการรายกลุมแมบานทํ าการผลิตและการตลาดในผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ในท่ีน้ีจะเร่ิมจาก
การผลิตปลาสม ซึ่งมีรายเดี่ยว 2 ราย และประเภทกลุมแมบาน 2 กลุม ปรากฏวายอดขายรวมเฉล่ียตอรายของ
รายเดีย่วสูงกวารายกลุมเทากับ 676,999 บาทตอป หรือมียอดขายรวมสูงเปน 3.53 เทาของผูประกอบการราย
กลุมซึง่ไมตองสงสัยเลยวากํ าไรรวมตอรายของผูประกอบการรายเดี่ยวจะตองสูงกวา ในกรณีน้ีสูงกวาเปน 4.41 
เทาของก ําไรของผูประกอบการรายกลุม ซึ่งมีกํ าไรเฉล่ียกลุมละ 106,740 บาท ถาคิดเปนกํ าไรตอสมาชิก 1 คน 
จะยิง่นอยลงไปมากเหลือเพียง 2,224 บาท ตอปตอสมาชิก เทาน้ัน

สํ าหรับไสอ่ัวมีผูประกอบการรายเดี่ยว 3 ราย และผูประกอบการประเภทกลุมแมบาน 1 กลุม รายได
จากการขายไสอ่ัวตอรายตอปของผูประกอบการรายเดี่ยวเทากับ 5,473,233 บาท ในขณะท่ีรายไดรวมเฉล่ียราย
ละ 8,904,834 บาท ในขณะท่ีกลุมแมบานขายไสอ่ัวเฉล่ียตอรายไดปละ 9,000 บาท และยอดขายรวมเทากับ 
263,664 บาท ซึง่จะเห็นไดวายอดขายรวมของผูประกอบการรายเดี่ยวสูงเปน 33.77 เทาของผูประกอบการราย
กลุม ซึง่กลุมไดกํ าไรเทากับ 82,668 บาท ถาแบงตามจํ านวนสมาชิกแลว สมาชิกแตละคนจะไดเพียง 2,067 บาท 
เทาน้ัน ท้ังน้ีจะสังเกตเห็นไดวาผูประกอบการกลุมแมบานน้ันมีชองทางการตลาดสูไมได กลาวคือรอยละ 85 ของ
ยอดขายเปนการทํ าตลาดในหมูบาน และอีกรอยละ 15 เปนการออกรานในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวไมทํ า
ตลาดในหมูบานเลย แตทํ าตลาดในระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 100 (ตารางท่ี 6.23)
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ตารางที่ 6.24  ยอดขายและกํ าไรของผูประกอบการรายเดี่ยว 14 ราย

ผลิตภัณฑชื่อผูประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ
หลัก

ชื่อผลิตภัณฑ
รอง

ยอดขาย

ผลิตภัณฑ

หลัก (บาท)

ยอดขาย

ผลิตภัณฑ

รอง (บาท)

กํ าไรรวม
(บาท)

1. กิจการปลาสม 1 ปลาสม
(แบบตัว, ช้ิน,บด)

ปลาแดดเดียว
ไสปลาดอง
ไขปลา
หัวปลา

345,600 361,200 467,736

2. กิจการปลาสม 3 ปลาสม
(แบบตัว, ช้ิน,บด)

ปลาแดดเดียว
ไขปลาหมึก
ไสปลาหมึก
หัวปลายาง

608,640 444,480 472,475.52

3. กิจการไสอั่ว 3 ไสอั่ว แหนมซ่ีโครง
แหนมขอไก
แหนมผสมหูหมู
แหนมไก
แหนมปลา
น้ํ าพริกหนุม
น้ํ าพริกตาแดง
หมูยอ
น้ํ าพริกแกง
แหนมหมอ

10,067,200 9,010,098.50 10,212,855.59

4. กิจการไสอั่ว 4 ไสอั่ว แหนมหมอ
แหนมกระเทียมโทนสด
แหนมกระเทียมโทนหูหมู
แหนมซ่ีโครง
แหนมเอ็นไก
แหนมคอหมู
น้ํ าพริกแกงฮังเล
น้ํ าพริกขาวซอย
น้ํ าพริกออง
น้ํ าพริกขา
น้ํ าพริกลาบ
น้ํ าพริกตาแดง

2,816,400 1,212,703.20 1,420,849.32



100

ตารางที่ 6.24 (ตอ)

ผลิตภัณฑชื่อผูประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ
หลัก

ชื่อผลิตภัณฑ
รอง

ยอดขาย

ผลิตภัณฑ

หลัก (บาท)

ยอดขาย

ผลิตภัณฑ

รอง (บาท)

กํ าไรรวม
(บาท)

5. กิจการไสอั่ว 1 ไสอั่ว แอบตางๆ
น้ํ าพริกหนุม
น้ํ ามะนาวหอม

3,536,100 72,000 1,379,030.76

6. กิจการแคบหมู 1 แคบหมู
(ติดมัน,ไรมัน)

เศษแคบหมูติดมัน
เศษแคบหมูไรมันปรุงรส
น้ํ ามันหมู
หนังไกทอด
หนังพอง
เลือดหมูตม
แหนม

219,480 1,465,200 814,233.96

7. กิจการแคบหมู 2 แคบหมู น้ํ ามันหมู 1,155,350 478,800 635,159
8. กิจการแคบหมู 3 แคบหมู

(ติดมัน,ไรมัน,
ไรมันปรุงรส,
ติดมันสีแดง)

น้ํ ามันหมู
น้ํ ามันดํ า (ใชทอดแลว
3 ครั้ง)
เศษแคบหมูท้ัง 3 ชนิด
(ยกเวนชนิดติดมันสีแดง)

5,312,134.2
0

6,705,738.50 1,958,698.99

9. กิจการแคบหมู 4 แคบหมู
(ติดมัน,ไรมัน)

น้ํ ามันหมู 1,172,430 436,050 239,721.80

10. กิจการสมุนไพร 2 สมุนไพรผงชนิด
ชงพรอมด่ืม

- 7,600 - - 4,605.45

11. กิจการหมูยอ 2 หมูยอ
(หมูยอสมุนไพร,
หมูยอเห็ดหอม,
หมูยอใบกระเพรา)

- 760,375 - 580,100.65

12. กิจการหมูยอ 1 หมูยอ - 2,561,280 - 1,280,640
13. กิจการหมูยอ 3 ลูกช้ิน ยอเห็ดหอม

ยอกอน
ขาเปด, เน้ือแพะ 1,150,590 3,200 587,111.50

14. กิจการหมูยอ 4 หมูยอ - 183,120 - 77,951.52

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((25), (27), (29), (31), (32), (33) - (40))
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6.13  การเปรียบเทียบกํ าไรสุทธิระหวางผูประกอบการประเภทกลุมแมบานและผูประกอบการรายเดี่ยว

ผูประกอบการประเภทกลุมแมบานท้ังหมด 26 กลุม ไดกํ าไรสุทธิเฉล่ียตอปตอกลุมเทากับ     
216,019 บาท ถาคดิเปนกํ าไรตอสมาชิกตอปจะไดคนละ 2,589 บาทตอคนตอป หรือเทากับ 4,222 บาทตอปตอ
ผูถอืหุน 1 ราย และเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายเดี่ยวท้ังหมด 14 ราย ปรากฏวาผูประกอบการ     ราย
เดีย่ว  14 ราย ไดกํ าไรเฉล่ียตอปเทากับ 1,437,285 บาท ขอมูลท่ีกลาวมาน้ีเปนขอมูลของผูประกอบการท้ังท่ีได
ก ําไรและขาดทุนนํ ามารวมกันแลวหาคาเฉล่ีย

อยางไรก็ตามเพ่ือใหไดภาพท่ีชัดเจนข้ึนเราจะพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะผูประกอบการท่ีไดกํ าไรผล
ปรากฏวาผูประกอบการประเภทกลุมรอยละ 15.38 มีผลประกอบการขาดทุนในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยว
เพียงรอยละ 7.14 เทาน้ันท่ีขาดทุนและผูประกอบการรายเดี่ยวท่ีขาดทุนน้ีก็เปนผูประกอบการท่ีมีอาชีพอ่ืนเปน
หลักอยูแลว อาชีพผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนเพียงอาชีพท่ีลองทํ าเพ่ือเสริมอาชีพหลักเทาน้ัน    ไมได
ใหความสนใจอยางจริงจัง และถาพิจารณากํ าไรตอกลุมปรากฏวาผูประกอบการกลุมแมบานไดกํ าไร 258,996 
บาทตอกลุมตอป ในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวไดกํ าไร 1,548,200 บาทตอรายตอป รายละเอียดอ่ืนๆ โปรดดู
ตารางท่ี 6.25

ตารางที่ 6.25 การเปรียบเทียบกํ าไรสุทธิระหวางกลุมแมบานและผูประกอบการรายเดี่ยว

กํ าไรสุทธิ
ตอกลุม (บาท)

กํ าไรสุทธิ
ตอสมาชิก (บาท)

กํ าไรสุทธิ
ตอผูถือหุน (บาท)

-  26 กลุม (100%) (รวมท้ังกลุมขาดทุน 4 กลุม)
-  14 รายเดี่ยว (100%) (รวมท้ัง 1 รายเดี่ยวท่ี
     ขาดทุน แตไมใชอาชีพหลัก)
-  22 กลุม (84.62%) (ไมรวมขาดทุน 4 กลุม)
-  13 รายเดี่ยว (92.86%) (ไมรวมขาดทุน 1 ราย)
-  22 กลุม (84.62%) ท่ีมกี ําไรตอกลุมตํ่ ากวา
    250,000 บาท (รวมท้ังขาดทุน 4 กลุมดวย)
-  2 รายเดี่ยว (14.29%) ท่ีมกี ําไรตํ่ ากวา
    250,000  บาท
-  3 กลุม (11.54%) ท่ีมกี ําไรมากกวา
   450,000  บาท
-  11 รายเดี่ยว (78.57%) ท่ีมกีํ าไรมากกวา
   450,000 บาท

216,019
1,437,285

258,996
1,548,200

66,795

158,854

1,239,145

1,800,808

2,589
1,437,285

2,847
1,548,200

800

158,854

20,203

1,800,808

4,222
1,437,285

4,903
1,548,200
1,305

158,854

23,233

1,800,808

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, (2543 (1) � (40))
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6.14  ความชวยเหลือที่ผูประกอบการตองการมากที่สุดแยกตามกลุมผลิตภัณฑ

ความชวยเหลือท่ีผูประกอบการแตละรายตองการมากท่ีสุดน้ันมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6.26 และ 
6.27 ซึง่สามารถสรุปไดดังน้ี คือในจํ านวน 40 ราย มี 18 ราย ท่ีตองการความชวยเหลือเร่ืองเงินทุนกอนอ่ืน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 42.86 ในขณะท่ีความตองการความชวยเหลือทางดานการตลาด (ซึ่งหมายรวมถึงการโฆษณา การ
พัฒนาบรรจภัุณฑ ความรูในการยืดอายุบรรจุภัณฑ และความตองการในเร่ืองเคร่ืองหมาย อย.) มีท้ังหมด 10 
ราย หรือคดิเปนรอยละ 23.81 ความชวยเหลือดานเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต 2 ราย หรือรอยละ 4.76 ความ
ชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี 2 ราย คิดเปนรอยละ 4.76 เชนกัน สวนผูท่ีตอบวายังไมมีความตองการความชวย
เหลือมท้ัีงหมด   4 ราย หรือคิดเปนรอยละ 9.52 และผูท่ีไมไดระบุวาตองการความชวยเหลืออะไรหรือไมตองการ
ความชวยเหลือมี 5 ราย หรือรอยละ 11.90

อยางไรกต็ามในความชวยเหลือทางการตลาดตามคํ านิยามท่ีกลาวขางตนเกี่ยวกับความตองการเคร่ือง
หมาย อย. น้ันมีอยูเปนจํ านวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 7.14 (ตารางท่ี 6.27) สวนความตองการเทคโนโลยีเคร่ือง
มอืของผูประกอบการแยกตามผลิตภัณฑน้ันมีรายละเอียดดังไดกลาวไวแลวในหัวขอท่ี 4.2

ตารางที่ 6.26  ความชวยเหลือที่ผูประกอบการตองการมากที่สุด แยกตามกลุมผลิตภัณฑ

ประเภทผลิตภัณฑ ประเภทของความชวยเหลือที่ตองการมากที่สุด1/

1. กระเทียมดอง
2. ปลาสม
3. ไสอ่ัว

4. ขาวแตน
5. แคบหมู
6. มะมวงดอง และมะมวงแชอ่ิม

7. สมุนไพร

8. น้ํ าพริกตาแดง
9. หมูยอ
10. เตาเจี้ยว

-  เงนิทุน  เงินทุน  การขยายตลาด ไมระบุ
-  เงินทุน  เงินทุน  เงินทุน  ไมระบุ
-  เงนิทุน ความรูดานพัฒนาบรรจุภัณฑ ความรูเร่ืองการขายแบบ
    E-Commerce รถขนสงผลิตภัณฑ
-  เงนิทุน  เงินทุนหมุนเวียน  โฆษณา  ไมระบุ
-  เงนิทุน ติดตอซื้อเคร่ืองมือ ไมมี ไมมี
-  เงนิทุน เงินทุนและอุปกรณการผลิต ความรูดานเทคโนโลยี
    ความรูในการยืดอายุผลิตภัณฑ
-  เงนิลงทุนใหเปลา  เคร่ืองหมาย อย.  เคร่ืองหมาย อย.
    ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต
-  เงินทุน  เงินทุน  ไมมี  ไมระบุ
-  ขยายตลาด  ปรับปรุงโรงงานเพ่ือขอ อย. ไมมี ไมระบุ
-  เงนิลงทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ความชวยเหลือดานเงินทุนเพ่ิม
    ขยายตลาด

หมายเหตุ : 1/ มีจํ านวนคํ าตอบ 4 คํ าตอบ ตอ 1 ผลิตภัณฑ เนื่องจากเปนการแจงนับความตองการความชวยเหลือของผูประกอบ
การแตละราย (ผูประกอบการ 4 ราย ตอ ผลิตภัณฑ 1 ชนิด)

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))
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ตารางที่ 6.27  ความชวยเหลอืที่ผูประกอบการตองการมากที่สุดแยกตามประเภทของความชวยเหลือ

ประเภทของความชวยเหลือ จํ านวนผูประกอบการ
(ราย)

รอยละของจํ านวน
ผูประกอบการ

1. เงินทุน                   181/ 2/ 42.86
2. การตลาด

- การขยายตลาดและบรรจุภัณฑ
    -      อย.

                  101/

          
7

         
3

23.81
                  16.67
                    7.14

3. เคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต 22/ 4.76
4. เทคโนโลยี 2 4.76
5. ยงัไมมคีวามตองการความชวยเหลือ
     ประเภทมากท่ีสุด

4 9.52

6. รถขนสงผลิตภัณฑ 1 2.38
7. ไมระบุ 5 11.90

รวม 42 100.00
หมายเหตุ : 1/  เนื่องจากการแจงนับในรายการ "ปรับปรุงโรงงานเพ่ือขอ อย." เปนไปไดทั้งดานเงินทุนและการตลาด
                       จึงนับรวมในแตละประเภทไปพรอมกันทั้งที่มี 1 ตัวอยาง

  2/  เนื่องจากผูประกอบการ 1 รายตอบมา 2 อยางที่ตองการมากท่ีสุด คือเงินทุนและอุปกรณการผลิต
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))



บทท่ี 7
สรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ

7.1  สรุป

ผลิตภัณฑหลัก (ในการศึกษาน้ีมี 10 ผลิตภัณฑหลักดังไดกลาวไวแลวขางตน) มียอดขายเฉล่ียตอ
รายตอผลิตภัณฑ ตั้งแต 23,931 บาท จนถึง 4,107,175 บาท โดยมีคาเฉล่ียท่ี 841,225 บาท ในบรรดา        
ผลิตภัณฑหลัก 10 ชนิด มี 4 ผลิตภัณฑท่ีมียอดขายเฉล่ียไมถึง 45,000 บาทตอรายตอปตอผลิตภัณฑ ไดแก ขาว
แตน มะมวงดอง เตาเจี้ยว และน้ํ าพริก โดยเรียงลํ าดับจากยอดขายตํ่ าไปหาสูง (ตารางท่ี 6.2) นอกน้ันอีก 6 ผลิต
ภัณฑหลัก มียอดขายเฉล่ียตอรายตอปตอผลิตภัณฑสูงกวา 145,000 บาท ท้ังส้ิน ไดแก สมุนไพรผง ปลาสม 
กระเทียมดอง หมยูอ แคบหมู และไสอ่ัว โดยเรียงจากยอดขายตํ่ าไปหาสูงตามลํ าดับ และเปนท่ีนาสังเกตวาใน 4 
ผลิตภัณฑหลักท่ีมียอดขายเฉล่ียตอปตอรายตอผลิตภัณฑตํ่ ากวา 45,000 บาท น้ัน ผลิตภัณฑหลักดังกลาวทุก
ชนิดเปนของผูประกอบการกลุมแมบานท้ังส้ิน ไมปรากฏวามีผูประกอบการรายเดี่ยวทํ าการผลิตผลิตภัณฑดัง
กลาว ในการศึกษาน้ี ในขณะท่ีผลิตภัณฑหลักท่ีทํ ายอดขายเฉล่ียตอปตอรายตอผลิตภัณฑสูงเกิน 800,000 บาท 
ซึง่ไดแก หมยูอ แคบหมู และไสอ่ัว ตามลํ าดับยอดขายจากนอยไปหามาก กลับมีกลุมแมบานทํ าการผลิตเพียง
กลุมเดยีวเทาน้ันจากผูประกอบการท้ังหมด 12 ราย (ซึ่งอีก 11 รายเปนผูประกอบการรายเดี่ยว) ผูประกอบการ
รายน้ีทํ าการผลิตไสอ่ัว ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตอีกเชนกันวาในขณะท่ีผูประกอบการรายเดี่ยวอ่ืนๆ ขายไสอ่ัวเฉล่ียตอ
รายตอปเทากับ 5,473,233 บาท ไสอ่ัวของกลุมแมบานน้ีกลับขายไดเพียงปละ 9,000 บาทเทาน้ัน (ตารางท่ี 
6.23) และเปนท่ีนาสังเกตเพ่ิมเติมอีกวาจากการสํ ารวจพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตออาหารแปรรูปพ้ืนบาน (อารี 
วบูิลยพงศ และคณะ, 2543) พบวาผลิตภัณฑยอดนิยม 4 อันดับแรกของผูบริโภคเชียงใหมและนักทองเท่ียว ได
แก แคบหมู ไสอ่ัว  หมูยอ และน้ํ าพริกหนุม (ตารางท่ี 6.15) แตกลับปรากฏวาในผลิตภัณฑท้ัง 4 ชนิดน้ี มีผู
ประกอบการประเภทกลุมอยูเพียงกลุมเดียวท่ีผลิตไสอ่ัวซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของตลาดมาก 
แตกลุมน้ีกไ็มประสบความสํ าเร็จในยอดขายท้ังน้ีเพราะมีปญหาทางดานการตลาดเฉพาะตัว สํ าหรับขาวแตนน้ัน
ผูบริโภคชาวเชียงใหมใหความนิยมเปนอันดับท่ี 5 สวนนักทองเท่ียวใหความนิยมเปนอันดับท่ี 7 เทากันกับ
สมนุไพรกึง่สํ าเร็จรูป  ในบรรดาผลิตภัณฑ 15 ชนิด แตขาวแตนก็เปนสินคาท่ีมีมูลคาตอหนวยตํ่ าจึงทํ าใหยอด
ขายตํ ่าไปดวย และเพ่ือตรวจสอบดูความถูกตองของขอมูลอีกคร้ังวาโดยความเปนจริงแลวผูบริโภคเชียงใหมท่ีวา
มีความนิยมในการบริโภคขาวแตนจริงหรือไม หรือเพียงแตอยูในความคิดเทาน้ันวาอาหารแปรรูปพ้ืนบานใน
เชยีงใหมมอีะไรบาง แตโดยความจริงแลวอาจไมไดมีการบริโภคท่ีแทจริงมากนัก (effective demand) ซึ่งสะทอน
ออกมาสวนหน่ึงจากยอดขายเฉล่ียตอรายตอปของขาวแตนซึ่งถือวาตํ่ าสุดในบรรดาผลิตภัณฑหลัก 10 ชนิดท่ี
กลาวถงึ จงึตองพิจารณาจากการกระจายทางการตลาดของผลิตภัณฑหลักดังกลาวซึ่งในที่น้ีคือ ขาวแตน จาก
ตารางท่ี 5.2 พบวารอยละ 22.50 ของยอดขายมาจากตลาดทองถิ่นภายในตํ าบลซึ่งเปนท่ีตั้งของสถานประกอบ
การ ในตางต ําบลแตอยูในเขตอํ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการมียอดขายเพียงรอยละ 6.58 เทาน้ัน สวนใน
ระดบัอํ าเภออ่ืนๆ นอกเหนือจากอํ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการก็ยังคงอยูในระดับคอนขางตํ่ าอยูกลาวคือรอย
ละ 13.56 สํ าหรับตลาดตางจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ยังคงมีเพียงรอยละ 5.64 ซึ่งรวมท้ังหมดแลวใน
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ตลาด 4 ระดบั เทากับรอยละ 48.28 ยังไมถึงรอยละ 50 ของยอดขายท้ังหมด ปรากฏวาท่ีเหลือรอยละ 51.72 
เปนยอดขายท่ีมาจากงานออกราน ซึ่งไมใชยอดขายท่ีสมํ่ าเสมอหรือเกิดขึ้นประจํ า แตจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการ
ออกรานเทาน้ัน แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑขาวแตนไมไดอยูในความนิยมเปนประจํ าของผูบริโภค จึงทํ าใหมีความ
เส่ียงตอความผันผวนของยอดขายสูง นอกเหนือไปจากยอดขายที่ตํ่ าอยูแลว

ก ําไรตอหนวยของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานจะอยูระหวางรอยละ 19 ถึง 62 จากราคาขาย แต
ถาคดิจากตนทุนตอหนวย กํ าไรตอตนทุนจะกลายเปนรอยละ 23.5 ถึง 163 แลวแตชนิดของผลิตภัณฑ (ตาราง   
ท่ี 6.1) ผลิตภัณฑกระเทียมดองแมวาจะมีกํ าไรตอหนวยไมวาจะเปนกํ าไรจากราคาขายหรือกํ าไรจากตนทุนก็
ตามอยูในระดับตํ่ ากวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ แตยอดขายท่ีสูงก็ทํ าใหกํ าไรรวมของผูประกอบการสูงได และ
ประกอบกบัผลิตภัณฑกระเทียมดองมีอายุผลิตภัณฑท่ียาวนาน (โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ) จึงทํ า
ใหความเส่ียงในดานความเสียหายของผลิตภัณฑซึ่งเปนตนทุนชนิดหน่ึงตํ่ า และประกอบกับกระเทียมดองเปน
สวนประกอบของอาหารซึ่งเปนท่ีคุนเคยของผูบริโภคมายาวนานทุกฤดูกาล จึงทํ าใหความตองการผลิตภัณฑ
ประเภทน้ีมคีวามมั่นคงตลอดท้ังป ไมใชสินคาท่ีมีความออนไหวตอภาวะแวดลอมทางดานการบริโภค ยังผลให
กระเทียมดองเปนผลิตภัณฑท่ียังคงมีศักยภาพในกลุมผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

ปลาสม ไสอ่ัว แคบหมู สมุนไพร และหมูยอ ลวนมีศักยภาพในดานการทํ ากํ าไรตอหนวย และศักย
ภาพในดานยอดขายซึ่งทํ าใหกํ าไรรวมของผลิตภัณฑอยูในระดับสูง แตเตาเจี้ยว มะมวงดอง และมะมวงแชอ่ิม 
แมจะมขีอไดเปรียบท่ีสํ าคัญอยู 2 ประการ คืออายุผลิตภัณฑท่ีสามารถเก็บไดคอนขางนานและกํ าไรตอหนวยอยู
ในระดับพอไปไดถึงปานกลางก็ตาม แตยอดขายตอรายตอปท่ีตํ่ าคอนขางมาก ผลิตภัณฑท้ังสองน้ีจึงเปนผลิต
ภัณฑท่ีไมสามารถสรางกํ าไรรวมใหผูประกอบการสูงเชนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเตาเจี้ยวซึ่งหนวย
งานของรัฐไดสงเสริมการผลิตใหแกผูประกอบการกลุมแมบานจํ านวนมาก แตการตลาดก็กระจุกตัวอยูในตํ าบล
ซึ่งเปนแหลงท่ีตั้งของสถานประกอบการถึงรอยละ 40 สวนตางตํ าบลภายในอํ าเภอเดียวกันกับสถานประกอบ
การกม็ยีอดขายตํ ่ามากเพียงรอยละ 7.5 เทาน้ัน (ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในตํ าบลอ่ืนๆ ก็มีการผลิตเตาเจี้ยวเชนเดียว
กนั) สวนรอยละ 47.50 เปนการขายนอกอํ าเภอท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ซึ่งคาดวาเปนการขายใหกับรานขาว
มนัไก รานขนมจีนน้ํ าเงี้ยว และรานอาหารท่ัวไปซึ่งตองการซื้อในราคาถูกและไมตองการยี่หอ ท่ีเหลือเปนการ
ออกรานรอยละ 3.75 และเปนการขายท่ีกรุงเทพฯ รอยละ 1.25 สวนตลาดตางจังหวัดไมมี สาเหตุท่ีการออกราน
ขายไดนอยน้ันอาจจะเปนเพราะวาเตาเจี้ยวเปนสินคาท่ีสามารถหาซื้อไดจากรานคาท่ัวไป และผลิตไดจากโรง
งานทีม่กีารควบคมุคณุภาพท่ีดีกวา ปลอดภัยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอัลฟาทอกซิน ในขณะท่ีราคาเตาเจี้ยว
จากโรงงานมาตรฐานก็ไมไดแพงมากนักและเตาเจี้ยวก็ไมใชเคร่ืองปรุงรสท่ีจะตองใชเปนประจํ าทุกวันในการ
ประกอบอาหาร จงึทํ าใหมีความลํ าบากในการแขงขันกับเตาเจี้ยวจากโรงงานมาตรฐานซึ่งมีศักยภาพสูงกวามาก 
เพราะฉะน้ันจึงสามารถสรุปไดวา ในขณะน้ีการสงเสริมการผลิตเตาเจี้ยวเพ่ือเปนการคาหรือธุรกิจชุมชนอาจจะ
ตองชะลอไวกอน เพราะตลาดอยูในลักษณะท่ีคอนขางอ่ิมตัวหรือถาจะสงเสริมก็อาจทํ าเปนเพียงผลิตภัณฑเสริม
ไมใชผลิตภัณฑหลักสํ าหรับธุรกิจชุมชน ในสวนของมะมวงแชอ่ิมน้ันแมจะมีขอไดเปรียบดังไดกลาวแลว โดยมี
กํ าไรตอหนวยอยูในระดับพอไปไดถึงปานกลาง แตปริมาณขายเฉล่ียตอรายยังคงอยูในระดับตํ่ าคอนขางมาก 
กลาวคอืไมเกนิ 28,000 บาทตอรายตอป ถาพิจารณาจากชองทางการตลาดจะพบวารอยละ 84.79 ของยอด
ขายมะมวงดองและมะมวงแชอ่ิมยังคงอยูในระดับไมเกินอํ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการ (ตารางท่ี 5.2) หาก
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พิจารณาจากพฤตกิรรมของผูบริโภคจะพบวา  ผูบริโภคเชียงใหมใหความนิยมมะมวงดองอยูในอันดับท่ี 9 จาก
ผลิตภัณฑท้ังหมด 15 ผลิตภัณฑ ในขณะท่ีนักทองเท่ียวไมไดใหความสนใจมะมวงดองเลย แตใหความสนใจผล
ไมอ่ืนๆ แชอ่ิม / ดอง ซึ่งจัดอยูในอันดับท่ี 12 (ตารางท่ี 6.15) จากผลิตภัณฑท้ังหมด 15 ผลิตภัณฑเชนกัน แสดง
ใหเห็นวาสํ าหรับนักทองเท่ียวแลว มะมวงดองและมะมวงแชอ่ิมยังไมเปนท่ีนิยม ในขณะท่ีมะมวงดองสํ าหรับผู
บริโภคเชียงใหมยังพอมีตลาดแตการตลาดยังแคบอยูเฉพาะในอํ าเภอของสถานประกอบการเปนสวนใหญ จึง
สรุปไดวามะมวงดองเปนไดเพียงเปนผลิตภัณฑเสริมเทาน้ันสํ าหรับธุรกิจชุมชน

7.2 ขอวิจารณและขอเสนอแนะ

       เตาเจ้ียว
- แมวาจะมีกํ าไรประมาณรอยละ 35 ของตนทุน แตเน่ืองจากตลาดอ่ิมตัวแลวและผูผลิตมีมากราย
ทํ าใหขายยาก (ยอดขายตอรายตอปเทากับ 31,000 บาท) ประกอบกับมีความเส่ียงตออัลฟาทอก
ซนิ ถงึรอยละ 40 (และประมาณรอยละ 20 � 30 มีอัลฟาทอกซินเกินมาตรฐาน) ซึ่งเปนผลกระทบ
ตอผูบริโภคในวงกวาง ท้ังน้ีเพราะผูประกอบการจะนํ าเตาเจี้ยวไปจํ าหนายใหแกรานขาวมันไก 
ขนมจนีน้ํ าเงี้ยว ฯลฯ จึงแนะนํ าใหชะลอการสงเสริมใหกับกลุมแมบาน

       นํ้ าพริก
- ถาการตลาดยงัคงอยูในวงแคบในตลาดทองถิ่น ก็สมควรที่จะชะลอการสงเสริม แตเน่ืองจากกํ าไร
ตอตนทุนอยูในระดับสูง คือประมาณรอยละ 59 � 163 ดังน้ันถาการตลาดดีจะชวยสรางรายไดให
แกกลุมแมบานไดดีพอสมควรทีเดียว

มะมวงดอง และมะมวงแชอิ่ม
- จะตองใชความสามารถในการตลาดคอนขางสูง เพราะมีสินคาทดแทนเปนจํ านวนมาก และจาก 

consumer survey พบวามะมวงดองไมไดอยูในความนิยมของนักทองเท่ียวเลย (มีคะแนนเทากับ
ศนูย) แตผลไมอ่ืนๆ แชอ่ิม/ดอง นักทองเท่ียวใหคะแนนในความนิยมรองสุดทาย จากผลิตภัณฑ 
15 กลุม และขอบเขตของการตลาดในขณะน้ีรอยละ 84.79  อยูเพียงไมเกินระดับอํ าเภอ

      สมุนไพรผงพรอมดื่ม
- พอไปได กํ าไรประมาณรอยละ 45 � 117 จากตนทุน แตจุดออนก็คือการตลาด โดยรอยละ 79.23 
อยูไมเกนิระดับอํ าเภอ แตยอดขายตอรายตอปยังคงสูงพอสมควร (146,000 บาทตอรายตอป) 
ประกอบกับตลาดมีแนวโนมในการใชสมุนไพรมากขึ้นตามลํ าดับ จากกระแสตามความนิยมของ    
ผูบริโภคท่ีหันมานิยมผลิตภัณฑธรรมชาติมากขึ้น

   กระเทียมดอง
- ยงัอยูในอันดบั 6 ในความนิยมของนักทองเท่ียวและอยูในอันดับ 11 ในความนิยมของผูบริโภค
เชยีงใหม กลุมท่ีมียอดขายสูงจะมีการตลาดท่ีดี การเปนผูผลิตแบบ subcontractor ใหกับโรงงาน
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จะชวยทํ าใหการผลิตและการวางแผนการผลิตมีเสถียรภาพ และรอยละ 25 � 87 ของยอดขาย มา
จากตางจงัหวัด แตในตลาดกรุงเทพฯ มีเพียงรอยละ 0.87

     ขาวแตน
- มลูคาตอหนวยตํ่ า ยอดขายตอรายตํ่ าเพียง 24,000 บาทตอรายตอป แตกํ าไรตอตนทุนสูงถึงรอย
ละ 61 � 138 การตลาดรอยละ 51.72 อาศัยการออกราน สวนตลาดในทองถิ่น และไมเกินระดับ
อํ าเภอไมนิยมบริโภคนัก ท้ังน้ีสังเกตไดจากสัดสวนการจํ าหนายในตลาดทองถิ่นและระดับไมเกิน
อํ าเภอมีเพียงรอยละ 29.08 เทาน้ัน

ปลาสม
- เปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปท่ีมีศักยภาพในบรรดาอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ท้ังน้ีจะเห็นไดจากยอด
ขายเฉลีย่ตอรายตอป 358,000 บาท ซึ่งหมายความวามีอุปสงครองรับ มีกํ าไรคิดเปนรอยละ 64 
ของตนทุนการผลิต แตยังไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภคในตัวเมืองและนักทองเท่ียวมากนัก รอยละ 
54.5 เปนการขายไมเกินระดับอํ าเภอซึ่งนับวาขายดี และจากการออกรานรอยละ 15.22 สวน
ตลาดในจงัหวดัรอยละ 22.96 ตลาดตางจังหวัดยกเวนกรุงเทพฯ รอยละ 7.32

แคบหมู  ไสอั่ว  หมูยอ และนํ้ าพริกหนุม
- เปนสินคายอดนิยม 4 อันดับแรก ของนักทองเท่ียวและผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม โดยมีกํ าไรตอตน
ทุนสํ าหรับไสอ่ัว แคบหมู และหมูยอ รอยละ 113  43 � 150  และ30 � 60 ตามลํ าดับ และมียอด
ขายเฉลีย่ตอรายตอปเทากับ 4,107,000  2,074,000 และ 826,000 บาท ตามลํ าดับ สํ าหรับ
ตลาดสวนใหญจะเปนตลาดภายในจังหวัดขึ้นไป กลาวคือ แคบหมูรอยละ 68.15 (รอยละ 85 ถา
คดิแบบเฉล่ียถวงน้ํ าหนัก)  ไสอ่ัวรอยละ 78.75  และหมูยอรอยละ 97.19

ธรุกจิชมุชนอาหารแปรรูปพ้ืนบานของกลุมแมบานโดยเปรียบเทียบแลวยังมีสภาพออนแอ สาเหตุพอ
อนุมานไดวามาจาก

1. สินคาท่ีเลือกผลิตมีมูลคาตอหนวยคอนขางตํ่ าโดยเปรียบเทียบ และไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภคและ     
นักทองเท่ียวมากนัก

2. ขอบเขตการตลาดโดยเปรียบเทียบแลวคอนขางแคบ สวนใหญแลวไมเกินระดับอํ าเภอซึ่งแสดงถึง 
ความสามารถในการตลาดยังตํ่ าอยู

3. สินคาท่ีผลิตออกมาจํ าหนายชาวบานสวนใหญ หรือกลุมตางๆ มีการผลิตไดเอง เชน น้ํ าพริก 
เตาเจี้ยว ทํ าใหจํ าหนายไมออก

4.  กลุมแมบานมีทุนเรือนหุน หรือสวนของผูถือหุนตํ่ าหรือติดลบ ทํ าใหเปนอุปสรรคในการขยายกิจการ
5.  จากการประเมินของคณะผูวิจัยพบวา สถานประกอบการทุกแหงท่ีศึกษา (ท้ังประเภทกลุมแมบาน
และรายเดี่ยว) ยังไมผานเกณฑ GMP ซึง่ทํ าใหเกิดความเส่ียงตอผูบริโภค อันจะยังผลใหเกิดความ
เส่ียงตอการลดลงของอุปสงคตออาหารพื้นบานในอนาคต ซึ่งจาก consumer survey พบวาผู
บริโภคใหความสํ าคัญตอความปลอดภัยในการบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบานสูงมาก
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6. การกระจายผลประโยชนของธุรกิจในหมูสมาชิกยังขาดความเปนธรรมอยูมากทํ าใหชุมชนยังไมเขม
แข็งเทาท่ีควร

7.3   ขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบาน

1.  ตองใหมีการผลิตท่ีถูกสุขอนามัย เปนท่ีมั่นใจของผูบริโภค โดยมี GMP ในระดบัดี ซึ่งจะตองมีการ
สรางสถานประกอบการใหถูกหลัก GMP การใชเคร่ืองมือและภาชนะใหถูกหลักอนามัย และมี
กระบวนการผลิตถูกหลัก GMP

2. ผูผลิตตองมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองการใชสารเคมีเปนอยางดี และมีความซื่อสัตยในการใชสาร
เคม ีกลาวคือควรใชในปริมาณตรงตามท่ีระบุไวในฉลาก

3.ตองมีการทํ าการศึกษาอายุผลิตภัณฑท่ีแนนอนเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและเพ่ือเปน
ประโยชนในการให อย. ซึ่งเปนประโยชนแกผูบริโภคโดยตรง

4.ตองมีการสงเสริมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมแม
บาน การสงเสริมการผลิตควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยอาศัยขอมูลทางการตลาดท่ีเชื่อถือได

5.  ตองมกีารก ําจัดขยะและน้ํ าเสียใหถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมแมบาน
6.  การใหการสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารพื้นบาน ควรมีวิธีกระจาย
ผลประโยชนจากการสนับสนุนดังกลาวสูชุมชนอยางเปนธรรมมากข้ึนในกลุมแมบานแตละกลุม

7.  ควรสนบัสนุนใหมีชมรม หรือสมาคมผูประกอบการอาหารพ้ืนบาน เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลในดาน
การผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร และเพ่ือแลกเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุหีบหอ 
การท ําการตลาดรวมกันเพ่ือประหยัดตนทุน รวมท้ังสรางอํ านาจตอรอง ดึงดูดผูซื้อรายใหม และ
สงสัญญาณถึงภาครัฐไดอยางรวดเร็วและอยางมีขนาด (sizable) เพ่ือจะไดแกไขปญหาไดทัน
ทวงที

8. การฝกอบรมในการวางแผนและการจัดการธุรกิจสํ าหรับกลุมแมบานเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับการ    
เตบิโตอยางมั่นคงของธุรกิจชุมชนอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

9.  การระดมทุน แมวาจะเปนขอจํ ากัดในชุมชนชนบท แตนับเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดหากตองการที่
จะขยายธุรกิจชุมชนอาหารแปรรูปพ้ืนบานออกไป

10. การวจิยัทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ (เทคโนโลยีอาหารแปรรูปพ้ืนบาน) การตลาด และการ 
พัฒนาการบรรจุหีบหอเปนส่ิงท่ียังคงตองทํ าอยางตอเน่ือง

11.  การสงเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานโดยภาครัฐ NGOS และเอกชน เปน
ส่ิงท่ีจ ําเปนอยางยิ่งตอการสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชนอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

12.  สนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานเพ่ือใหได อย. เพ่ือใหผูบริโภคมีความ
มัน่ใจในการบริโภค ซึ่งจะเปนการทํ าใหตลาดขยายตัวไดอีกทางหนึ่ง
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13. การควบคมุคณุภาพของวัตถุดิบเปนส่ิงสํ าคัญมากอีกประการหน่ึงของอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปพ้ืนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ือง อัลฟาทอกซนิ ในถัว่เหลืองซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
เตาเจีย้ว ในกระเทียมสํ าหรับใชผลิตกระเทียมดอง และในสมุนไพรซึ่งใชผลิตสมุนไพรแปรรูป



บรรณานุกรม

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   กมล  งามสมสุข  วิมล  ธรีะภาพพันธ  จิรัชยา          
จงประเสริฐ  ชลารีย  หาญพนานนท  ธิติมา  รูปสุวรรณ ลัดดาวัลย  สํ าราญ  สรอยสน  มนสิการกุล        
สิริมาศ  อุษสาธิต   สุปนันท  โยธานะ  วรรยา  เจียรสมจิตร  อมรรัตน  ไหวดี  สมพงษ  ใจแกว   วิรุจน      
ตอพรหม และไวกูณฐ แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
กระเทียมดอง 1 . เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน
: จังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และ             
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543.(1)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  สมพงษ ใจแกว         
ลัดดาวัลย สํ าราญ  และสรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณี
ศึกษากลุมกระเทียมดอง 2. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหาร    
แปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (2)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   ธเนศ  ศรีวิชัยลํ าพันธ  ชลารีย  หาญพนานนท 
และไวกูณฐ แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมกระเทียมดอง  
3. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัด
เชยีงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (3)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   กมล  งามสมสุข  ชลารีย  หาญพนานนท และ       
สิริมาศ อุษสาธิต. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมกระเทียมดอง 4. 
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (4)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   กาญจนา  โชคถาวร  ลัดดาวัลย  สํ าราญ วรรยา  
เจียรสมจิตร และอมรรัตน ไหวดี. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
เตาเจ้ียว 1. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (5)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   กมล  งามสมสุข สมพงษ ใจแกว สิริมาศ         
อุษสาธิต และธิติมา รูปสุวรรณ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม  
เตาเจ้ียว 2. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (6)
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ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ   วิมล  ธีระภาพพันธ  นัทธมน  ธีระกุล  จิรัชยา         
จงประเสริฐ และวรรยา  เจียรสมจิตร. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
เตาเจ้ียว 3. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (7)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  กาญจนา  โชคถาวร  สมพงษ  ใจแกว และ        
ลัดดาวัลย สํ าราญ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมเตาเจ้ียว 4.  
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรคณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (8)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธีระภาพพันธ  สิริมาศ อุษสาธิต  และ
อมรรัตนไหวดี. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมสมุนไพร 1. เชยีงใหม :
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (9)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธีระภาพพันธ  นัทธมน   ธีระกุล  จิรัชยา         
จงประเสริฐ  และสรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจ
การสมุนไพร 2. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (10)

ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต  อารี  วิบูลยพงศ  พฤกษ  ยิบมันตะสิริ  เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  อมรรัตน ไหวดี และ
ไวกูณฐ แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมสมุนไพร 3.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (11)

ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต  อารี  วิบูลยพงศ  พฤกษ  ยิบมันตะสิริ  ศรัณย  อารยะรังสฤษฏ  ธิติมา  รูปสุวรรณ  และ   
สรอยสน มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมสมุนไพร 4.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (12)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พัฒนา   เจียรวิริยะพันธ  นัทธมน  ธรีะกุล จิรัชยา   
จงประเสริฐ  วรรยา  เจียรสมจิตร และวิรุจน  ตอพรหม. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน 
กรณีศึกษากลุมมะมวงดอง 1. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหาร
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แปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (13)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรสิริ   สืบพงษสังข  ไวกูณฐ  แดงโพธิชา  และ         
วิรุจน  ตอพรม. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมมะมวงดอง 2. เชยีงใหม :
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (14)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ  ธิติมา  รูปสุวรรณ  และ 
สรอยสน มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมมะมวงดอง 3. 
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (15)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  ธเนศ  ศรีวิชัยลํ าพันธ  สมพงษ  ใจแกว อมรรัตน     
ไหวดี และนงคราญ คํ าภิโล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน  กรณีศึกษากลุมมะมวงดอง 
4. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัด
เชยีงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (16)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรสิริ  สืบพงษสังข   จิรัชยา จงประเสริฐ  และ
สรอยสน มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมนํ้ าพริก 1.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (17)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรทิพย  เธียรธีรวิทย  นัทธมน  ธีระกุล  ธติิมา         
รูปสุวรรณ และสุปนันท โยธานะ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม         
นํ้ าพริก 2. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (18)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรสิริ  สืบพงษสังข  ชลารีย  หาญพนานนท       
ธิติมา  รูปสุวรรณ และสิริมาศ  อุษสาธิต. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
นํ้ าพริก 3. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (19)
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ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรทิพย   เธียรธีรวิทย  นงคราญ  คํ าภิโล  ลัดดา
วัลย   สํ าราญ และวรรยา   เจียรสมจิตร. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน  กรณีศึกษากลุม
นํ้ าพริก 4. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2543. (20)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยบิมันตะสิริ  เยาวเรศ   เชาวนพูนผล  ชลารีย  หาญพนานนท      
ธติมิา รูปสุวรรณ  และไวกูณฐ  แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษา
กลุมขาวแตน 1. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (21)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยบิมันตะสิริ  ศรัณย  อารยะรังสฤษฏ  สิริมาศ  อุษสาธิต       
สุปนันท  โยธานะ และอมรรัตน  ไหวดี. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
ขาวแตน 2. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (22)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยบิมันตะสิริ  กาญจนา  โชคถาวร   ธติิมา  รูปสุวรรณ  และ  
วรรยา เจียรสมจิตร. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมขาวแตน 3.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (23)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  ศรัณย   อารยะรังสฤษฏ  จิรัชยา   จงประเสริฐ   
และสุปนันท โยธานะ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมขาวแตน 4.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (24)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ  ไวกูณฐ  แดงโพธิชา และ
สมพงษ  ใจแกว. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการปลาสม 1.  เชยีงใหม 
: โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (25)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  ศรัณย  อารยะรังสฤษฏ ไวกูณฐ แดงโพธิชา          
วิรุจน  ตอพรม  และสุปนันท  โยธานะ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุม
ปลาสม 2. เชียงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
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จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (26)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  กมล  งามสมสุข  ชลารีย หาญพนานนท และ    
สิริมาศ  อุษสาธิต. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการปลาสม 3. เชยีงใหม 
: โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรคณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (27)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ  ชลารีย  หาญพนานนท  
และสรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมปลาสม 4.
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (28)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรทิพย  เธียรธีรวิทย  ไวกูณฐ  แดงโพธิชา  และ     
ลัดดาวัลย  สํ าราญ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการไสอั่ว 1 . เชยีงใหม 
: โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (29)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  กมล   งามสมสุข  สุปนันท   โยธานะ  และ        
ลัดดาวัลย  สํ าราญ. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากลุมไสอั่ว 2 . เชียงใหม :
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (30)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธรีะภาพพันธ  สมพงษ  ใจแกว   และสิริมาศ  
อุษสาธิต. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการไสอั่ว 3 . เชียงใหม :        
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (31)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  พรสิริ  สืบพงษสังข  จรัิชยา  จงประเสริฐ  และ     
สรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการไสอั่ว 4 . 
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (32)



115

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  ศรัณย  อารยะรังสฤษฏ  ชลารีย  หาญพนานนท 
และไวกูณฐ  แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการหมูยอ 1 . 
เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหม
และลํ าพูน, ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2543. (33)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธีระภาพพันธ  นัทธมน  ธีระกุล  จิรัชยา          
จงประเสริฐ  และสรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจ
การหมูยอ 2. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,   2543. (34)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธีระภาพพันธ  อมรรัตน  ไหวดี  และไวกูณฐ  
แดงโพธิชา. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการหมูยอ 3. เชยีงใหม :    
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (35)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  เยาวเรศ  เชาวนพูนผล สมพงษ ใจแกว และ       
สิริมาศ  อุษสาธิต. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการหมูยอ 4. เชียงใหม :
โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวดัเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (36)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  กาญจนา  โชคถาวร  จรัิชยา   จงประเสริฐ และ       
นงคราญ คํ าภิโล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการแคบหมู 1. เชยีงใหม 
: โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (37)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  วรรยา  เจียรสมจิตร  และ 
อมรรัตน   ไหวดี. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการแคบหมู 2. เชยีงใหม 
: โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน,
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม, 2543. (38)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  วิมล  ธรีะภาพพันธ  เยาวเรศ  เชาวนพูนผล         
นัทธมน   ธีระกุล  อมรรัตน  ไหวดี  และนงคราญ  คํ าภิโล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน 
กรณีศึกษากิจการแคบหมู 3. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหาร
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แปรรูปพ้ืนบาน : จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (39)

ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  อารี วิบูลยพงศ  พฤกษ ยิบมันตะสิริ  กาญจนา  โชคถาวร  วรรยา  เจียรสมจิตร  ธติิมา    
รูปสุวรรณ  และสรอยสน  มนสิการกุล. รายงานการวิจัยอาหารแปรรูปพ้ืนบาน กรณีศึกษากิจการ
แคบหมู 4. เชยีงใหม : โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน :
จงัหวัดเชียงใหมและลํ าพูน, ศนูยวจิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. (40)

อารี  วิบูลยพงศ  ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  วิมล  ธีระภาพพันธ  และนัทธมน  ธีระกุล. ราย
งานการวิจัยพฤตกิรรมการซื้อและความพอใจของผูบริโภคอาหารแปรรูปพ้ืนบาน.  ศนูยวิจัย
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543.
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ภาคผนวก ก.

ตาราง ก.1  รอยละของกํ าไรตอราคาขายของผลิตภัณฑหลัก

ผลิตภัณฑ mean SD คาเฉลี่ยยอดขาย
ผลติภัณฑหลักตอราย (บาท)

กระเทียมดอง (n=7) 30.71 25.59 470,431
มะมวงดอง (n=4) 43.86 8.43 99,566.50
มะมวงแชอ่ิม (n=5) 37.82 18.94 95,280
เตาเจี้ยว (n=5) 25.93 21.35 27,707.18
แคบหมู (n=4)1/ 33.44 22.95 2,073,861.05
น้ํ าพริก (n=7) 45.26 19.85 41,280
หมูยอ (n=7) 36.03 12.37 825,812.50
สมุนไพร
- ดอกคํ าฝอยผง (n=4)
- ขงิผง (n=4)
- มะตูมผง (n=4)
- ลํ าไยผง
- ใบเตยผง
- เกกฮวยผง
- หญาหนวดแมว
- ฟาทลายโจร
- เหงือกปลาหมอ

31.37
53.60
53.46

29.15 (1 ราย)
63.34 (1 ราย)
16.74 (1 ราย)
25.54 (1 ราย)
64.17(1 ราย)
55.03 (1 ราย)

21.24
13.37
16.47

148,325

ไสอ่ัว (n=5) 53.91 11.59 4,107,175
ปลาสม (n=7) 38.60 23.34 357,906
ขาวแตน (n=11) 38.20 16.33 59,477
หมายเหตุ : n คือจํ านวนคาสังเกต (observations) ซ่ึงเปนจํ านวนชนิดยอยของผลิตภัณฑหลักแตละชนิด โดยจะมากกวาหรือเทา

กบัจํ านวนรายของผูประกอบการ
                  1/  คาเฉลีย่นี้ไดมาจากการหากํ าไรตอยอดขายรวมของผูประกอบการ 3 ราย และจากการคํ านวณตนทุนและราคาขาย 

ของผลิตภัณฑยอยในผลิตภัณฑหลักคือแคบหมู อีก 1 ราย ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลกํ าไรตอหนวยผลิตภัณฑมีความ     
ขดัแยงกับกํ าไรรวมและยอดขายรวม

ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) - (40))
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ตารางที่  ก.2  ก ําไรตอราคาขายของผลิตภัณฑเสริม

ผลิตภัณฑ mean SD
ทองมวน (n=2)  42.59   5.28
น้ํ าเฉากวย (n=2) -11.75 20.15
น้ํ ามะนาว (n=2)  -0.75 39.95
น้ํ าสม (n=2)  -6.75 34.29
น้ํ ามะพราว (n=2)                   -13.92 46.79
น้ํ าฝร่ัง (n=4)  7.68 26.20
กลวยอบเนย (n=2) 21.24 25.92
ไขเค็ม (n=4) 36.18 10.22
น้ํ ามันหมู (n=2) 89.05   2.05
ขาวเกรียบฟกทอง (n=5) 39.77 33.01
ลํ าไยอบแหง (n=3) 26.78 27.61
หัวปลา (n=2)                  100.00   0.00
ไขปลา (n=2) 97.37   3.72
ซอ๊ิีวขาว (n=4)                    22.80 13.60
ถัว่เคลือบ (n=2)   7.53 31.01
มะขามแกว (n=3) 19.15   9.53
แหนมซี่โครง (n=2) 36.77 29.94
แหนมขอไก (n=2) 36.88 31.65
แหนม (n=2) 29.29 15.85
น้ํ ายาลางจาน (n=2)   1.03   2.69
แชมพูมะกรูด (n=2) 42.29   4.84
ครีมนวด (n=4) 34.75   8.36
น้ํ าพริกเผาถั่วเหลือง (n=2) 48.17   7.79
น้ํ าพริกนรกกุง (n=2) 53.80   3.67
ขนมทองพับ (n=2)   8.44 20.87
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ตารางที่  ก.2  (ตอ)

ผลิตภัณฑ รอยละกํ าไรตอราคาขาย
ขาวตังเสวย (n = 1)  52.50
บวยมะมวง (n = 1)  30.15
น้ํ าลํ าไย (n = 1) -37.25
น้ํ าสับปะรด (n = 1) -21.00
น้ํ ามะตูม (n = 1) -18.00
น้ํ าขิง (n = 1) -24.00
น้ํ ามะขาม (n = 1) -18.75
กระทอนดอง (n = 1)  48.30
มะกอกดอง (n = 1)  48.30
กลวยอบเกลือ (n = 1)  29.65
ขนมทองตัน (n = 1)    6.02
มะยมเชื่อม (n = 1) 20.00
ไสปลาดอง (n = 1) 83.33
ไสปลา (n = 1) 80.28
กะหร่ีปบ (n = 1) 10.00
มันรังนก (n = 1) 23.43
ขนมหัวเราะ (n = 1) 20.57
ขนมดอกจอก (n = 1) 30.86
กลวยฉาบ (n = 1) 47.71
คุกกี้เนย (n = 1) 22.31
คุกกี้สิงคโปร (n = 1) 50.65
ขนมไข (n = 1) 10.00
โดนัท (n = 1) 52.00
แหนมไก (n = 1) 67.40
แหนมปลา (n = 1) 62.68
เห็ดนางฟา (n = 1) 21.10
ปลาสวาดวง (n = 1) 29.07
ปลาอบกรอบ (n = 1) 84.47
ปลาแดดเดียว (n = 1) 44.12
หมูสวรรค (n = 1) 67.97
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ตารางที่  ก.2  (ตอ)

ผลิตภัณฑ รอยละกํ าไรตอราคาขาย
กาละแม (n = 1) 34.56
น้ํ าพริกหนุม (n = 1) 30.70
ขาวแคบ (n = 1) 25.62
กนุเชียง (n = 1) 23.32
แชมพูอัญชัน-มะกรูด (n = 1) 24.64
แชมพูใบหมี่-มะกรูด (n = 1) 27.64
แชมพูดอกอัญชัญ (n = 1) 39.83
ขาวเกรียบกุง (n = 1) 53.52
ขาวเกรียบเผือก (n = 1) 52.06
หนังพอง (n = 1) 59.00
น้ํ าพริกนรกถั่วเหลือง (n = 1) 65.75
ชาดอกคํ าฝอย (n = 1) 12.31
ชารางจืด (n = 1) 30.69
ชาหญาหนวดแมว (n = 1) 26.38
ชาขิง (n = 1) 93.75
มะขามแชอ่ิมอบแหง (n = 1)   8.19
มะเขือเทศเชื่อมอบแหง (n = 1)   5.88
ขงิแชอ่ิมอบแหง (n = 1) 53.57
มะเฟองหยี (n = 1) 54.09
กลวยอบ (n = 1) 39.67
กลวยสุขภาพ (n = 1) 25.96
มะมวงกวน (n = 1) 28.95
กลวยกวน (n = 1) 38.22
กลวยบารบีคิว (n = 1) 38.67
กากหมู (n = 1) 94.80
เลือดหมูตม (n = 1) 33.75
เศษแคบหมูติดมัน (n = 1) 95.15
เศษแคบหมูไรมัน (n = 1) 86.40
น้ํ ามันดํ า (n = 1) 81.25
หนังไกทอด (n = 1) 55.50
หมายเหตุ : n คือจํ านวนคาสังเกต (observations)
ที่มา : ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และคณะ, 2543 ((1) � (40))


