
แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบาน

• ประชากรไทยอยูในภาคเกษตรถึง 58% แตสรางรายไดเพียง 30% ของประเทศเทา
นัน้ แรงงานจึงอพยพสูภาคอตุสาหกรรมบริการ กอสราง ฯลฯ  กอใหเกิดการลมสลาย
ของสถาบันครอบครัว

 ทํ าไมตองเปนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ?

แมบานมีขีดความสามารถในการน ําวัตถุดิบเกษตร
ในทองถิ่นมาแปรรูป
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร
เพิ่มการสรางงานในชนบท
รฐัใชเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบานของประเทศไทย

• ครวัเรอืนเกษตรกรกวา 60%มีรายได
จากการทํ างานนอกการเกษตร
• การแปรรูปสินคาเกษตรใหรายไดเฉลี่ย
ครวัเรอืนละ 105 บาท หรือ 0.4%  ของ
รายไดตอครัวเรือน
• ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพื้นบานมีอยูท่ัว
ทุกภาค  สวนใหญผลิตโดยกลุมแมบาน
และผูประกอบการรายยอยมีมูลคารวมกวา
940  ลานบาท (เฉพาะท่ีปรากฏใน
ทะเบียน)
• ในป 2536 ภาคกลางเปนแหลงผลิต
สํ าคัญท่ีสุด และ ผลิตภัณฑจากมะพราวทํ า
รายไดมากท่ีสดุ

 จุดมุงหมายของโครงการวิจัย
• ทํ าความเขาใจสถานภาพของอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบาน กลาวคือ โครงสราง
การผลิต การตลาด นโยบาย มาตรการ และสถาบันตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับอตุสาหกรรมนี้
ตลอดจนปญหาตางๆ ท่ีปรากฎอยูในปจจุบัน
• วิเคราะหความเปนไปไดของการยกระดับอุตสาหกรรมฯ
• เสนอแผนแมบทเพื่อพัฒนาอตุสาหกรรมนี้ใหเกิดความม่ันคง และตอบสนอง
นโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8

 ตัวอยางและวิธีการศึกษา
• ผูประกอบการอิสระ และผูประกอบการในรูป
กลุมแมบาน จากจังหวัด เชียงใหม เชียงราย
พะเยา และลํ าปาง
• ผูบริโภค
• เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวของ

มลูคาผลิตภัณฑรายภาค

7%

  7%

 85%
ภาคกลาง

 4%
ภาคตะวันออก/เหนือ ภาคใต

ภาคเหนือ

มะยม

86%

6%
4%

2%
1%1%

มะพราว

วานหางจรเข
หนอไมดอง กลวย มะมวงหิมพานต

 มลูคาผลิตภัณฑ 6   อันดับแรก

มูลคาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานของประเทศ ในป 2536

ไมมีขอมูล
<1.0

>10.0
5.1-10.0
1.0-5.0

มูลคา (ลานบาท)

มูลคารวมผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน พ.ศ.2536

• อตุสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบานเปนจุดเริ่มตนท่ีงายท่ี
สดุสํ าหรับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของชนบท
ไทย

 ขั้นตอนการศึกษา

สํ ามะโน 4 จังหวัด
(เชียงใหม   เชียงราย  พะเยา  ลํ าปาง)

สรุปสถานการณของประเทศ

ทบทวนสถานภาพจาก
งานตางๆ ท่ีผานมา

เสนอตอกรมสง
เสริมอุตสาหกรรม

ศึกษาระดับลึก

เลือกตัวอยางทุกฝายท่ีเก่ียวของสรุปการวิเคราะห

เสนอผลงานตอผูท่ีเก่ียวของ
  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

กํ าหนดวิสัยทัศนอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปพื้นบาน 2544

 ธุรกิจอาหารแปรรูป 4 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2538
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เตาเจี้ยว ซีอ้ิว และถ่ัวเนา
ผลไมตากแหง อบแหง และทํ าผง

มลูคาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปส ําคญั ของจังหวัด เชียงใหม เชียงราย พะเยา และลํ าปาง
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ขนาดธุรกิจ

ขนาดการประกอบการของ เชียงใหม เชียงราย พะเยา และลํ าปาง

ผลิตภัณฑที่ส ําคัญของ 4 จังหวัดภาคเหนือ:

เชียงใหม  ผักและผลไมดอง และผลิตภัณฑเน้ือ (แหนม หมูยอ)
เชียงราย   ผลิตภัณฑเน้ือ ผักดอง อาหารขบเค้ียว

พะเยา      ปลาสม และพริกแหง
ลํ าปาง   ผลิตภัณฑเน้ือ และผักดอง

 ระบบอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน

ผูบริโภค

ฝายเจรจาธุรกิจ
กรมสงเสริมการเกษตร

ฯลฯ

การตลาด

คนกลาง
ผลติภัณฑ
ส ําเร็จรูป

ผลติภัณฑส ําเร็จรูป

อ.ย.
สมอ.

โรงงานอุตสาหกรรม

อตุสาหกรรมเกษตรพื้นบาน

เทคโนโลยีการผลติ เงินลงทุน ธ.ก.ส.
ธนาคารออมสิน

ธนาคารพาณิชยตาง ๆ
บอย.

 กรมสงเสริมการเกษตร
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

 สถาบนัการศึกษา
 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต

ฯลฯ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตร

ประสานงาน

ระบบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
นโยบาย/มาตรการ

ผลผลติก่ึงส ําเรจรูป

• การทํ าส ํามะโน 4 จังหวัด พบกลุมผูผลิต   317 กลุมและผูผลิตท่ัวไป 536 ราย
• ขนาดธุรกิจกวา 60% มีขนาดเล็กมีคนงานตํ ่ากวา 7 คน
• กวา 50% ของผูผลิตมีมูลคาผลิตภัณฑไมเกิน 30,000 บาทตอป

#40
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ln y = 5.951-0.787 ln x
                  (-11.660)
R2 = 0.98

y

x

  อุตสาหกรรมแปรรูปพ้ืนบานสีโอกาสท่ีจะพัฒนาเปนธุรกิจท่ีมี
ความ  ย่ังยืนไดเพราะ ….

• มีผูประกอบการท่ีมีมูลคาขายกวา 30 ลานบาท
• เม่ือขนาดใหญขึ้นตนทุนการใชแรงงาน  (ซึ่งเปนตนทุนส ําคัญเทาๆกับตนทุนคาวัตถุ
ดบิ) ตอหนวยจะลดลง
• แนวโนมการตลาดสูงขึ้นท้ังในประเทศ และตลาดสงออก   โดยเฉพาะผลไมแหงและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อ
• เปนสินคาท่ีไมเปนคูแขงกับโรงงานขนาดใหญ

ความสัมพันธของแรงงานตอหนวยมูลคาผลผลิตกับขนาดธุรกิจ
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วิสัยทศัน
เพ่ือความย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปพ้ืนบาน

ผูผลิต
● ตองมีความสามารถในดานจัดการผลิต
และการตลาด

● ตดัสินใจและปรับตัวไดรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ
●  ถูกสุขอนามัย
●  ไมกอมลภาวะ

ธุรกิจ
● เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
● กระจายตัวอยูในชนบท

รัฐ
● จดัหาผูมีความสามารถทํ าหนาท่ี
●  ประสานงานและใหคํ าปรึกษาดานตางๆ

วิสัยทศัน
หลังป 2000

งานตอเน่ือง 2542

งานในป 2539 ไดเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไวแลว และบางสวนจะน ํา
มาทดสอบ โดยจัดทํ าเปนงานวิจัยเพื่อน ําไปสู
• การปรับโครงสรางธุรกิจ
• ชี้ประเด็นการวิจัยเชิงเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน ํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
• เพื่อสรางเครือขายธุรกิจชุมชน

ปญหาการผลิตยังไมไดมาตรฐานในดานสุขอนามัยอาหาร
          สุขอนามัยในดาน ระดับปญหา
●  โรงเรือน พื้นท่ีใชสอย คอนขางมาก
●  การควบคุมความสะอาด คอนขางมาก
●  ภาชนะบรรจุ                          มีปญหาบาง
     (โดยเฉพาะการหมักดอง)
●  การใชสารกันบูด  สีอาหาร ไมมี

• พฒันาใหไดมาตรฐาน
อย.

• เรงสรางเครือขายท่ีเขม
แขง็แทนการแขงขันกัน
เอง

• เรงฝกอบรมดานการจัด
การ

• เรงฝกอบรมดานการจัด
การ

จดุออนของอตุสาหกรรมและแนวทางแกไข ที่สํ าคัญ  4 อันดับแรก

• คุณภาพของผลิตภัณฑไม
ไดมาตรฐาน

• ขาดความสามารถในการ
จัดการดานการตลาด และ
ขาดขาวสาร

• ขาดวิสัยทัศนในการลงทุน

• ขาดความสามารถในการ
จัดการดานการผลิตอยาง
มีประสิทธิภาพ

จุดออน                          แนวทางแกไข              หนวยงานหลัก

• สาธารณสุข

• ฝายธุรกิจเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

• กรมสงเสริมอตุสาหกรรม

• กรมสงเสริมอตุสาหกรรม
เคหกจิเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

 เทคโนโลยีและระบบการผลิต
• กระบวนการการผลติอาหารพ้ืนบานอาศัยแรงงาน
เปนหลัก และผลิตโดยแมบาน
• ใชเทคโนโลยีการผลิตพื้นบาน
• การผลิตสวนใหญใชเชื้อเพลิงจากแหลงตาง ๆ
เชน ฟน แกส แกลบ ฯลฯ

เหตุผลท่ีธุรกิจไดรับความสํ าเร็จ

การขยายตัวของผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ ของกลุมฯระหวาง
ป 2536-38 มีอัตราการเจริญ
เติบโตประมาณ 33% ตอป

• กวา 70% ของผูผลิตระบุวาธุรกิจป ร ะ ส บ
ความส ําเร็จ
• ผูผลิตรายยอย: มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ

•  กลุมผูผลิต:  มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ
                 สมาชิกใหความรวมมือ

กลุมผูผลิต

14%

พอไปได10%

76%
ประสบความสํ าเร็จ

 ไมประสบความส ําเร็จ

ผูผลิตรายยอย
7%

ประสบความสํ าเร็จ
70%

พอไปได

ไมประสบความส ําเร็จ
23%

 ทศันคติของผูบริโภค 

!  สี 
!  ความสดใหม
!  ความสะอาด

• มีผูบริโภคประมาณ 25% ท่ีไมซื้ออาหารแปรรูปพื้นบาน หรือเลิกบริโภคดวยเหตุผล
ตางๆ ท่ีส ําคัญ คือ ความไมชอบ และความไมสะอาด
• ผูบริโภค พิจารณาเลือกซื้อจากปจจัยหลัก คือ

ตลาด

ผลิตภัณฑท่ีศึกษา
ปลาสม  แคบหมู  ไสอั่ว หมูยอ นํ ้าพริก กระเทียมดอง มะมวงดอง เตาเจ้ียว ขาวแตน
และสมุนไพร

วิเคราะหศักยภาพ และปญหา

• เทคโนโลยีการผลิต
• สุขอนามัย
• การลงทุน
• การจดัการการเงิน
• การจดัการการตลาด
• การบริหารอ่ืนๆ
• ผลตอบแทน

ขั้นตอนการดํ าเนินงาน

เลอืกเปาหมาย (กลุมแมบาน/ธุรกิจ)

ส ํารวจเปาหมายการผลิต และธุรกิจ

เสนอแนวทางปรับโครงสรางตอกลุมเปาหมาย

ปรับโครงสรางทีเ่หมาะสม

กลุมเปาหมาย สถาบันการเงิน สาธารณสุข

สรางเครือขาย

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย

กรมสงเสริมการเกษตร

โรงเรียน
ผูน ําชุมชน

ฯลฯ

38%

27%

5%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไมใชเช้ือเพลิง

อื่นๆ

แกส

ฟนและถาน

ร.ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต ร.ศ.ดร.พิชิต ธานี อ.ศรัณย อารยะรังสฤษฎ
รศ.ดร.นัยทัศน ภูศรัณย ผศ.ดร.พฒํนา เจียรวิริยะพันธ ดร.กมล งามสมสุข อ.เยาวเรศ เชาวนพูนผล

สนับสนุนโดย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สากันย สุวรรณการ ประทานทิพย กระมล นัทธมน ธีระกุล

คณะวิจยั

• สวนใหญตลาดเปนตลาดระดับลาง-ปานกลาง มักขายใหกับผูบริโภคในพื้นท่ีเปน
สวนใหญ
• ผูประกอบการท่ีประสบความสํ าเร็จมีตลาดกวางขึ้น และอยูในตลาดปานกลาง-สูง
• ผูบริโภคใหความส ําคัญตอความสะอาดของผลิตภัณฑ


