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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบและวิธีการการจํานําปลาร้าโดยชุมชนมี 
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าแม่น้ําโขง บ้านยักษ์คุ หมู่ที่ 5 ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ การดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การ
ประชุมกลุ่มย่อยแนะนําโครงการและเปิดประเด็นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 2) การประชุมหารือระดับ
พื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 2) การสัมภาษณ์เจาะลึก 3) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4) การสนทนากลุ่ม และ 5) การจัดเวทีชาวบ้าน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การจํานําที่มีความเหมาะสมมีวิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจชุมชน 2) การประชุมชี้แจงรูปแบบและ
วิธีการให้กับสมาชิก 3) การรับจํานําแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การรับลงทะเบียนสมาชิก การตรวจสอบคุณภาพ
และจําแนกเกรดของปลาร้าเพื่อกําหนดราคาที่จะรับจํานํา การจ่ายเงินรับจํานําและการเก็บรักษาไหปลาร้า 
และ 4) การจําหน่าย ซึ่งผลลัพธ์จากการทําโครงการรับจํานําปลาร้าทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงและมี
ความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตติด
ริมน้ําโขงได้ภูมิใจและช่วยกันรักษาภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่มีความหมายต่อชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
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Abstract 
 The research aims to investigate the possibilities of fermented fish mortgage scheme—
jointly cooperated with the research area of Mekong fermented fish community enterprise 
located at Yak Khoo village, village number 5, Chanuman Sub-district, Chanuman District, 
Amnat Charoen Province. This participatory action research consists of two main activities 
including: 1) a panel discussion for introducing the scheme, and 2) an area-session forum 
for members to discuss about the information regarding the target area. Moreover, the 
research instruments employed in this study are as follows: 1) the interview of all related 
key informants concerned, 2) the in-depth interview, 3) the participatory action research,  
4) Focus Group, and 5) the community forum. The pattern consists of four major processes 
including 1) community survey, 2) community meeting, 3) the 4-step mortgage process of 
registration, quality insurance and classification for price estimation, mortgage paying, and 
storage of fermented fish, 4) selling of fermented fish. Running this mortgage scheme 
provides benefits in various ways such as declining the production cost by promoting the 
mutual use of ingredients for fermented fish products resulting in high profits. Moreover, 
people in the community are strengthened according to the sustainable career and they 
are encouraged to maintain the traditional wisdom of fermented fish, paving the way to 
the sustainability of community enterprise. 

 
Keywords:  Feasibility Study, Patterns and Ways to Implement, Fish Pledging Scheme, 
 Participation 

 
บทนํา 
 ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น อันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ปัจจุบัน
ภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนมีการแข่งขันสูงและต้อง
อาศัยปัจจัยหลายด้านเพื่อทําให้องค์กรสามารถอยู่รอด
ได้ กลุ่มวิสาหกิจจึงจําเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากร 
อันประกอบด้วย บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ เงิน การ
จัดการ และตลาด โดยมีพื้นฐานความรู้ของบุคลากรเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ สุดที่จะทําให้องค์กรเจริญเติบโตไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง   
 ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่ งพาตนเองอันนํ า ไป สู่สภาพชี วิ ตที่ ดี ของชุมชน 

(Thienthong, 2009) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่นํา
ทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มี คุณภาพ สร้างความเป็น
เอกลักษณ์จุดเด่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อนําเสนอแก่ลูกค้า ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึง
จําเป็นต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขายสินค้าและบริการที่แตกต่าง
จากคู่แข่งขัน การผลิตสินค้าและบริการด้วยต้นทุนที่
ต่ํากว่า การทําการตลาดโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ การ
วางแผนทางการเงินสําหรับกิจการ และการตอบสนอง
ต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขันในภาวการณ์ปัจจุบัน  
 ปลาร้า หรือ ปลาแดก เป็นอาหารหลักสําคัญของ
ชาวอีสานและทั่วทุกภาคของประเทศไทย นับเป็นภูมิ
ปัญญาการถนอมอาหารของชาวอีสาน มีคํากล่าวว่า 
“ปลาร้าไทย คือ ภูมิปัญญาโลก” เนื่องจากเป็นวัฒนธรรม
ที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ปลาร้าได้ทําหน้าที่
รักษาความมั่นคงในการดํารงชีวิตของชาวอีสานมาเป็น
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เวลานานกล่าวคือ การมีปลาร้าไว้รับประทานตลอดปี 
หมายถึง ความรู้สึกมั่นคงในการดํารงชีวิตของชาวอีสาน 
เนื่องจากสามารถนํามาเป็นอาหารได้โดยตรง เช่น    
การรับประทานกับข้าวเหนียว หรือนําปลาร้าไปเป็น
ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ เช่น สับปลาร้าให้ละเอียด
ใส่เครื่องปรุง หอม ตะไคร้ พริก มะนาว ใบมะกรูด หรือ
นําปลาร้าไปปรุงรสในอาหารต่างๆ เพื่อทําให้รสชาติ
อาหารอร่อยขึ้น นอกจากการบริโภคภายในครอบครัว
แล้ว ปลาร้ายังเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องอีกด้วย 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทุน
นิยมและมีการแข่งขันสูงขึ้น ระบบเศรษฐกิจและการ
ผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองของชาวอีสานจึงเปล่ียนไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อการค้า ในระยะหลังมีการ
ผลิตปลาร้าเพื่อการจําหน่าย ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เคย
ผลิตปลาร้าเพื่อบริโภคในครัวเรือนก็เปล่ียนไปซื้อปลาร้า
รับประทานมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตปลาร้าเริ่มพัฒนาสูตร
การผลิตปลาร้าจนเป็นที่นิยมของตลาด ทําให้ในปัจจุบัน
การผลิตปลาร้ากลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยใน
ด้านการผลิตนั้นเริ่มขยับจากธุรกิจระดับครัวเรือนหรือ
ธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและใหญ่ 
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าจึงกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้า
หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (Naewchampa, 1992) และ
มีการส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีตลาดหลัก คือ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และประเทศ
ในตะวันออกกลาง (NgamMongkolrat, 2009) ที่มี
ประชากรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตั้งถิ่นฐาน 
 การผลิตปลาร้าในครัวเรือนหรือระดับอุตสาหกรรม
มีปริมาณการผลิตต่างกัน โดยการผลิตในครัวเรือนมีการ
ผลิตจํานวน 30-12,000 กิโลกรัม/เดือน ส่วนโรงงาน
ใหญ่มีการผลิต จํานวน 24,000-30,000 กิโลกรัม/เดือน 
(WongpongKham, 2013) และจากการสํารวจของ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) ปี 2553 เพื่อทําการวิจัยข้อมูลการบริโภค
อาหารระบุว่า จากประชากรไทยกว่า 63 ล้านคน มี
อัตราการบริโภคปลาร้าดิบเฉลี่ย 1.15 กรัม/คน/วัน 
หรือ 419.75 กรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นปริมาณการบริโภค
ทั้งปีประมาณ 26,000 พันตัน/ปี ของประชากรทั้ง
ประเทศ  

 วิสาหกิจชุมชน “ปลาร้าแม่น้ําโขง” ตั้งอยู่เลขที่ 
496 บ้านยักษ์คุ หมู่ที่ 5 ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ ทําการแปรรูปปลาแม่น้ําโขงให้เป็น
ปลาร้าสําหรับบริโภคและจําหน่ายในท้องถิ่นและลูกค้า
ทั่วไป มีตราผลิตภัณฑ์คือ “ยักษ์คุ” มีวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินงาน คือ (1) เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ
ร่วมกันและทํางานร่วมกันในระดับ หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด (2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน และ (3) เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้
เกิดขึ้นภายในกลุ่มและชุมชน  
 จากการดําเนินงานที่ ผ่านมา ทางกลุ่มประสบ
ปัญหาในช่วงที่มีการผลิตจํานวนมาก ทําให้ (1) ปัญหา
ปลาร้าล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกตํ่า สาเหตุจากพ่อค้า
คนกลางเป็นผู้กําหนดราคาและจะกว้านซื้อปลาร้า
จํานวนมาก ผู้ผลิตปลาร้าจําเป็นต้องขายในราคาท่ีถูกกว่า
กําหนด เนื่องจาก (ก) ต้องการนําเงินที่ได้ไปใช้จ่ายใน
ครัวเรือน จ่ายชําระหนี้ และใช้เป็นทุนในการผลิตปลาร้า
รอบต่อไป (ข) หากไม่ขายตามรอบที่พ่อค้าคนกลางมา
รับซื้อก็ต้องรอขายปีต่อไปเพราะชาวบ้านที่ทําปลาร้า
อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมเข้าถึงลําบาก และ
ไม่มีการทําการตลาด (2) ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง
ของวัตถุดิบ วัสดุและค่าจ้างแรงงานผลิต โดยเฉพาะ
ราคาไหและค่าจ้างแรงงานที่สูง ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ต้องสํารอง ไห เกลือ รําข้าว เพื่อใช้ในการผลิตปลาร้า
จํานวนมากเพื่อให้เพียงพอในการขายในแต่ละปี จาก
ประเด็นปัญหาราคาปลาร้าตกต่ําในช่วงการผลิตซึ่ง
เกิดขึ้ นปีละครั้ ง  และปัญหาต้นทุนการผลิตที่ สู ง
โดยเฉพาะราคาไหที่กล่าวมาข้างต้น นําไปสู่การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
“ปลาร้าแม่น้ําโขง”  
 โครงการจํานําปลาร้าเป็นโครงการที่กลุ่ม “ปลาร้า
แม่น้ําโขง” ได้ให้ความสนใจโดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา
ให้กับทางกลุ่มฯ แต่ในระยะช่วงปีแรกยังไม่มีรูปแบบ
และวิธีการที่ชัดเจนทําให้ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ 
การขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการ การจัดสรร
บริหารจัดการ เงินทุน วิธีการและลักษณะการดําเนินงาน 
จึงได้ขอความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 
และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ 
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ศึกษาแนวทางท่ีจะทําโครงการดังกล่าวให้สามารถ
แก้ปัญหาและกําหนดรูปแบบกระบวนการดําเนินการ
และวิธีบริหารจัดการ ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม 

คณะผู้วิจัยจึงได้กําหนดแนวทางการศึกษาความเป็นไป
ได้ของรูปแบบและวิธีการการจํานําปลาร้าโดยเน้นชุมชน
มีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือ 

 

 
 
ภาพที่ 1  ผลิตภัณฑ์และการออกร้านจําหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าแม่น้ําโขง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสมของการจํานําปลาร้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือ
ช่วยลดหรือแก้ปัญหาราคาปลาร้าตกต่ําและปัญหา
ต้นทุนการผลิตที่สูง อันจะนําไปสู่การสร้างความยั่งยืน
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการวิจัยนี้มีการบูรณาการแนวคิดและทฤษฏี  
6 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางจะสะท้อนให้เห็นเป็นด้าน
ต่างๆ ได้แก่ 
 1) แนวคิดด้านการศึกษาความเป็นไปได้ 
 Goodman and Love (1980) ให้ความหมายว่า 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นเอกสารที่
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อแสดงเหตุผลที่จะ
สนับสนุนความเหมาะสมของโครงการ และเมื่อโครงการ
สําเร็จจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 Menaphun (2007) กล่าวว่า การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ เป็นการประเมินความคุ้มค่าและ
ไม่คุ้มค่าของโครงการ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการมี
โครงการ เพื่อใช้ตัดสินใจว่าโครงการที่พิจารณามีความ

เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ โดยใช้ผลกระทบในอดีตเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 ในงานวิจัยนี้จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในด้านการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณ
หรือต้นทุน ต้องมีแหล่งที่มาของงบประมาณ และมีการ
วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินความคุ้มค่า 
ในการลงทุนของโครงการ โดยจะเปรียบเทียบระหว่าง
ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดจากโครงการกับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายของโครงการในรูปของตัวเงิน และประเมิน
ความเป็นไปได้และจํานวนผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการหรือความสามารถทํากําไรของโครงการ โดย
ชี้ให้เห็นเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมของโครงการ 
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงและให้ผลประโยชน์
ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยคํานึงถึงต้นทุนและผล
กําไร  
 แนวคิดด้านการศึกษาความเป็นไปได้แสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบของการศึกษาโครงการมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในหลายประการทั้งการศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลประโยชน์ และการศึกษาความเป็นไปได้
ด้านการเงิน ทั้งนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
จํานําปลาร้าเป็นการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและ
ความคุ้มค่าในการดําเนินการเพื่อหาความเหมาะสม 
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 2) สภาพการดําเนินกิจการทําปลาร้า 
 Srimarorit (2000) ได้ศึกษาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ของธุรกิจปลาร้า บ้านดงสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
ธุรกิจปลาร้ามีการพัฒนาและขยายธุรกิจมากขึ้น ทั้งใน
ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากที่ผลิตเฉพาะปลา
ร้ามาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น 
ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าบรรจุกระป๋อง เป็นต้น ดังนั้น 
ธุรกิจปลาร้าจึงมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการ
บริโภคในครัวเรือนและขายส่วนเกินมาเป็นการทําธุรกิจ
เพื่อขยายตลาดอย่างจริงจังโดยมีพ่อค้าคนกลางติดต่อให้
ผลิตปลาร้าเพื่อขายส่ง และมีการบริหารและวางแผน
การเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพราะ
ต้องใช้เงินทุนเป็นกลไกประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ 
เนื่ องจาก ผู้ประกอบการต้องการกํ า ไรจากธุ รกิจ        
ข้อได้เปรียบในการผลิตปลาร้า คือ การที่ปลาร้าเป็น
อาหารหลักของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือคนอีสาน จึงมีปริมาณความต้องการซื้อจํานวนมาก 
เนื่องจากเป็นอาหารที่ต้องบริโภคประจําวัน สามารถเก็บ
ไว้ได้นาน นําไปแปรรูปแบบสินค้าอย่างอื่นได้และหา
วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมได้ง่าย เช่น เกลือ รํา ข้าวค่ัว 
 Chaichokh (2002) ศึกษาธุรกิจการผลิตปลาร้าใน
พื้นที่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ
พบว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าในรูปแบบที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้ออํานวย
ต่อการพัฒนาปลาร้าในเชิงรุกต่อไป ส่วนสภาพที่ไม่
เอื้ออํานวยต่อการผลิตปลาร้านั้น คือ รูปแบบพื้นบ้าน
ของการผลิตปลาร้าและขาดการคัดเลือกคุณภาพของ
ปลาที่นํามาผลิต ทําให้ได้ปลาร้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
และมักมีคุณภาพตํ่า ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาให้สูง
ได้ ในการนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ผลิตรายย่อยมีการ
รวมกลุ่มเพื่อการผลิตที่มีระบบ รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้สามารถเป็นสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ 
 แนวคิดด้านสภาพการดําเนินกิจการปลาร้าทําให้
เห็นในภาพรวมว่าการแปรรูปปลาร้าเพื่อใช้ในการ
บริโภคและเพ่ือจัดจําหน่ายมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายรูปแบบและการทบทวนแนวคิดดังกล่าว
ชี้ให้เห็นขั้นตอนและรูปแบบในวิธีการแปรรูปปลาร้าและ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อนํามาปรับ
ใช้ในรูปแบบการจํานําปลาร้า 
 3) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการการจํานํา  
 การจํานําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้
จํานํา” นําสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ ในความ
ครอบครองของบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว่า “ผู้รับจํานํา” 
เพื่อเป็นประกันการชําระหนี้ที่ผู้จํานําเป็นหนี้ผู้รับจํานํา 
 สัญญาจํานํา คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่า ผู้
จํานํา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็น
ผู้ครอบครอง เรียกว่า ผู้รับจํานํา เพื่อประกันการชําระ
หนี้ โดยผู้จํานําต้องเป็นเจ้าของทรัพย์  
 Chareonwongsak (2013) กล่าวว่า การจํานําข้าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ําในช่วงที่
ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมากทําให้ชาวนาไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้
เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสร้างอํานาจ
ต่อรองในการขายข้าวเปลือก การจํานําข้าวของรัฐบาลมี
ข้อดี เนื่องจากทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่
แน่นอน คาดการณ์ได้ และมีจํานวนสูงกว่ารายได้จาก
การจําหน่ายข้าวในราคาตลาดมาก ทําให้ชาวนาราย
ย่อยมีรายได้เพิ่ม รัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมตัวกันให้มีการผลิตที่มีขนาดใหญ่ เช่น การจัดตั้ง
เครือข่ายธุรกิจชุมชน การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่
เข้มแข็ง การร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้
มีผลิตภาพสูงและทําให้มีผลิตภาพสูงและทําให้เกษตรกร
มีอํานาจต่อรองมากขึ้นด้วย  
 Phromp ̣hichại (2007) ศึกษาความคุ้มค่าจากการ
จํานําข้าวเปลือกของชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการ
ผลิต 2548-2549 พบว่า การจํานําแบบใบประทวนและ
ไม่ไถ่ถอนคืนมีความคุ้มค่ามากที่สุด  ดังนั้น เมื่อมี
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก แบบยุ้งฉาง รัฐบาลควร
เตรียมโครงการระบายข้าวให้พร้อมที่จะรับผลผลิตข้าว
จากโครงการ  เหตุผลที่ สําคัญที่ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการจํานํา เนื่องจากราคาจํานําสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดและส่วนใหญ่มีการจํานําข้าวเปลือกโดย
ต่อเนื่อง เพราะช่วยให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้นและไม่ถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  
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 Khathanya (2007) วิเคราะห์ผลของมาตรการรับ
จํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ส่วนต่างของราคาระหว่างราคาจํานําและราคาตลาด
ข้าวเปลือกเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ 
 4) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การมี ส่วนร่ วมนั้ นอาจกระทํ า โดยการ รับฟั ง
ประชามติหรือการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการเปิดเผยและการกระทําถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนจะได้มาซึ่งผลของการตัดสินใจ ระดับของการมีส่วน
ร่วมที่เพียงพอ คือ ระดับที่หลังจากมีการตัดสินใจต่อ
โครงการใดๆ แล้ว โครงการน้ันๆ สามารถดําเนินตาม
แผนได้อย่างราบรื่น  
 อนึ่ง Creighton (2005) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพว่า 1) เป็นวิธีการที่
ผู้ทําการตัดสินใจนั้นได้รับคําส่ังที่ตนต้องกระทําตาม 
เพราะการยอมรับจากสาธารณชนจะทําให้การดําเนินการ
ตามแผนประสบผลสําเร็จ  2) เป็นการบูรณาการ
กระบวนการมีส่วนร่วมกับขั้นตอนของการตัดสินใจ     
3) ทําให้ ผู้ต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในการตัดสินใจทุก
ขั้นตอน 4) ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มองว่าตนจะได้รับ
ผลกระทบนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ และ 5) มี
การใช้เทคนิคประเภทต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการสื่อสาร
กับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ  
 การทบทวนวรรณกรรมด้านการมีส่วนร่วมชี้ให้เห็น
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงดําเนินการ
ต ามห ลั กก า รขอ งก า ร พัฒนาอย่ า ง ยั่ ง ยื น ส ร้ า ง
ผลประโยชน์ที่ ได้สมดุลจากการดําเนินโครงการฯ 
สะท้อนให้เห็นความต้องการของคนพื้นที่ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นและมีความสามารถ
ในการรับมือกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกได้ดี
ขึ้น 
 5) แนวคิดกระบวนการส่ือความหมายจากชุมชน 
 แนวคิดของกระบวนการส่ือความหมายจากชุมชน 
คือ  ให้ชุมชนเป็นผู้ ระบุบอก  หรือร่วมระบุ สิ่ งที่มี
ความสําคัญในชุมชนของตนเอง เมื่อดําเนินการสํารวจ
ร่วมกันครบตามขอบเขตของการวิจัย ก็จะได้ข้อมูล
องค์ประกอบที่สําคัญและหลากหลาย จากน้ันจึงนํา

ข้อมูลมาตรวจสอบกับผู้รู้ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้นําทางความคิด แล้วจึงนําเสนอต่อเวทีสาธารณะเพื่อ
ตรวจสอบซํ้า  
 แนวคิดด้านการส่ือความหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาเครื่องมือแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะ
ส่ือสารและสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อที่จะเข้าใจและการก่อให้เกิดความรู้จากรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารประเภทต่างๆ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การสร้างความเข้าใจกับชุมชน เพราะโครงการรับจํานํา
ปลาร้าต้องได้รับการยอมรับจึงสามารถดําเนินการได้ 
ทั้งนี้ การยอมรับที่เกิดขึ้นต้องมาจากรูปแบบการส่ือ
ความหมายที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 6) แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาเอกลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 Phongphit (2005) ให้แนวคิดไว้ว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และ
มีประสบการณ์สืบต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สะสมสืบทอดต่อกันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดเอง
ทําเองโดยสติปัญญาและอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่ในการ
แก้ปัญหา เพื่อการดําเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจอยู่ในลักษณะนามธรรม เช่น 
โลกทัศน์ปรัชญาต่างๆ หรือลักษณะรูปธรรม เช่น 
งานอาชีพ ศิลปกรรมต่างๆ โดยภูมิปัญญาจะสะท้อน
ความสัมพันธ์ 3 ลักษณะที่เกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิต 
ไ ด้ แ ก่  ความสั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง คนกั บ ธ ร รมช า ติ  
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคน และความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับอํานาจเหนือธรรมชาติ  
 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ได้หมายถึงว่า 
จะต้องย้อนกลับไปสู่อดีต แต่หมายถึง การก้าวไป
ข้างหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนฐานเดิมใน
ลักษณะเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ต่อกันมา
มิได้ขาด ดังนั้น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ควรมองที่
ตัวบุคคลหรือกิจกรรม แต่ควรมองที่ระบบความคิดของ
ชาวบ้าน การส่ังสมความรู้ พร้อมทั้งศึกษาสภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเหตุผลของปัจจัยต่างๆ 
รวมถึงการสืบทอดและการเรียนรู้ โดยการศึกษาควรมี
บทบาทในการจัดการระบบการถ่ายทอดของชาวบ้านให้
เข้าใจง่ายขึ้น 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
ส่วนร่วม โดยการจัดประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนร่วมกัน ซึ่ง
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งในระดับภาพรวม
และระดับพื้นที่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 
 1) การประชุมกลุ่มย่อยแนะนําโครงการ ได้แก่ การ
แนะนําโครงการและเปิดประเด็น การประชุมหารือกับ
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านที่ผลิตปลาร้า 
การประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้รับทราบ
ประเด็นประชุมและปัญหาเบ้ืองต้นจากการประชุมและ
มีการประมวลเป็นปัญหาในภาพรวม  
 2) การประชุมหารือกับชุมชนระดับพื้นที่ เป็นการ
ประชุมในพ้ืนที่เป้าหมาย หลังจากการออกสํารวจพื้นที่
โดยรวมและประมวลข้อมูลและได้รับทราบรูปแบบ
วิธีการจํานําปลาร้า  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
 1. กา รสั ม ภ าษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํา คัญ  ( K e y  
Informants) จํานวน 3 คน โดยสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม 
รองประธานกลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานด้าน สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขั้นตอนความ
เป็นมาของผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์
กับชุมชน 
 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) 
โดย สัมภาษณ์พัฒนาชุมชนเกี่ ยวกับบทบาทของ
หน่วยงานที่ ให้การสนับสนุน รวมถึงการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่ม รวม
ทั้งส้ิน 4 คนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการจัดตั้งกลุ่มระบบ
บริหารจัดการและสภาพปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 
ตลอดจนต้นทุนการผลิต 
 3. การวิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติการแบบมีส่ วน ร่วม 
(Participatory Action Research) โดยสัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกในกลุ่ม รวม
ทั้งส้ิน 12 คน ใช้การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้
ข้อมูลโดยการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม เพื่อสังเกต 
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและ
สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงระหว่างการดําเนินการ 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ  

 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบ่งการ
สัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกรรมการใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ 
จํานวน 8 คน และกลุ่มที่ 2 เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการ
ผลิตปลาร้าไว้บริโภคในครัวเรือน จํานวน 15 คน โดยใช้
การสนทนากลุ่มเพื่อนําเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมนําไปวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนบุคคล
และตรวจสอบพร้อมยืนยันผลที่ ได้  ขณะเดียวกัน        
ก็นําเสนอรูปแบบการจํานําปลาร้า เพื่อให้กลุ่มช่วยกัน
อธิปรายเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนําไปเสนอ
ในเวทีชาวบ้านต่อไป 
 5. การจัดเวทีชาวบ้าน โดยสัมภาษณ์พัฒนาชุมชน
จังหวัดอํานาจเจริญ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม     
ที่ปรึกษากลุ่ม กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ชาวบ้าน จํานวน 32 คน เพื่อ 1) นําเสนอข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการวิจัยข้างต้นให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องใน
รูปแบบการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้เพื่อนําไปอภิปรายผล 
2) นําเสนอรูปแบบการจํานําปลาร้าที่เหมาะสมที่ได้จาก
การสนทนากลุ่ม และ 3) วางแผนการปฏิบัติการรูปแบบ
การจํานําปลาร้า มากกว่า 1 รูปแบบ ที่ได้จากความ
เห็นชอบจากการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุปในการวิจัย 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (applied research) และ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 งานวิจัยนี้มีขอบเขตด้านพื้นที่บ้านยักษ์คุ หมู่ที่ 5 
ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ติดริมน้ําโขง และเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของ
ปลาน้ําโขง 
 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 การศึกษาเรื่องนี้ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 1) สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าแม่น้ําโขง 
จํานวน 12 คน 
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 2) ผู้นําชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้นําทาง
ความคิด และผู้อาวุโสในชุมชนเป้าหมายชุมชนบ้านยักษ์
คุและละแวกข้างเคียงชุมชนที่ผลิตปลาร้าน้ําโขง จํานวน 
8 คน 
 3) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป้าหมายและผลิต
ปลาร้าน้ําโขง จํานวน 8 คน 
 4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมพัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือเทศบาล จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 6 คน 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหาที่ทําการศึกษา 
 ลักษณะของข้อมูลแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสินค้าและวัตถุดิบ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน สํารวจ รวบรวม และ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลชาวบ้านในชุมชนและบริเวณ
ใกล้เคียงที่ผลิตปลาร้าน้ําโขง ความพร้อมในการนํา
รูปแบบและวิธีการจํานําปลาร้ามาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 2) ศึกษารูปแบบและวิธีการการจํานําปลาร้าที่
เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
ขอบเขตด้านเวลา 
 คณะผู้วิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน
กันยายน 2557 - ตุลาคม 2558 
 

 
กรอบการดําเนินโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กรอบการดําเนินโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 

ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจยั ศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

รูปแบบการดําเนินการ 
ในอดีตและการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

สภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชมุชน 
ในอดีตและปัจจุบัน 

เวทีชาวบ้าน

โครงการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบและวิธีการ การจํานําปลารา้  
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าแม่น้ําโขง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

กําหนดรูปแบบและวิธีการ  
การจํานําปลาร้า 

การศึกษาความเป็นไปได้ บริบททั่วไปของกลุ่ม 

รูปแบบและวิธีการจํานําปลาร้าของชุมชนที่เหมาะสม
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ผลการวิจัย 
 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
 วิสาหกิจชุมชน “โครงการปลาร้าแม่น้ําโขงพิชิต
ความจน” ตั้ งอยู่ เลขที่  496 บ้านยักษ์คุ  หมู่ที่  5 
ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
37210 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจํานวน 16 คน 

มีนางวิลาวรรณ ชาวระนอง ตําแหน่งประธานกลุ่ม 
ลักษณะกิจกรรมคือการแปรรูปปลาแม่น้ําโขงให้เป็น 
ปลาร้า เพื่อบริโภคและจําหน่ายให้แก่สมาชิกในท้องถิ่น
และบุคคลภายนอกท้องถิ่นโดยมีทุนเริ่มต้นจํานวน 
50,000 บาท จากการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสตรี
จังหวัดอํานาจเจริญ ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบัน
มีทุนดําเนินการทั้งส้ิน 70,000 บาท โครงสร้างการบริหาร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นดังนี้ 

 
โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหาร 
 
กระบวนการจํานําและกระบวนการเก็บรักษา 
 จากการ ศึกษาความเ ป็นไปได้ของโครงการ       
การจํานําปลาร้ามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาต่อไปนี้ คือ 
(1) ปัญหาปลาร้าล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกตํ่า และ 
(2) ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงของวัตถุดิบ วัสดุและ
ค่าจ้างแรงงานผลิต โดยพบว่า สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้รูปแบบของกระบวนการจํานําปลาร้าที่มีความ
เหมาะสมและมีส่วนช่วยส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งน้ี รูปแบบดังกล่าว
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การสํารวจชุมชน เป็นการสํารวจครัวเรือนที่
ผลิตปลาร้าจากปลาท่ีหามาได้และสํารวจสูตรการหมัก

ปลาร้าของแต่ละครัวเรือนเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและ
เป็นที่ต้องการของตลาด พบว่าครัวเรือนในตําบลชานุ
มาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีจํานวน
ทั้งส้ิน 15 หมู่บ้าน มีเพียง 7 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ําโขง
และผลิตปลาร้าเพื่อการบริ โภคและการจําหน่าย 
ประกอบด้วยบ้านโคกสาร บ้านคันสูง บ้านนาสีดา บ้าน
หันขัน บ้านยักษ์คุ บ้านบุ่งเขียว และบ้านศรีสมบูรณ์ มี
ปริมาณการผลิตปลาร้ารวม 6 ตันต่อปี ผลการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน
ดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 

นางวิลาวรรณ  ชาวระนอง
ประธานกลุ่ม 

รองประธานกลุม่ 
ที่ปรึกษากลุ่ม 

กรรมการ จํานวน 13 คน 
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ตารางที่ 1  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน 
สภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคมของชุมชน 
ก่อน พ.ศ. 2550 หลัง พ.ศ. 2550 

1. การแลกเปล่ียน
สินค้า 

หากต้องการปลาร้าคนในชุมชนจะใช้การ
แลกเปลี่ยนสินค้าต่างชนิดกันเพราะปลาร้า 
เป็นของที่หาง่าย  

หากต้องการบรโิภคปลาร้าจะใช้การ 
ซื้อ-ขายปลาร้า  

2. การหาปลา ใช้เรอืพายซ่ึงใชแ้รงงานคนออกหาปลา  ใช้เรอืเติมน้ํามัน  
3. การผลิตปลาร้า ในฤดูผลิตปลารา้ (เดือนกุมภาพันธ-์เดือน

มิถุนายน ของทกุปี) เป็นชว่งทีม่ีปลาจํานวนมาก 
ครัวเรอืนที่ตดิรมิน้ําโขงที่มีแรงงานมากก็สามารถ
ผลิตปลาร้าได้จาํนวนหลายไหดังนั้นทกุครัวเรือน
จะมีปลาร้าไว้บริโภคและจําหน่ายเป็นจํานวนมาก 

ขาดแคลนแรงงาน ทําใหต้้องจา้งแรงงาน
มาทําปลาร้า 

4. การขายปลาร้า มีพ่อค้าคนกลางจากต่างถิ่นมารับซื้อปลาร้าในราคาถูก ซึง่เป็นราคาปลาร้าชนดิผสมที่เคยซ้ือขาย
ในแหล่งอื่น ขณะที่ปลาร้าที่ชาวบ้านตําบลชานุมานผลิตเป็นปลาน้ําโขง 100% ชาวบ้านส่วน
ใหญข่ายปลาร้าให้กับพ่อค้าคนกลาง เนื่องจาก 1) ปลาร้ามจีํานวนมาก 2) ต้องการนําเงินที่ไดไ้ป
ใช้จ่ายในครัวเรอืน จ่ายชําระหนี้ และใช้เป็นทนุใช้ในการผลิตปลาร้ารอบตอ่ไป และ 3) หากไม่
ขายตามรอบทีพ่่อค้าคนกลางมารับซื้อกต็้องรอในปีต่อไปเพราะชาวบ้านท่ีผลิตปลาร้าอาศัยอยู่
ในพื้นทีห่่างไกล การคมนาคมเข้าถงึลําบากและไม่มีการทําการตลาด 

5. ต้นทุนการผลิต - ได้ปลามาจากการร่วมมือกันหาปลาใน 
แม่น้ําโขง 
- รํากิโลกรัมละ 1.33 บาท 
- เกลือกิโลกรัมละ 3.5 บาท 
- ไหใบละ 80 บาท 
- ค่าน้ํามันไม่มีใช้เรือพายจึงไมม่ีค่าน้ํามัน 
- ไม่มีค่าแรงเน่ืองจากเป็นแรงงานร่วมของ
ชาวบ้าน 
- กระปุกใส่ปลาร้าใบละ 20 บาท 
- สติ๊กเกอรใ์บละ 4 บาท 
ต้นทุนการผลิตต่อไห (20 กิโลกรัม) เท่ากับ 
120.16 บาทตอ่ไห ขายไหละ 500 บาท กําไร 
379.84 บาทต่อไห หรอืกําไรกโิลกรัมละ 19.00  
บาท 

- ซื้อปลาจากคนหาปลากิโลกรมัละ 150 บาท 
(ขนาดมอง 4-5 เซนติเมตร) ** มองคือ 
อุปกรณ์ประมง เป็นตะข่ายที่ใช้จับปลาในช่วง
ที่น้ําไหล 
- รํากิโลกรัมละ 5บาท 
- เกลือกิโลกรัมละ 5 บาท 
- ไหใบละ 150 บาท 
- ใช้เรอืเติมน้ํามัน 
- จ่ายค่าแรงงานคนมาค่ัวปลา 
- กระปุกใส่ปลาร้าใบละ 25 บาท 
- สติ๊กเกอรใ์บละ 4 บาท 
ต้นทุนการผลิตต่อไห (20 กิโลกรัม) เท่ากับ 
3,310 บาท หรอืกิโลกรัมละ 165.7 บาท 
ขายกิโลกรัมละ 150 บาท ขาดทุนกิโลกรัมละ 
15.70 บาทตอ่กิโลกรัม 
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ตารางที่ 1  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน (ต่อ) 
สภาพ เศรษฐกจิ และ

สังคมของชุมชน 
ก่อน พ.ศ. 2550 หลัง พ.ศ. 2550 

6. การสํารองวตัถุดิบ
เพื่อใชใ้นการผลิตปลา
ร้าของกลุ่มวิสาหกิจฯ 

กลุ่มวิสาหกิจฯต้องสํารอง ไห เกลือ รําข้าว 
เพื่อใชใ้นการผลิตปลาร้าจํานวนมาก เพื่อให้
เพียงพอในการผลิตในแต่ละปี  

กลุ่มวิสาหกิจฯ ไม่ต้องสํารอง ไห เกลือ  
รําข้าว เพื่อใช้ในการผลิตปลารา้ ทําให ้
ลดต้นวัตถดุิบลงได ้

 
 2) การประชุม แบ่งเป็นการประชุม 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมชี้แจงและร่วมกันระดมความคิด
เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา และขอมติในการดําเนิน
โครงการรับจํานําปลาร้า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบในโครงการดังกล่าวและการประชุมครั้งที่ 2 
เป็นการเข้าร่วมประชุมกับผู้นําชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
ในหมู่ที่ 5 ในรอบประจําเดือนเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการจํานําปลาร้าและให้ผู้นําชุมชนกระจายข่าวสาร
การรับจํานําปลาน้ีให้แต่ละครัวเรือนได้รับทราบ เพื่อ
แจ้งความประสงค์โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
รับจํานําปลาร้าต่อไป 
 3) การรับจํานํา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
 3.1) การรับลงทะเบียนสมาชิกเพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

 3.2) การตรวจสอบ คุณภาพและจํ าแนก
คุณภาพของปลาร้าเพื่อกําหนดราคาที่จะรับจํานํา โดย
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจฯ ลงพื้นที่ไปใน
แต่ละครัวเรือนที่แจ้งชื่อสนใจเข้าร่วมโครงการรับจํานํา
ปลาร้า เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปลาร้าประเภทแกงหรือ
ปลาร้าประเภทฉีกซ่ึงส่วนผสมการทําปลาร้ามีเพียง      
3 อย่าง คือ เกลือ รํา ข้าวค่ัว ซึ่งปลาร้าประเภทฉีก  
ส่วนใหญ่ใส่เกลือมากกว่าประเภทแกง ดังนั้น หากใส่
เกลือน้อยจะมีกล่ินและน้ํามากเกินไป การจําแนก
คุณภาพของปลาร้าเพื่อกําหนดราคารับจํานําปลาร้าต่อไห
ดังตารางที่ 2 
 
 

 
ตารางที่ 2  ราคารับจํานําปลาร้าต่อไห 

เกรด ความหมาย ราคารับจํานําต่อไหขนาด 20 กิโลกรัม (บาท) 
A ปลาน้ําโขง-ขนาดใหญ ่ 1,200 
B ปลาน้ําโขง-ขนาดกลาง 1,100 
C ปลาน้ําโขง-ขนาดเล็ก 1,000 
D ปลาผสม 800 

 
 3.3) การจ่ายเงินรับจํานํา โดยออกเอกสารการ
จ่ายเงินแต่ละรายการติดฉลากของแต่ละไหพร้อมการ
ถ่ายภาพและการลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมลูกค้า  
 3.4) การเก็บรักษาไหปลาร้าไว้ที่โรงเรือนของ
กลุ่มสําหรับไหปลาร้าที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ทางกลุ่มจะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 3.4.1) ต้องออกใบเสร็จรับเงินเมื่อจ่ายเงิน
ให้กับสมาชิกที่มาจํานําปลาร้าทุกครั้งโดยระบุเล่มที่ 
เลขที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รายการ จํานวนเงินที่จ่าย 
พร้อมลงลายมือผู้รับและผู้จ่าย โดยมอบใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงให้กับสมาชิกและติดเอกสารสําเนาไว้ที่เล่มเพื่อ
การควบคุมและการตรวจสอบต่อไป 
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 3.4.2) บันทึกรายละเอียดของ วัน เดือน 
ปีที่รับจํานํา ลําดับที่ของสมาชิก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
คุณภาพของปลา ราคาที่ได้รับจํานําพร้อมติดกระดาษไว้
หน้าไหแต่ละไห เพื่อจะได้ทราบความเป็นเจ้าของ จะได้
นําไหไปคืนได้ถูกต้องครบถ้วนภายหลังที่มีการเปิดไหแล้ว 
 3.4.3) ถ่ายภาพสมาชิกผู้มารับจํานําพร้อม
กับไหปลาร้าที่รับจํานําเพื่อเป็นหลักฐาน 
 3.4.4) ลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมลูกค้า 
ประกอบด้วย วัน เดือน ปี ลําดับที่ของสมาชิก ชื่อ ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ จํานวนไห คุณภาพของปลา ราคาต่อไห 
และจํานวนเงินทั้งส้ินที่ได้รับ 
 3.4.5) เก็บรักษาไหปลาร้าที่รับจํานําจาก
โครงการฯ ไว้ที่บ้านของที่ปรึกษากลุ่ม คือ นางสาว
นันถนีย์ ชาวสําเนา ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ
มีห้องสําหรับเก็บปลาร้าโดยเฉพาะ เพื่อรอวันเปิดไห 
(ปลาร้าแต่ละไหของชาวบ้านส่วนใหญ่จะเก็บมาแล้ว
ประมาณ 4 เดือน จึงต้องรอระยะเวลาอีกประมาณ 4-5 
เดือนก่อนเปิดไห ทั้งนี้ สามารถรับประทานปลาร้าที่อายุ
เกิน 6 เดือนได้แต่ต้องต้มก่อนและรสชาติอาจไม่อร่อย
เท่าที่ควร ดังนั้น ควรเก็บปลาร้าไว้ 1 ปี ขึ้นไปหาก
ต้องการได้ปลาร้าที่อร่อยและสามารถฆ่าพยาธิได้ด้วย

โดยไม่ต้องต้มโดยสมาชิกสามารถไถ่ถอนปลาร้าคืนได้
ภายใน 2 เดือน มิฉะนั้นทางกลุ่มก็จะยึดปลาร้า   
 4) การจําหน่าย ปลาร้าที่พร้อมจําหน่ายต้องมีอายุ
การหมักประมาณ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขั้นตอนการจําหน่าย
ปลาร้าแต่ละครั้งดังนี้ 
 4.1) สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ จะคัดเลือกไห
ปลาร้าที่ถึงอายุที่จะจําหน่ายได้ ตามปริมาณที่คาดว่าจะ
จําหน่ายแต่ละครั้ง โดยเทไหปลาร้าที่รับจํานํารวมกัน
เพื่อคัดแยกขนาดของปลาร้า จําแนกเป็นเกรด A เกรด 
B เกรด C และเกรด D ตามขนาดของปลา แยกเอารํา
ออกมาให้เหลือน้อยที่สุดและนํามาบรรจุในขวดโหล
พลาสติกและติดฉลากของกลุ่มวิสาหกิจฯ 
 4.2) สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ ล้างทําความ
สะอาดไหปลาร้าที่เปิดไหแล้ว เพื่อส่งคืนสมาชิกเพื่อใช้
ทําปลาร้าในรอบการผลิตต่อไป 
 กระบวนการจําหน่ายปลาร้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลาร้าแม่น้ําโขงคือจะขายให้กับร้านอาหารต่างๆ ใน
จังหวัดอํานาจเจริญ ร้านในตลาดสดอําเภอชานุมาน 
และออกร้านจําหน่ายตามงานเทศกาลท่ัวไป ได้แก่ งาน
วันสงกรานต์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

 
 จากขั้นตอนของรูปแบบการจํานําปลาร้าทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้น สามารถนําเสนอเป็นภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนฤดูการผลิต 

ฤดูการผลิต 

การเตรียมสินค้า 
เพ่ือจําหน่าย 

ลงพ้ืนที่สํารวจปริมาณความต้องการผลิต
และสํารวจผู้สนใจเข้าร่วมการจํานําปลาร้า

จัดอบรมถ่ายทอดสูตรการผลิตปลาร้าตาม
รูปแบบที่กลุ่มวิสาหกิจกําหนด 

ลงพ้ืนที่ตามรายช่ือสมาชิกที่เข้าร่วมการ
จํานําปลาร้า 

ลงพ้ืนที่เพ่ือเปล่ียนถ่ายบรรจุภัณฑ์ใหม่

การดําเนินงาน ผลที่ได้รับ 

- ทราบกําลังการผลิต
- นําข้อมูลมาวางแผนการผลิตและวางแผนการเงิน 
- ได้รายช่ือสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการจํานําปลาร้า

การควบคุมคุณภาพการผลิตปลาร้าให้มีรสชาติและ
ความสะอาด ได้มาตรฐานเดียวกัน 

- การตรวจสอบคุณภาพปลาร้าร่วมกัน 
- การตกลงราคาและจ่ายเงินตามเกณฑ์ที่ได้จาก  
  การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
**ช่วยแก้ปัญหาราคาที่ตกตํ่า** 
- การทําสัญลักษณ์ที่ไหปลาร้า 

- ได้สินค้าในบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มพร้อมที่จะขาย 
- คืนไหปลาร้าให้กับชาวบ้านเพ่ือเตรียมผลิตในรอบ 
  ปีถัดไป 
**ช่วยแก้ปัญหาลดต้นทุนการผลิต** 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนของรูปแบบการจํานําปลารา้ทั้ง 4 ขั้นตอน 
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ภาพที่ 4  การลงพื้นที่ดําเนินงานวิจัย ณ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าแม่น้ําโขง  
 

 
 

ภาพที่ 5  การทําปลาร้า 
 

 
 

ภาพที่ 6  โครงการรับจํานําปลาร้า 
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ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตปลาร้าเกรด A (ขนาดมอง 4-5 เซนติเมตร) ตอ่ 1 ไห (20 กิโลกรัม) 
ต้นทุนผลิต ก่อน พ.ศ. 2550 หลัง พ.ศ. 2550 โครงการรับจํานําปลาร้า 

ปลา ร่วมกันจับปลา ซื้อปลามาทําปลาร้า  1,200 บาทต่อไห 

  
150 บาทต่อ กก.* 20 กก.  
= 3,000 บาท  

รํา 2 กก.*1.33 บาทต่อ กก. = 2.66 บาท 2 กก.* 5 บาทต่อ กก. = 10 บาท - 
ไห 1 ใบ * 80 บาทต่อใบ = 80 บาท 1 ใบ* 150 บาทต่อใบ = 150 บาท - 
เกลือ 
 

5 กก.* 3.5 บาทต่อ กก. = 17.5 
บาท 

5 กก.* 5 บาทต่อ กก. = 25 บาท 
 - 

ค่าแรงงาน ไม่ได้จ่ายค่าแรงเพราะช่วยกัน 100 บาทต่อไห 40 บาทต่อไห (แพคปลาร้า 
และล้างเปล่ียนไห) 

กระปุก 20 บาทต่อกระปุก 25 บาทต่อกระปุก 25 บาทต่อกระปุก 
สต๊ิกเกอร์ 4 บาทต่อใบ 4 บาทต่อใบ 4 บาทต่อใบ 
รวมต้นทุน 120.16 บาทต่อไห 3,310 บาทตอ่ไห 1,269 บาทต่อไห 

หรือ 6.01 บาทต่อ กก. หรือ 165.70 บาทต่อ กก. หรือ 63.45 บาทต่อ กก. 
ราคาขาย 500 บาทต่อไห หรอื 25 บาทตอ่ กก. 150 บาทต่อ กก. 150 บาทต่อ กก. 
กําไร 
(ขาดทุน) 

379.84 บาทตอ่ไห หรอื 19 บาทต่อ 
กก. 

(15.70) บาทต่อ กก. 
 

86.55 บาทต่อ กก. 
 

 
 ก่อน พ.ศ. 2550 ชาวบ้านช่วยกันจับปลาเพื่อมาทํา
ปลาร้าขายกันในกลุ่ม จึงไม่มีต้นทุนของปลา พบว่ามี
กําไรจากการขายปลาร้า 379.84 บาทต่อไห หรือ 19 
บาทต่อกิโลกรัม แต่ในปัจจุบันขาดแคลนแรงงานช่วยหา
ปลาและผลิตปลาร้า ทางกลุ่มจึงต้องซื้อปลาเพ่ือผลิต
ปลาร้า ส่งผลให้ต้นทุนของปลาสูงขึ้น นอกจากน้ัน 
วัตถุดิบต่างๆ เช่น รํา เกลือ ก็มีการปรับราคาสูงขึ้น 
โดยเฉพาะราคาของไห (ขนาด 20 กก.) จากเดิมในอดีต
ใบละ 80 บาท แต่ปัจจุบันใบละ 150 บาท ทางกลุ่มจึงมี
ผลขาดทุน 15.70 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น โครงการ
จํานําปลาร้าจึงช่วยแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงของ
วัตถุดิบ วัสดุและค่าจ้างแรงงานผลิต กล่าวคือ มีรูปแบบ
การดําเนินงานที่ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงดังนี้ 1) ลด
ต้นทุนการสํารองวัตถุดิบ โดยเฉพาะปลา และวัสดุ
โดยเฉพาะไห เนื่องจากโครงการจํานําปลาร้าจะรับจํานํา 
 

ปลาร้าที่หมักอยู่ในไหเรียบร้อยแล้วและจะนํามาเก็บไว้ที่
บ้านหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อรอระยะเวลาท่ีพร้อมจะ
ขายได้ จึงจะเทไหปลาร้าเพื่อคัดแยกคุณภาพปลาและ
ล้างทําความสะอาดไหเพ่ือส่งคืนเจ้าของไห เพื่อใช้ผลิต
ปลาร้าในรอบต่อไป ดังนั้น ทางกลุ่มจึงไม่ต้องสํารอง
วัตถุดิบ ได้แก่ ปลา เกลือ รํา และวัสดุ ได้แก่ ไห เพื่อใช้
ในการผลิต และ 2) ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานผลิต 
เพราะผู้จํานําปลาร้าเป็นผู้ผลิตปลาร้าเอง ดังนั้น กลุ่ม
วิสาหกิจฯ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานผลิตปลาร้าโดยจ่าย
เพียงค่าแรงคนบรรจุปลาร้าลงขวดพลาสติก และล้าง
เปล่ียนไหเพื่อเตรียมส่งคืนผู้จํานําปลาร้า ส่งผลให้กลุ่ม
วิสาหกิจฯ มีกําไรมากข้ึนเมื่อทําโครงการรับจํานําปลาร้า 
จากเดิมขาดทุน 15.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็นกําไร
กิโลกรัมละ 86.55 บาท 
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การอภิปรายผล 
 โครงการจํานําปลาร้าเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่ ได้กําหนดรูปแบบและวิธีการจํานําปลาร้า 
นําไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาราคาปลาร้าที่
ตกต่ําและปัญหาต้นทุนการผลิตปลาร้าที่สูง ส่งผลให้
กลุ่มวิสาหกิจมีกําไรมาก กล่าวคือ ช่วยแก้ปัญหาต้นทุน
การผลิตที่สูงโดย 1) ลดต้นทุนการสํารองวัตถุดิบ ได้แก่ 
ปลา เกลือ รํา และวัสดุ ได้แก่ ไห เพื่อใช้ในการผลิต 
2) ลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานผลิต จ่ายเพียงค่าแรงบรรจุ
ปลาร้าและล้างเปล่ียนไห และ 3) ช่วยแก้ปัญหาราคา
ปลาร้าตกต่ํา เนื่องจากราคารับจํานําปลาร้าที่กลุ่ม
วิสาหกิจฯ กําหนด เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่พ่อค้าคน
กลางมารับซื้อถึงร้อยละ 30 เนื่องจากพ่อค้าคนกลาง
กําหนดเป็นราคาปลาร้าผสมจากแหล่งผลิตอื่น ขณะที่
ปลาร้าของตําบลชานุมานเป็นปลาร้าที่ใช้เนื้อปลาน้ําโขง 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 ดังนั้น โครงการจํานําปลาร้าจึงเป็นแรงจูงใจในการ
จํานําผลิตภัณฑ์การเกษตรให้คนในท้องถิ่นนําปลาร้า  
น้ําโขงมาจํานํากับทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phromphichai (2007) ยังพบว่าเหตุผล
สําคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจํานําข้าวเน่ืองจาก
ราคาจํานําสูงกว่าราคาในท้องตลาด ช่วยให้ชาวนามี
รายได้ดีขึ้นและไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง     
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Chareonwongsak 
(2013) ที่ว่า การจํานําเป็นแนวคิดที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ําในช่วงที่สินค้าล้น
ตลาด ทําให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง      
สร้างอํานาจต่อรอง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน 
คาดการณ์ได้และเป็นรายได้ที่ สูงกว่ารายได้จากการ
จําหน่ายในราคาตลาดมาก และทําให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 รูปแบบการจํานําปลาร้าจึงเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวอีสาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่มีผลต่อการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอนาคต  ซึ่ ง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน  
ประกอบด้วยวิธีคิดและมองปัญหาของชาวบ้าน โดย
ชาวบ้านร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาน้ันโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่เพื่อแก้ไข

ปัญหาในการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นของตนเองได้    
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Sutiruk, 2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ ง  กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ยางพารา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและการได้รับประโยชน์ของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยเห็นควร
เสนอแนะเป็นประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ เพราะการช่วยเหลือ
วิสาหกิจชุมชนไม่ควรเป็นบทบาทของภาคการผลิตหรือ
ส่งเสริมการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว จากที่ผ่านมาพัฒนา
ชุมชนจะมีการประกวดแข่งขันสนับสนุนและส่งเสริม
ด้านการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มักจะ
ละเลยหรือไม่ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิด
ขึ้นมานานแล้วแต่ไร้ทิศทางในการพัฒนาทําให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนบางประเภทที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม
กําลังจะหายไปเพราะไม่สามารถดํารงอยู่เพื่อต้านทาน
วิถีสังคมบริโภคนิยมที่เน้นกําไรทางการค้าได้ 
 ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าดังต่อไปนี้ คือ 1) ด้าน
เงินทุนเนื่องจากในอนาคตเม่ือมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
จํานําปลาร้าจํานวนมาก ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ อาจมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอในการรับจํานําเพราะการจํานํา  
แต่ละรอบจะต้องใช้เงินทุนจํานวน 200,000 บาท 
เนื่องจากรับจําปลาร้าจํานวน 200 ไห ราคาไหละ
ประมาณ 1,000 บาท 2) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปปลาร้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึง
ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บและการถนอม
อาหารท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น และ      
3) การสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต เช่น การ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทําให้การผลิต
มีผลิตภาพสูงและทําให้เกษตรกรมีอํานาจการต่อรอง
มากขึ้น  
 โครงการรับจํานําปลาร้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการอื่นในการรวมตัวเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และใช้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
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ของชุมชนเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่
ตกต่ําและลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มกําไร การวิจัยนี้จะ
มีคุณค่ามหาศาลหากสามารถสืบสานและรักษาภูมิ
ปัญญาการผลิตปลาร้าของคนในท้องถิ่นให้สามารถ
ประกอบอาชีพผลิตปลาร้า โดยใช้การรับจํานําปลาร้า
เพื่อแก้ปัญหาราคาปลาร้าที่ตกต่ําและลดปัญหาต้นทุน
การผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มี
วิถีชีวิตติดริมน้ําโขง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลานํ้าโขงที่อุดม
สมบูรณ์ รวมถึงสร้างความภูมิใจในชุมชนและร่วมกัน
รักษาภูมิปัญญาการผลิตปลาร้า อันจะสร้างความยั่งยืน
ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม
จากภาครัฐ  ได้แก่  ธนาคาร เกษตรและสหกรณ์
การเกษตรควรให้สินเชื่อให้ในอัตราดอกเบ้ียต่ําเพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน พัฒนาชุมชน
จังหวัดควรช่วยหาตลาดเพื่อกระจายสินค้า อุตสาหกรรม
จังหวัดควรให้ความรู้ในเรื่องการขาย การตลาด การบัญชี 
การแปรรูปอาหาร เป็นต้น กรมประมงควรมีบทบาทใน
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิต
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
น้ําให้ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการเล้ียงปลา 
ส่วนกระทรวงพลังงานเข้ามาช่วยหาวิธีการต่อยอดสินค้า 
เช่น การใช้ตู้อบปลาเพื่อการถนอมอาหาร เป็นต้น 
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