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การพัฒนาวสิาหกจิชุมชนเลีย้งปลาสลดิ อาํเภอบางบ�อ จังหวดัสมุทรปราการ 
 

นายฉัตรชัย ชูอ่ิม1 
 

บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ (1) เพื่อศึกษาวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ-อ 
จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาป/ญหาท่ีส-งผลต-อวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ-อ จังหวัด
สมุทรปราการ (3) เพื่อศึกษาการแก4ป/ญหาวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ-อ จังหวัด
สมุทรปราการ (4) เพื่อศึกษาแนวทางข4อเสนอแนะในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบาง
บ-อ จังหวัดสมุทรปราการให4มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผู4ศึกษาได4ทําการเก็บรวบรวมข4อมูลโดยใช4วิธีการ
สัมภาษณ�เชิงลึก (in-depth interview) ประชากรกลุ-มเปIาหมายโดยจําแนกกลุ-มตัวอย-างออกเปJน 2 กลุ-ม 
คือ ฝLายบริหารชุมชนเล้ียงปลาสลิด จํานวน 3 ท-าน ประชาชนท่ีเล้ียงปลาสลิดจํานวน  6  ท-าน เครื่องมือ
ที่ใช4ในการวิจัยใช4เปJนแบบสัมภาษณ� ผลการวิจัยพบว-า วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด คือ การประกอบการ
โดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปJนเจ4าของป/จจัยการผลิต ท้ังด4านการผลิต การค4า และการเงิน และ
ต4องการใช4ป/จจัยการผลิตน้ีให4เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ด4านเศรษฐกิจ คือ การสร4างรายได4
และอาชีพ ด4านสังคม คือ การยึดโยงร4อยรัดความเปJนครอบครัวและชุมชนให4ร-วมคิด ร-วมทํา             
ร-วมรับผิดชอบ แบ-งทุกข�แบ-งสุขซึ่งกันและกัน โดยผ-านการประกอบกระบวนการของชุมชน ป/ญหาท่ีส-งผล
ต-อวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ-อ จังหวัดสมุทรปราการ คือ ป/ญหาการเล้ียง ปลาที่เล้ียง     
ไม-โตแคระแกน ใช4เวลาเล้ียงนาน เกษตรกรส-วนใหญ-ขาดหลัก วิชาการคัดเลือกพ-อแม-พันธุ�ท่ีดี รวมทั้งบาง
ฟาร�มมีอัตราการปล-อยท่ีหนาแน-นเกินไป ทําใหต4นทุนการเล้ียงสูง ป/ญหาบางครั้งพ-อค4าคนกลางช-วงเวลา
การจับปลาสลิดจากบ-อขายให4กับพ-อค4าคนกลาง เกษตรกรในพื้นท่ีมักจะจับ ขายในช-วงเวลาเดียวกันทําให4
มีปลาสลิดออกสู-ตลาดจํานวนมากขายได4ในราคาตํ่าเพราะถูกกดราคารับซื้อ และขอเล่ือนการจับปลา
ออกไปเปJนสัปดาห� เกษตรกรต4องรับภาระต4นทุนการเล้ียงปลาเพิ่มข้ึน ส-งผลให4รายได4จากการขายปลา
ลดลง ปล-อยปลาในบ-อหนาแน-นเกินไป ทําให4ปลาไม-เจริญเติบโตเท-าท่ีควร จํานวนสัตว�เล้ียง
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท4องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ไม-สัมพันธ�กับปลาในบ-อ ถ4าจํานวนสัตว�เล้ียงน4อยเกินไปต4องเพิ่มอาหารสมทบจะเปJนการส้ินเปลือง หรือถ4า
จํานวนสัตว�เล้ียงมาก นํ้าในบ-อเปJนสีเขียวเข4ม เพราะมีแพลงก�ตอนพืชเกิดมากก็จะดึงเอาออกซิเจนจากนํ้า
ไปใช4ทําให4ปลาตายได4 บ-อที่ขุดใหม-ๆ จะมีป/ญหาถ4าดินเปร้ียว เพราะเมื่อฝนตกนํ้าจะชะเอาความเปรี้ยว
จากดินลงสู-บ-อ สภาพนํ้าเปล่ียนแปลงกะทันหัน อาจทําให4ปลาตายได4 ซึ่งแก4ไขโดยนําปูนขาวโรยบริเวณ
ขอบคุนบ-อก-อนฤดูฝนทุก 2 สัปดาห� การใช4ยาฆ-าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ในไร-นาท่ีมีการเล้ียงปลา ถ4าไม-
จําเปJนจริงๆ ควรหลีกเล่ียงเพราะจะเปJนอันตรายต-อปลาได4 

 

คําสําคัญ : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, เล้ียงปลาสลิด 
 

บทนํา 

  ในช-วงหลายปVที่ผ-านมา ประเทศไทยได4เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง ทําให4รัฐบาลในแต- ละ
ยุคสมัย ต-างก็มีแนวความคิดท่ีจะหาวิธีทําให4ประเทศสามารถกําหนดยุทธศาสตร�ของประเทศ ให4มี
ความสามารถในการแข-งขันท่ีสูงข้ึน สอดคล4องกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไทยท่ีผ-าน ๆ 
มาจึงกําหนดกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย-างเปJนระบบและมี
เปIาหมายที่จะรักษาไว4ซ่ึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย-างมีคุณภาพและเสถียรภาพ เน4นความสมดุลระหว-าง
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร4างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ภายในประเทศกับเศรษฐกิจ
โลก อย-างรู4เท-าทันภายในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ด4วยความเช่ือมั่นว-า สังคมไทยยังมีศักยภาพ และ
สามารถพัฒนาข้ึนมาได4 รัฐบาลจึงหาทางท่ีจะสร4างรายได4ให4กับประชาชน และประเทศชาติ ทั้งน้ีต4อง
หาทางเปล่ียนมุมมองในชุมชนให4เห็นว-าส่ิงท่ีตนมีอยู-น้ัน คือทรัพย�สินท่ีมีราคาสามารถเพิ่มรายได4 หากรู4จัก
การจัดการกับทรัพย�สินน้ันอย-างชาญฉลาด 
  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปJนแนวทางหน่ึงท่ีจะช-วยแก4ป/ญหาความยากจนของ
ประชาชนและเปJนแนวทางที่สร4างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให4มีความย่ังยืน เพราะเปJนการส-งเสริม ให4
ชุมชนรู4จักใช4ทรัพยากรท4องถ่ิน ทําให4พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได4อย-างม่ันคง ซึ่งกลุ-มงาน
พัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชน กรมส-งเสริมการเกษตร (2549) ได4อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว4
ว-า วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของ
ชุมชนที่เก่ียวกับการผลิตสินค4า การให4บริการหรืออ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถี
ชีวิตร-วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล-าว ไม-ว-าจะเปJนนิติบุคคล ในรูปแบบใดหรือไม-เปJนนิติ
บุคคล เพื่อสร4างรายได4และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว-างชุมชน หรือกล-าวโดย
สรุปก็คือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย-างสร4างสรรค�เพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงทุนของ
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ชุมชนน้ัน ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู4 ภูมิป/ญญา วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท4องถ่ิน 
  ปลาสลิด(Snake-skined gourami)หรือปลาใบไม4 เปJนปลานํ้าจืดพื้นบ4านท่ีมีมีรสชาติดี เปJนท่ี
นิยมของผู4บริโภคท้ังปลาสดและผลิตภัณฑ�แปรรูป แหล-งปลาสลิดที่มีช่ือเปJนท่ีรู4จักคือ ปลาสลิดบางบ-อ 
จังหวัดสมุทรปราการ แต-ผลการพัฒนาเศรษฐกิจทําให4โครงสร4างเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ
เปล่ียนแปลง โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ส-งผลกระทบต-อคุณภาพนํ้าในการเล้ียงปลาสลิด ผลผลิตท่ีได4
ลดลง เกษตรกรส-วนหน่ึงเลิกกิจกรรมการเล้ียงปลาสลิด กรมประมงจึงส-งเสริมให4พื้นท่ีจังหวัดอ่ืนเล้ียงแทน 
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร 
  จากที่กล-าวมาน้ัน จะพบว-าการศึกษาเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนแม4จะพบประโยชน�ในด4านต-าง ๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนกับชุมชนในการปรับนําไปใช4 แต-ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนก็
ยังมีอยู- อาทิเช-น ด4านการบริหารจัดการ ด4านการตลาด ด4านการเงิน บัญชีด4านการ สนับสนุนจากภาครัฐ 
ด4านการพัฒนาองค�ความรู4 และอ่ืนๆอีกมากมาย ดังน้ันจึงเปJนเร่ืองสําคัญและ จําเปJนต4องมีการศึกษาใน
วิจัย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให4มีความชัดเจน และนําไป ปรับใช4ให4เกิดประโยชน�สูงสุด
ในชุมชนต-อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 รังสรรค� ปgติป/ญญา (2542) ได4อธิบายว-าธุรกิจชุมชน เปJนธุรกิจของชุมชน โดยมีคนในชุมชน 
ร-วมกันเปJนเจ4าของ ร-วมกันคิด ร-วมกันทํา และร-วมกันรับผิดชอบผลท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ถือว-า เปJน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาให4เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก4าวหน4าอย-างย่ังยืน การส-งเสริมให4 ชาว
บ4านท าธุรกิจชุมชน เปJนการส-งเสริมให4ชาวบ4านมีโอกาสเรียนรู4วิธีการจัดการธุรกิจ การทํางาน ร-วมกัน
เพื่อตัวเองและเพื่อส-วนรวม ตลอดจนได4เรียนรู4ถึงการจัดการผลประโยชน�เพื่อพัฒนาชุมชน การเรียนรู4ผ-าน
การทําธุรกิจชุมชนน้ีจะทําให4ชาวบ4านและชุมชนสามารถปรับตัวให4เข4ากับสถานการณ�ท่ี เปล่ียนแปลงไปได4
อย-างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ต-อเน่ือง ดังน้ันธุรกิจชุมชน จึงนับว-าเปJนวิธีการ หรือกระบวนการท่ีมี
ประโยชน�อย-างย่ิงต-อ “การพัฒนาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากน้ีผลต-อการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชน
โดยตรงแล4วยังเช่ือว-าจะมีผลต-อการพัฒนาความเข4มแข็งของชุมชนด4วย ในการศึกษาเรื่องผู4ประกอบการ
ในประเทศแอฟริกาใต4ของ Adonisi and Wyk (2012) พบว-ามีป/จจัย 8 ด4าน ของระบบการบริหารงาน
บุคคลที่ส-งผลต-อด4านการตลาดของผู4ประกอบการ คือ การตัดสินใจในการทํางาน ส่ิงสนับสนุนด4านการ
จัดการ ระบบแรงจูงใจ การได4มาซึ่งนวัตกรรม การ สนับสนุนทางการเงิน เวลาในการทํางานท่ียืดหยุ-น 
ขอบเขตขององค�การ และระยะเวลาการทํางาน ในด4านของการเงินชุมชน  
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  ป/ทมาวดี ซูซูกิ (2552: 20-21) ได4อธิบายไว4ว-า องค�กรการเงินใน ชุมชน เปJนเครื่องมือหน่ึงท่ี
ชาวบ4านใช4เปJนเครื่องมือในการพัฒนา ด4วยการกู4ยืมแหล-งเงินท่ีดอกเบี้ยต- า ที่สุดมาเปJนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินกิจกรรม เช-น การเกษตร อย-างไรก็ตาม ชาวบ4านยังคงจ าเปJนต4องกู4 เงินจากหลายแหล-ง เพราะ
องค�กรการเงินในชุมชนไม-สามารถตอบสนองความต4องการทางการเงิน ให4แก-ชาวบ4านต-อรายได4อย-าง
เพียงพอ  
  Promsaka Na Sakolnakorn (2010) ได4อธิบายถึงป/ญหาของผู4ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย-อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได4ว-า ป/ญหาของผู4ประกอบการ คือ 1) เกิด
จากนโยบายภาครัฐ และส่ิงท่ีรัฐสนับสนุน ไม-สามารถตอบสนองความต4องการและความเปJนจริง ของการ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจได4 2) มีป/ญหาทางการเงิน เช-น ไม-สามารถยืมเงินจาก สถาบัน
การเงินได4 3) ขาดความรู4ความสามารถด4านต-างๆ 4) ป/ญหาด4านแรงงาน โดยเฉพาะทักษะ แรงงานที่หา
ยาก และแรงงานมีอัตราการเข4า-ออก จากงานสูง และ 5) ขาดความรู4ความเข4าใจ ทางด4านการตลาด 
นอกจากน้ัน เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย� สฤษด์ินิรันดร� และ 
  สาวิตรี รังสิภัทร� (2550) ได4ศึกษาการพัฒนาอย-างย่ังยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
ที่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยผลการศึกษาพบว-าในส-วนของวิสาหกิจชุมชน จะต4องรับ 
ปรุงการดําเนินงานในเรื่องการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินค4า และความ รับผิดชอบ
ต-อชุมชน  
  สุดาณีคาดีและคณะ (2547) ได4ศึกษาเก่ียวกับการจัดการองค�ความรู4เพื่อขยายผลการผลิต แปร
รูปน4 ามันงาปลอดสารเคมีสู-วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในจังหวัดแม-ฮ-องสอน ผลวิจัยพบว-าองค� ความรู4ใน
การปลูกงาและสกัดน4 ามันงา ได4รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเปJนภูมิป/ญญาของชาวไทย ใหญ- โดย
สถาบันครอบครัวเปJนแหล-งก-อเกิดการเรียนรู4ส่ังสมจนกลายเปJนองค�ความรู4และมีการพัฒนา ต-อเน่ืององค�
ความรู4ในการสกัดน4ามันงาจากเดิมโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร4างสรรค� โดยพัฒนา กระบวนการสกัดน4ามัน
งาจากเดิม แบบใช4ครกไม4กับแรงงานวัว/ควาย ในการสกัดมาเปJนการใช4ครกไม4 กับพลังน4าหรือกังหันน4า 
และแบบประยุกต�โดยใช4ครกไม4กับพลังงานไฟฟIาในการสกัดน4ามันงา  
  สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร- (2554 : 58) ได4รายงานสถานการณ�ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แพร-
ที่เก่ียวข4องกับหน-วยงานรัฐไว4ว-า 1) มีป/ญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะด4านเจ4าหน4าท่ีและระบบ การทา
งานส-งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) หน-วยงานภาคียังไม-ให4การสนับสนุนส-งเสริมเท-าท่ีควร 3) การ บันทึกข4อมูล
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช4า 4) เน้ือหาแบบประเมินศักยภาพมีมากเกินไปควร ปรับให4กระชับ
เพื่อสะดวกและรวดเร็วและเข4าใจง-ายและนาไปใช4ประโยชน�ได4จริง 5) แบบรายงาน วิสาหกิจมีมากเกินไป
ควรจัดหมวดหมู-ที่เปJนข4อมูลที่สําคัญนาไปใช4ได4จริง 6) เจ4าหน4าท่ีบันทึกข4อมูลมี งานบันทึกปริมาณมากทํา
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ให4เกิดความล-าช4าในการบันทึกข4อมูล 7) การติดตามการดาเนินงานกลุ-ม หน-วยงานภาคีระดับอ าเภอให4
ความร-วมมือน4อย 8) หน-วยงานภาคีไม-ได4ใช4ประโยชน�จากข4อมูลการ ประเมินศักยภาพหรือข4อมูลอ่ืน ๆ ใน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาส-งเสริมและ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ 9) วิสาหกิจ
ชุมชนมีจํานวนมากและเจ4าหน4าที่มีจํานวนน4อยทําให4การ ติดตามความก4าวหน4าของกลุ-มวิสาหกิจชุมชนไม-
ทั่วถึง 
 

ผลการวิจัย 

 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลา
สลิด คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปJนเจ4าของป/จจัยการผลิต ทั้งด4านการผลิต 
การค4า และการเงิน และต4องการใช4ป/จจัยการผลิตน้ีให4เกิดดอกผลท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคม  
  ด4านเศรษฐกิจ คือ การสร4างรายได4และอาชีพ ด4านสังคม คือ การยึดโยงร4อยรัดความเปJน
ครอบครัวและชุมชนให4ร-วมคิด ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ แบ-งทุกข�แบ-งสุขซึ่งกันและกัน โดยผ-านการ
ประกอบกระบวนการของชุมชน 
 ป$ญหาที่ส�งผลต�อวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลาสลิด อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  1. ป/ญหาการเล้ียง ปลาท่ีเล้ียงไม-โตแคระแกน ใช4เวลาเล้ียงนาน เกษตรกรส-วนใหญ-ขาดหลัก 
วิชาการคัดเลือกพ-อแม-พันธุ� ท่ีดี รวมทั้งบางฟาร�มมีอัตราการปล-อยที่หนาแน-นเกินไป ทําใหต4นทุน        
การเล้ียงสูง  
  2. ป/ญหาบางครั้งพ-อค4าคนกลางช-วงเวลาการจับปลาสลิดจากบ-อขายให4กับพ-อค4าคนกลาง 
เกษตรกรในพื้นที่มักจะจับ ขายในช-วงเวลาเดียวกัน ทําให4มีปลาสลิดออกสู-ตลาดจํานวนมากขายได4        
ในราคาตํ่าเพราะถูกกดราคารับซื้อ และ ขอเล่ือนการจับปลาออกไปเปJนสัปดาห� เกษตรกรต4องรับภาระ
ต4นทุนการเล้ียงปลาเพิ่มข้ึน ส-งผลให4รายได4จากการขายปลาลดลง 
  3. ปล-อยปลาในบ-อหนาแน-นเกินไป ทําให4ปลาไม-เจริญเติบโตเท-าท่ีควร 

4. จํานวนสัตว�เล้ียงไม-สัมพันธ�กับปลาในบ-อ ถ4าจํานวนสัตว�เล้ียงน4อยเกินไปต4องเพิ่มอาหารสมทบ
จะเปJนการส้ินเปลือง หรือถ4าจํานวนสัตว�เล้ียงมาก นํ้าในบ-อเปJนสีเขียวเข4ม เพราะมีแพลงก�ตอนพืชเกิด
มากก็จะดึงเอาออกซิเจนจากนํ้าไปใช4ทําให4ปลาตายได4 
  5. บ-อที่ขุดใหม-ๆ จะมีป/ญหาถ4าดินเปรี้ยว เพราะเม่ือฝนตกนํ้าจะชะเอาความเปรี้ยวจากดินลงสู-
บ-อ สภาพนํ้าเปล่ียนแปลงกะทันหัน อาจทําให4ปลาตายได4 ซึ่งแก4ไขโดยนําปูนขาวโรยบริเวณขอบคุนบ-อ
ก-อนฤดูฝนทุก 2 สัปดาห� 
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  5. การใช4ยาฆ-าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ในไร-นาที่มีการเล้ียงปลา ถ4าไม-จําเปJนจริงๆ ควรหลีกเล่ียง
เพราะจะเปJนอันตรายต-อปลาได4 
 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษา พบว-า ควรพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด4านการผลิตสินค4า ให4ได4มาตรฐานเพื่อ
การส-งออก โดยการตรวจสอบรับรอง ควบคุมและก ากับดูแลฟาร�ม ให4เปJนไปตามมาตรฐานสากล  อบรม
เกษตรกรผู4เพาะเล้ียงปลาด4านโรค และการปIองกันรักษาโรค ส-งเสริมให4เกษตรกรรวมกลุ-มต้ังโรงงานผลิต
อาหารสัตว�ร-วมกัน เพื่อลดต4นทุนในการเล้ียง และพัฒนาการตลาดในเชิงรุกโดยการส-งเสริมการทําตลาด
ปลาในตลาดเดิมและตลาดใหม- เพื่อเร-งหาตลาดท่ีมีศักยภาพในการซื้อ ส-งเสริมการตลาดและการส-งออก
ปลาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผู4ผลิตและผู4ส-งออกปลา โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการขนส-งเพื่อรองรับ
การค4า และการกระจายสินค4า พัฒนาการเก็บรักษาปลาหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปสินค4า พัฒนา
รูปแบบ 
  มีความสอดคล4องกับ สาวิตรี รังสิภัทร� (2550) ได4ศึกษาการพัฒนาอย-างย่ังยืนของเกษตรกร 
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ที่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยผลการศึกษาพบว-าในส-วนของ
วิสาหกิจชุมชน จะต4องรับ ปรุงการดําเนินงานในเร่ืองการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการ
สินค4า และความ รับผิดชอบต-อชุมชน  
  สุดาณีคาดีและคณะ (2547) ได4ศึกษาเก่ียวกับการจัดการองค�ความรู4เพื่อขยายผลการผลิต แปร
รูปน4 ามันงาปลอดสารเคมีสู-วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในจังหวัดแม-ฮ-องสอน ผลวิจัยพบว-าองค� ความรู4ใน
การปลูกงาและสกัดน4 ามันงา ได4รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเปJนภูมิป/ญญาของชาวไทย ใหญ- โดย
สถาบันครอบครัวเปJนแหล-งก-อเกิดการเรียนรู4ส่ังสมจนกลายเปJนองค�ความรู4และมีการพัฒนา ต-อเน่ืององค�
ความรู4ในการสกัดน4ามันงาจากเดิมโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร4างสรรค� โดยพัฒนา กระบวนการสกัดน4ามัน
งาจากเดิม แบบใช4ครกไม4กับแรงงานวัว/ควาย ในการสกัดมาเปJนการใช4ครกไม4 กับพลังน4าหรือกังหันน4า 
และแบบประยุกต�โดยใช4ครกไม4กับพลังงานไฟฟIาในการสกัดน4ามันงา  
  สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร- (2554 : 58) ได4รายงานสถานการณ�ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แพร-
ที่เก่ียวข4องกับหน-วยงานรัฐไว4ว-า 1) มีป/ญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะด4านเจ4าหน4าท่ีและระบบ การทา
งานส-งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) หน-วยงานภาคียังไม-ให4การสนับสนุนส-งเสริมเท-าท่ีควร 3) การ บันทึกข4อมูล
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนช4า 4) เน้ือหาแบบประเมินศักยภาพมีมากเกินไปควร ปรับให4กระชับ
เพื่อสะดวกและรวดเร็วและเข4าใจง-ายและนาไปใช4ประโยชน�ได4จริง 5) แบบรายงาน วิสาหกิจมีมากเกินไป
ควรจัดหมวดหมู-ที่เปJนข4อมูลที่สําคัญนาไปใช4ได4จริง 6) เจ4าหน4าท่ีบันทึกข4อมูลมี งานบันทึกปริมาณมากทํา
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ให4เกิดความล-าช4าในการบันทึกข4อมูล 7) การติดตามการดาเนินงานกลุ-ม หน-วยงานภาคีระดับอ าเภอให4
ความร-วมมือน4อย 8) หน-วยงานภาคีไม-ได4ใช4ประโยชน�จากข4อมูลการ ประเมินศักยภาพหรือข4อมูลอ่ืน ๆ ใน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาส-งเสริมและ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ 9) วิสาหกิจ
ชุมชนมีจํานวนมากและเจ4าหน4าที่มีจํานวนน4อยทําให4การ ติดตามความก4าวหน4าของกลุ-มวิสาหกิจชุมชนไม-
ทั่วถึง 
 

ข(อเสนอแนะ 

  1.รัฐควรส-งเสริมและสนับสนุนการสนับสนุนให4เกษตรกรลงทุนร-วมในรูปแบบของกลุ-มธุรกิจ
ชุมชน โดยสนับสนุนการผลิตแบบวิถีเดิม ควบคู-ไปกับการผลิตแบบใหม- เช-น การเล้ียงปลาด4วยการจัดหา
กองทุนหนุนการผลิตแบบพอเพียงและสวัสดิการของผู4ทําการรับจ4างผลิตให4บริษัท โดยการผลักดันให4เปJน
กฎหมายแรงงานนอกระบบ เพื่อให4เกษตรกรรายย-อยเข4าถึงสวัสดิการแห-งรัฐ  
  นอกจากน้ันส-งเสริมให4เกษตรกรมีการจัดระบบการเพาะเล้ียงแบบครบวงจรและเปJนระบบ โดยมี
การพัฒนาเทคนิคการเล้ียง เพื่อให4ได4ปลาขนาดสมํ่าเสมอ จัดระบบการเพาะเล้ียงปลาสลิดเพื่อจัดการ
ผลผลิตปลาสลิดอย-างมีระบบและต-อเน่ือง และ เพิ่มผลผลิตการเพาะเล้ียงปลาสลิดพันธุ�ดีเพื่อแก4ป/ญหา
ผลผลิตไม-แน-นอน 
  2.ควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงและ ปรับปรุงพันธุ� เพื่อลดป/ญหากล่ินโคลน 
ลดต4นทุน ปรับปรุงพันธุ�ให4มีลักษณะดีตามความต4องการของตลาด และ การพัฒนาระบบสหกรณ� (ผู4เล้ียง
ปลา) ภายในประเทศให4มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อเพิ่มอํานาจต-อรองในการซื้อ ขายปลาสลิดกับพ-อค4าคน
กลาง และศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของกลุ-มท่ีมีผลต-อกลุ-ม เครือข-ายและชุมชน และ
วิจัยบทบาทของหน-วยงานที่มีผลเก่ียวข4องต-อกระบวนการดําเนินงานของกลุ-มและ เครือข-ายเศรษฐกิจ
ชุมชนและศูนย�การเรียนรู4ชุมชน 
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