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คานา
ไหมอีรี่ถูกนาเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็ นรายได้เสริมให้ กับเกษตรกรผู้ ปลู กมันสาปะหลัง และเป็นวัตถุดิบ
ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่เวลาผ่านไปแล้วกว่า 40 ปี อุตสาหกรรมไหมอีรี่ยังคงไม่ได้รับการพัฒนามาก
นักเนื่องจากข้อจากัดต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการตอบโจทย์ว่าทาอย่างไรจึง
จะพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งพิจารณาที่ศักยภาพการผลิตของตัว
เกษตรกร เพื่อหามาตรการและแนวทางในการยกระดับศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตไหมอีรี่ตอ่ ไป
งานวิจัยแนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในเชิงอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุน
ทุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งคณะนักวิจัย
ขอขอบพระคุณสถาบันผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยเป็นอย่างสูงที่เอื้ออานวยให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นเเละสมบูรณ์

คณะผู้จัดทา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต การตลาดไหมอีรี่ของไทยและของโลก
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ต้นทุนผลตอบแทน และส่วน
เหลื่ อมการตลาดของการผลิ ตไหมอีรี่และผลิ ตภัณฑ์แปรรูป และวิเคราะห์ ศักยภาพการผลิ ตไหมอีรี่ในเชิง
พาณิชย์ รวมถึงถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความสาเร็จ และล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อนาสู่การ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไหมอีรี่ในระดับต้นน้าในเชิงอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า แรงผลักดันสาคัญ
ที่ ท าให้ ต ลาดไหมเติ บ โตได้ แ ก่ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ ไ หมหลั ก และปั จ จั ย ที่ ท า
อุตสาหกรรมสิ่งทอเติบโตได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสนับสนุนในด้านการผลิตจากภาครัฐ และ
กาลังซื้อของคนชั้นกลางที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัญหาที่สาคัญของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ไทยคือ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบไหมอีรี่ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การขนส่งไข่ไหมที่ไม่มีประสิทธิ ภาพทาให้ไข่ฝ่อและไม่ฝัก
เป็นตัว จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง ปริมาณรังไหมที่ได้มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณ
ดักแด้ ทาให้รายได้หลักคือดักแด้ เกษตรกรจึงขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงไหมที่ถูกวิธี การขาดแคลนแรงงานใน
การเลี้ยง ขาดการไหลเวียนของข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับตลาดและราคาระหว่างเกษตรกรและโรงงาน เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการวางแผนของโซ่อุปทานให้เชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด
ระหว่างเกษตรกรต้นน้าจนถึงโรงงานปลายน้า สร้างกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพของรังไหม การพัฒนากระบวนการจัดส่งวัตถุดิบ การพัฒนาระบบการรวบรวมรังไหมส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาหาแนวทางการนาดักแด้และไยไหมไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การสร้างบริษัทในรูปของ
กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) เพื่อสร้างแบรนด์ของไหมอีรี่ของไทย โดยมีจุดเน้นที่การเป็นสินค้าออ
แกนิกและช่วยเหลือสังคมชนบท ประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนให้ผลิตตามศักยภาพของ
แต่ละกลุ่ม

Abstract
This research aims 1) to study current situation of production and marketing of
Eri silk in Thailand and world markets, 2) to analyze the linkage of Eri silk supply
chain in Thailand, 3) to analyses costs, returns, and marketing margins of Eri silk and
its processed products production, 4) to analyze the commercialized production
capacity of Eri silk famers and 4) to synthesis guidelines to enhance the industrial
potential of Eri farmers in Thailand. The results find that the major driving force of
world silk market is from the growth of garment industry. The garment industry itself
has grown by technological advancement, production subsidy policies and higher
purchasing power of middle-income. The important problem of Eri silk industry in
Thailand is shortage of Eri silk coccon supply. It is caused by many reasons; namely,
an improper transportation method of Eri eggs causing a low hatching percentage, a
decreasing and discontinue production of Eri silk farmers, lack of incentive to follow
good Eri silk production practices as production yield of cocoon is much less than
complete pupae, lack of labors and a flow of information about market demand and
price between famers and fabric factories. To solve these problems, planning and
linkage through the supply chain of Eri silk from up- to down-stream should be
implemented, so that the information of production and market flows though out Eri
silk supply chain from factories to farmers. Moreover, formulation of a group of Eri
farmers in proximate location, research and development of cocoon quality,
improvement transportation process of Eri eggs, setting up an intermediary to collect
Eri silk cocoon and pupae in a local area, research and development of processing
pupae to add more value, Setting up a social enterprise to build brand for Thai Eri silk
products by emphasizing a green and social product, and farmer groups’ competency
assessments and support farmer groups’ production according to their competency
Should be promoted to enhance industrial potential of Thai Eri silk.
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1.1 วิธีการคานวนต้นทุนส่วนเพิ่ม กาไรและส่วนเหลื่อมการตลาด
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 มูลค่าตลาดไหมโลกแบ่งตามชนิดไหม
2.2 ขนาดตลาดไหมโลกแบ่งตามชนิด
2.3 มูลค่าตลาดไหมหม่อนตามภูมิภาค
2.4 ขนาดตลาดไหมหม่อนตามภูมิภาค
2.5 มูลค่าตลาดไหมทุสซ่าห์ตามภูมิภาค
2.6 ขนาดตลาดไหมทุสซ่าห์ตามภูมิภาค
2.7 มูลค่าตลาดไหมอีรี่ตามภูมิภาค
2.8 ขนาดตลาดไหมอีรี่ตามภูมิภาค
2.9 มูลค่าตลาดไหมแบ่งตามอุตสาหกรรมปลายนา
2.10 ขนาดตลาดไหมแบ่งตามอุตสาหกรรมปลายนา
2.11 มูลค่าไหมที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.12 ขนาดไหมที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.13 มูลค่าไหมที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
2.14 ขนาดไหมที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
2.15 มูลค่าตลาดไหมแบ่งตามภูมิภาค
2.16 ขนาดตลาด (ปริมาณ) ไหมแบ่งตามภูมิภาค
2.17 มูลค่าตลาดไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตามประเทศ
2.18 ขนาดตลาด (ปริมาณ) ไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตาม
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2.19 มูลค่าตลาดไหมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตามชนิด
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2.22 ขนาดตลาดไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตามอุตสาหกรรม
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2.24 ขนาดตลาดไหมของประเทศจีนแบ่งตามชนิด
2.25 มูลค่าตลาดไหมของประเทศอินเดียแบ่งตามชนิด
2.26 ขนาดตลาดไหมของประเทศอินเดียแบ่งตามชนิด
2.27 มูลค่าตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามประเทศ
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2.29 มูลค่าตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามชนิด
2.30 ขนาดตลาด (ปริมาณ) ไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามชนิด
2.31 มูลค่าตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามอุตสาหกรรมปลายนา
2.32 ขนาดตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามอุตสาหกรรมปลายนา
3.1 ต้นทุนการเลียงไหมอีรี่ของกลุ่มบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
3.2 ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3.3 ต้นทุนการปั่นด้ายไหมอีรี่ของกลุ่มบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
3.4 ต้นทุนการทอผ้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
3.5 ต้นทุนการผลิต ราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อม
การตลาดของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3.6 ต้นทุนการเลียงไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
3.7 ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
3.8 ต้นทุนการปั่นด้ายไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา
จ.นครสวรรค์
3.9 ต้นทุนการทอผ้าไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
3.10 ต้นทุนการผลิต ราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อม
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3.11 ต้นทุนการเลียงไหมของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่
ออแกนิค จ. อานาจเจริญ
3.12 ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่
ออแกนิค จ. อานาจเจริญ
3.13 ต้นทุนการปั่นด้ายของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่
ออแกนิค จ. อานาจเจริญ
3.14 ต้นทุนการทอผ้าของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่
ออแกนิค จ. อานาจเจริญ
3.15 ต้นทุนการผลิต ราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อม
การตลาดกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค
จ.อานาจเจริญ
4.1 การประเมินสมรรถนะเกษตรกรผู้เลียงไหม
4.2 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปั่นด้าย
4.3 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของโรงงานปั่นด้าย
4.4 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของอุตสาหกรรมทอผ้า
4.5 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของผู้ทอผ้าระดับอุตสาหกรรม
5.1 คะแนนประเมินกลุ่มทอผ้าบ้านจวง
5.2 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา
5.3 คะแนนประเมินกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิกส์
5.4 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า

หน้า
96
97
98
99
100

110
120
128
134
140
158
165
172
177

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
1.2 แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน (SCOR
Model)
1.3 Business Model Canvas ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่
2.1 ส่วนแบ่งตลาดของไหมแต่ละชนิด
2.2 ส่วนแบ่งตลาดไหมหม่อนตามภูมิภาค
2.3 ส่วนแบ่งการตลาดไหมตามอุตสาหกรรมปลายนา
2.4 ส่วนแบ่งการตลาดไหมที่ใช้มนอุตสาหกรรมสิ่งทอแยกตามภูมิภาค
2.5 ส่วนแบ่งการตลาดไหมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางและ
อุปกรณ์การแพทย์แยกตามภูมิภาค
2.6 ส่วนแบ่งการตลาดไหมตามภูมิภาค
2.7 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แบ่งตามประเทศ
2.8 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แบ่งตามชนิดไหม
2.9 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แบ่งตาม
อุตสาหกรรมปลายนา
2.10 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในประเทศจีน
2.11 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในประเทศอินเดีย
2.12 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามประเทศ
2.13 ส่วนแบ่งการตลาดไหมในภูมิภาคยุโรปแบ่งตามอุตสาหกรรม
ปลายนา
2.14 ผลการวิเคราะห์สภาพตลาดไหมด้วย Five Forces Model
3.1 โซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3.2 โซ่อุปทานไหมอีรี่
3.3 วงจรชีวิตไหมอีรี่
3.4 เครื่องปั่นด้ายเมเดลรีจักรา MC
3.5 กระบวนการปั่นด้ายไหมอีรี่
4.1 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใย
4.2 แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการของเกษตรกรเลียงไหมอีรี่
4.3 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย
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4.4 แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานเกษตรกรปั่นด้าย
4.5 แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานโรงงานปั่นด้าย
4.6 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมทอผ้า
4.7 แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานเกษตรกรทอผ้า
4.8 แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานโรงงานทอผ้า
4.9 แบบจาลองธุรกิจไหมอีรี่ในปัจจุบัน (Current Eri Silk Business
Model Canvas)
5.1 กระบวนการหลักของโซ่อุปทาน
5.2 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มทอผ้าภูจวง
5.3 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา
5.4 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่
ออร์แกนิค
5.5 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า
6.1 การจัดการโซ่อุปทาน
6.2 แบบจาลองธุรกิจไหมอีรี่ใหม่ (New Eri Silk Business Model
Canvas)
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บทสรุปผู้บริหาร
ไหมอีรี่นั้นได้ถูกนำมำส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทยเลี้ยงมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 40 ปี
แต่อุตสำหกรรมไหมอีรี่ก็ยังไม่สำมำรถพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเต็มตัว เนื่องจำก
ปัญหำและขำดข้อมูลในหลำยๆด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับต้นน้ำ กล่ำวคือกำรผลิตไหมอีรี่ของ
เกษตรกรยังมีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย เช่น ปัญหำกำรส่งวัตถุดิบให้กับโรงงำนขำดควำมต่อเนื่อง
ปั ญ หำคุณ ภำพและมำตรฐำนไหมอีรี่ ปั ญ หำกำรเก็ บรั กษำไหมอี รี่ เป็น ต้ น ดัง นั้ นงำนวิ จัย นี้จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพทั่วไปด้ำนกำรผลิต กำรตลำดและควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทำน
ไหมอีรี่ในปัจจุบัน 2) ศึกษำศักยภำพกำรผลิตไหมอีรี่ในเชิงพำณิชย์ 3) ศึกษำปัจจัยสู่ควำมสำเร็จของ
กลุ่ มเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ไหมอีรี่ และ 4) เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒ นำไหมอี รี่ใ นระดั บต้ น น้ำในเชิ ง
อุตสำหกรรม โดยกำรสำรวจเชิงพื้นที่สำหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่
จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงรำย สระแก้ว อำนำจเจริญ ทั้งหมด 133 ตัวอย่ำง และทำกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และทำกำรวิเครำะห์ภำยใต้กรอบแนวคิด
ของแบบจำลอง Supply Chain Operation Reference (SCOR) และ Business Model Canvas
(BMC)
เมื่อพิจำรณำถึงตลำดไหมโลกในภำพรวมพบว่ำ ตลำดไหมแนวโน้มเติมโตอย่ำงต่อเนื่อง โดย
มีกำรกระจุกตัวสูงในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผู้นำตลำดไหมได้แก่ จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต
ไหมดิบและผู้ใช้ไหมหลัก โดยไหมหม่อนเป็นไหมหลักในตลำดและมีกำรใช้ในทุกภูมิภำค ในขณะที่ไหม
อีรี่มีกำรใช้ในระดับอุตสำหกรรมเฉพำะในตลำดอินเดีย ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรผลิตไหมอีรีด้วยก็
ตำมแต่ปริมำณยังไม่มำกนัก สำหรับแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตลำดไหมเติบโตได้แก่ กำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นผู้ใช้ไหมหลัก และปัจจัยที่ทำอุตสำหกรรมสิ่งทอเติบโตได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี กำรสนับสนุนในด้ำนกำรผลิตจำกภำครัฐ และกำลังซื้อของคนชั้นกลำงที่เพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไหมจำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรเลี้ยงและหลังเลี้ยง เพื่อให้กำรเลี้ยงไหมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำมำรถทำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สำหรับโซ่อุปทำนไหมอีรี่ของไทยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือกำรเลี้ยงไหม จนมำอุตสำหกรรมกลำง
น้ำได้แก่ กำรปั่นด้ำยและกำรทอผ้ำ ไหมอีรี่เป็นไหมที่กินมันสำปะหลังและใบละหุงเป็นอำหำร กำร
เลี้ยง 1 รอบต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 17-20 วัน 1 ปีเลี้ยงได้หลำยรุ่นขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงำนที่มี
ยกเว้นหน้ำร้อน กำรเลี้ยงไหมอีรี่ใช้พื้นที่ไม่มำก สำมำรถเลี้ยงที่ใต้ถุนบ้ำน หรือสร้ำงโรงเรือนแยก
ต่ำงหำก วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรเลี้ยงไหมอีรี่ได้แก่ กระด้ง มุ้ง เมื่อไหมอีรี่สุก ก็ทำกำรตัดแยก
ดักแด้ออกรัง โดยนำรังไหมและดักแด้ไปจำหน่ำย และอำจนำรังไหมไปลอกกำว ปั่นเป็นเส้นด้ำย และ
แปรรูปเป็นผ้ำต่อไปก็ได้ กำรปั่นด้ำยและกำรทอผ้ำอำจทำได้ด้วยเกษตรกรเอง หรือนำเข้ำสู่โรงงำน
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ควำมแตกต่ำงคือควำมเรียบของเส้นด้ำยที่ได้ ด้ำยที่ปั่นโดยเกษตรกรจะไม่รีบมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว
เรียกว่ำไหมชุมชน ในขณะที่ด้ำยหรือผ้ำที่ทำโดยโรงงำนจะเรียบและมีมำตรฐำนเหมือนกัน รำยได้หลัก
ของเกษตรกรมำจำกดักแด้ เป็นหลัก เนื่องจำกใน 1 กิโลกรัมจะได้ รังไหมเพียง 1-2 กิโลกรัม และได้
ดักแด้ 8-9 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในกำรจัดกำรกำรผลิ ตเพื่อให้ได้ใยไหมคุณภำพ
สำหรับต้นทุนกำรเลี้ยงไหม ลอกกำว และทอผ้ำส่วนใหญ่เป็นต้นทุนแรงงำน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นตัว
เงินเป็นหลัก เนื่องจำกกำรเลี้ยงไหมอีรี่เป็นกำรผลิตที่เน้นใช้แรงงำนของเกษตรกรเองเป็นหลัก เพื่อให้
เกษตรกรมีรำยได้สุทธิสูงขึ้นเกษตรกรต้องทำกำรแปรรูปเป็นเส้นด้ำยและทอผ้ำเอง จึง ทำให้เกษตรกร
มีรำยได้มำกกว่ำที่จะทำกำรเลี้ยงและขำยรังไหมสดพร้อมดักแด้
ในกำรวิเครำะห์สมรรถนะของโซ่อุปทำนไหมอีรี่เพื่อศึกษำศักยภำพกำรผลิตเชิงพำณิชย์ของ
ผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทำน พบว่ำในระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมและเกษตรกรปั่นด้ำยต่ำงมีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ
คล้ำยคลึงกันคือ ยังมีควำมน่ำเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทำนไม่สูงมำกนักเนื่องจำกทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอี
รี่และเกษตรกรปั่ นด้ำยยังไม่มีควำมสมบูรณ์ในกำรส่ งมอบสินค้ำ ทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพและ
ระยะเวลำในกำรส่งมอบ ในขณะที่กำรตอบสนองของห่วงโซ่อุปทำนค่อนข้ำงต่ำเนื่องจำกมีระยะเวลำ
ในกำรตอบสนองคำสั่งซื้อค่อนข้ำงนำน ในด้ำนควำมคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทำนพบว่ำมีควำมคล่องตัว
ต่ำ ในกรณีที่มีควำมต้องกำรรังไหมเพิ่มจำกจำนวนที่ผลิตอยู่เกษตรกรผู้ เลี้ยงไหมสำมำรถจัดหำสินค้ำ
ให้ลูกค้ำแต่เพิ่มได้ไม่มำกนัก ในด้ำนผลตอบแทนพบว่ำเกษตรกรมีรำยได้ที่เป็นกระแสเงินสดจำกกำร
ขำยดักแด้มำกกว่ำรังไหม และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินจำกกำรจำหน่ำยดักแด้มำกกว่ำรังไหม ทำให้
ขำดแรงจูงใจในกำรเลี้ยงไหมให้ได้คุณภำพดี ส่วนเกษตรกรปั่นด้ำยมีรำยได้ที่เป็นกระแสเงินสดจำก
กำรขำยเส้นด้ำยไหมอีรี่มีระยะเวลำที่นำนทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในกำรทำงำน
ในขณะที่เมื่อพิจำรณำถึงผู้ทอผ้ำนั้นพบว่ำควำมน่ำเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทำนมำกกว่ำเมื่อ
ประเมินจำกควำมสมบูรณ์ในกำรส่งมอบพบว่ำมีควำมสมบูรณ์ในกำรส่งมอบสินค้ำ แต่กำรตอบสนอง
ของห่ว งโซ่อุปทำนอยู่ ในระดับ พอใช้ เนื่องจำกระยะเวลำในกำรตอบสนองคำสั่ งซื้อค่อนข้ำงนำน
ในขณะที่ควำมคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทำนไม่สูงมำก เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรตอบสนองในกำร
เพิ่มกำลังกำรผลิตจำกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้มีน้อย และในด้ำนผลตอบแทนพบว่ ำรอบกำรสร้ำง
รำยได้มีระยะเวลำนำนเช่นกัน
ในส่วนของโรงงำนปั่นด้ำยและโรงงำนทอผ้ำนั้น พบว่ำมีเพียงโรงงำนปั่นด้ำยเท่ำนั้นที่มี
ปัญหำในเรื่องกำรตอบสนองและควำมคล่องตัวของโซ่อุปทำน ซึ่งเป็นปัญหำสืบเนื่องจำกกำรขำด
แคลนวัตถุดิบ
ดังนั้นจำกกำรวิเครำะห์จึงเห็นว่ำเกษตรกรผู้ ที่อยู่ในโซ่อุปทำนไหมอีรี่ในระดับต่ำงๆ ยังมี
ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ไม่มำกนัก จำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถทำกำรผลิต
เชิงพำณิชย์ได้
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สำหรับปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินศักยภำพแบ่งออกเป็น 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกำรผลิต ด้ำน
กำรตลำด มี ด้ำนองค์กร ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้ำนทุนและกำรเงิน ในกำรประเมินศักยภำพของ
กลุ่มทอผ้ำภูจวง จ. อุทัยธำนี พบว่ำมีศักยภำพในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรตลำด แต่ยังมีกำร
จัดกำรในด้ำนกำรผลิต กำรจัดกำรองค์กร และเงินทุนยังไม่ดีนัก เนื่องจำกกำรมีกำลังกำรผลิตจำกัด
และขำดแคลนเส้นด้ำยปั่นมือที่มีคุณภำพ และมีกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกน้อย ส่วนกลุ่มไหมอีรี่โคก
พุทรำ จ. นครสวรรค์ นั้ น มีศักยภำพในด้ำนกำรผลิ ต และด้ำนองค์กร แต่ยังมีกำรจัดกำรในด้ำน
กำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำ และเงินทุนยังไม่ดีนัก ส่วนกลุ่มวิสำหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแก
นิกส์ จ.อำนำจเจริญนั้น พบว่ำกลุ่มมีจุดเด่นในด้ำนกำรจัดกำรองค์กร ที่สำมำรถรวบรวมสมำชิกให้มำ
ทำกำรผลิตไหมได้จำนวนมำกแต่ยังขำดศักยภำพในด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำ
และเงินทุน และกลุ่มไหมอีรี่บ้ำนร่มเกล้ำ จ. เชียงใหม่ พบว่ำกลุ่มมีจุดเด่นในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภั ณฑ์
เนื่องจำกมีโครงกำรฝ้ำยแกมไหมเข้ำมำให้คำแนะนำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย แต่ยังขำดศักยภำพในด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรตลำด ด้ำนองค์กร และเงินทุน
จะเห็นว่ำอุตสำหกรรมไหมอีรี่ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ไหมโรงงำนและ
ไหมชุมชน ดังนั้นแนวทำงในกำรพัฒนำจึงแบ่งเป็น 2 แนวทำงคือ แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิ ต ของไหมโรงงำน คือ ควรมี กำรวำงแผนโซ่ อุป ทำนให้ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มูล และสอดคล้ อ งระหว่ ำ ง
เกษตรกรต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำ กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดส่ง กำรพัฒนำระบบกำรรวบรวมรังไหม
ส่วนแนวทำงกำรพัฒ นำศักยภำพกำรผลิ ตไหมชุมชน คือควรกำรสร้ำงบริษัทในรูปของกิจกำรเพื่อ
สังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขำดศักยภำพด้ำนกำรตลำด กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ควรเข้ำ
ไปส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภำพมำกขึ้น
จำกกำรวิเครำะห์โซ่อุปทำนของไหมอีรี่ไทยสำมำรถสรุปเป็นแบบจำลองธุรกิจไหมอีรี่ใหม่ที่มี
กำรนำเสนอคุณค่ำของสินค้ำ โดยเน้นกำรนำเสนอคุณค่ำด้ำนอำรมณ์แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่ำ งประเทศ เน้ น คุณ ค่ ำของกำรเป็ น สิ น ค้ ำที่ มี ก ำรรั กษำสิ่ ง แวดล้ อ ม และเป็น รำยได้ เสริ มให้ แ ก่
เกษตรกร เพิ่มกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของอุ ตสำหกรรมไหมอีรี่โดยเพิ่มกลุ่มเครื่องสำอำง เวชภัณฑ์ และ
อำหำรเสริ ม เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรเข้ ำ ถึ ง ลู ก ค้ ำ โดยกำรขำยผ่ ำ นสื่ อ ออนไลน์ ในขณะที่ ก ำรสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยกำรสร้ำงกำรรับรู้ในแบรนด์ของสินค้ำที่ผลิตมำกจำกไหมอีรี่ กิจกรรมหลัก
ที่เพิ่มเข้ำมำในแบบจำลองธุรกิจ ใหม่คือ ต้องมีกำรตรวจสอบ และควบคุมกำรผลิต ทำวิจัยตลำดเพิ่ม
รวบรวมข้อมูลของลูกค้ำ วิจัยและพัฒนำคุณภำพไข่ไหมและผลิตภัณฑ์ วำงแผนรวมกันระหว่ำงผู้ที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทำนเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียน สร้ำงกลุ่มสมำชิกผู้เลี้ยงไหมอีรี่ให้มีควำมเข้มแข็ง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ/หลักกำรและเหตุผล
ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังที่ห่อหุ้มดักแด้ไหม โดยไหมที่คนเราทั่วไปรู้จักกันดีได้แก่ไหม
หม่อน (mulberry silkworm, Bombyx mori) ซึ่งกินใบหม่อนเพียงชนิดเดียวเป็นอาหาร มนุษย์นาเส้น
ใยไหมหม่อนมาทาเครื่องนุ่งห่มยาวนานกว่า 4,000 ปี โดยไหมหม่อนมีคุณลักษณะความเงาแวววาว เนีย น
เรียบและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการของตลาดและราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถ
เลี้ยงไหมหม่อนจนครบวงจรชีวิตได้ นอกจากไหมหม่อนไหมแล้วยังมีไหมป่าที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ทา
เครื่องนุ่งห่ม และไม่ใช้ใบหม่อนเป็นอาหาร (wild silkworm หรือ non-mulberry silkworm) อีก 8
ชนิด ได้แก่ Antheraea pernyi, A. yamamai, A. proylei, A. assamensis, A. mylitta,
A. paphia, Philosamia (Samia ricini) และ P. cynthia แต่มีเพียง 3 ชนิดคือ ไหมทาซาร์ (tasar
silkworm, A. mylitta และ A. proylei) ไหมมูก้า (muga silkworm, A. assamensis) และไหมอีรี่ (Eri
silkworm, Samia ricini) โดยไหมเหล่านี้มีการเลี้ยงเป็นอาชีพในประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย
และเกาหลี เป็ นต้น แต่ไหมอีรี่เป็นไหมป่าเพียงชนิดเดียวที่มนุษย์สามารถเลี้ยงได้ครบวงจรชีวิตอย่าง
สมบูรณ์ ส่วนไหมมูก้าและไหมทาซาร์นั้น ในบางช่วงของวงจรชีวิตต้องปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ เช่น
ในช่วงผสมพันธุ์ต้องเอามาปล่อยไว้บนต้นพืชอาหาร มิฉะนั้นผีเสื้อจะไม่ยอมผสมพันธุ์ ทาให้ยากต่อการ
ผลิต (ทิพย์วดี และคณะ, 2555)
ประเทศไทยเริ่มเลี้ยงไหมอีรี่ในปี พ.ศ. 2517 โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยและรักษาพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจั ยพริ้ว จังหวัดจันทบุรี (พิสิษฐ์ และเตือนจิตต์ 2520)
ต่อมาโครงการวิจัยเกษตรที่สูงเพื่อหาอาชีพเสริมให้ชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น ได้นาไหมอีรี่ขึ้นไปเลี้ยงบน
ดอยอ่างขางและดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ดี แต่ก็เลี้ยงไม่ได้ตลอดปี เนื่องจากอากาศที่
หนาว เ ย็ น จั ด ( Wongtong et. al. ,1980) ใ นปี พ . ศ. 2533
โ ดยก ารสนั บสนุ นขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับเกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เนื่องจากไหมอี่รี่เป็นไหมที่กินใบมันสาปะหลัง
และใบละหุ่งเป็นอาหาร และมนุษย์สามารถเลี้ยงได้ครบวงจรชีวิตอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งโปรตีนจากไหมอีรี่
ยังมีค่าสูงถึงร้ อยละ 66-67 ในขณะที่ไหมหม่อนมีเพียงร้อยละ 54-55 ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นแหล่ ง
โปรตีนที่สาคัญทดแทนโปรตีนจากสัตว์ได้

มันสาปะหลังซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของไหมอีรี่ ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดถึง 9.3 ล้าน
ไร่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดถึง 4.8 ล้านไร่ รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 2.05 ล้านไร่และภาค
กลาง 2.37 ล้านไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) และเกี่ยวข้องกับเกษตรกร 4-5 แสนครัวเรือน
ทั่วประเทศ ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลู กมันสาปะหลังสามารถหารายได้เสริมจากการปลูกมันส าปะหลังได้
กล่าวคือในการเลี้ยงไหมอีรี่ 20,000 ตัวจะใช้ใบมันสาปะหลัง 600-700 กิโลกรัม ซึ่งสามารถทยอยเก็บได้
จากพื้นที่ปลูกเพียง 2-5 ไร่ ดังนั้นเกษตรกรสามารถนาใบมาเลี้ยงไหมแทนการทิ้งไป การเด็ดใบมาเลี้ยง
ไหมอีรี่ไม่เกิน 50% ของใบที่มีทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตหัวมันสาปะหลัง และถ้าเด็ดใบไป
30% กลับทาให้ผลผลิตหัวมันสูงขึ้น(ทิพย์วดี และคณะ 2535) และโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไหมอีรี่มีขนาดเพียง
4X4 เมตรโดยลงทุนเพียง 7,000- 10,000 บาท เท่านั้นดังนั้นไหมอีรี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ในการเพิ่มรายได้ (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ,2558)
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่มาเป็นเวลานาน แต่อุตสาหกรรมไหมอีรี่ก็
ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มตัว เนื่องจากปัญหาและขาดข้อมูลในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับต้นน้า กล่าวคือการผลิตไหมอีรี่ของเกษตรกรยังมีปั ญหาในด้านต่างๆ
มากมาย เช่น ปัญหาการส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานขาดความต่อเนื่อง ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานไหมอีรี่
ปัญหาการเก็บรักษาไหมอีรี่ เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันของการผลิต
ไหมอีรี่ในระดับต้นน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ตั้งแต่เรื่องระบบ
การจัดการผลิตไหมอีรี่ของเกษตรกรเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน สารวจความต้องการของโรงงานในประเทศ
การสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรและ โรงงาน รวมถึงถอดบทเรียนจากกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ที่ประสบ
ความสาเร็จและไม่สาเร็จ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่ในระดับต้นน้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต การตลาดและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ในปัจจุบัน
2. ศึกษาศักยภาพการผลิตไหมอีรี่ในเชิงพาณิชย์
3. ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไหมอีรี่
4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไหมอีรี่ในระดับต้นน้าในเชิงอุตสาหกรรม
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1.3 ทบทวนเอกสำรเชิงสังเครำะห์
1.3.1 งานวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่
การศึกษาระบบการผลิ ตไหมอีรี่ที่เหมาะสมสู่ อุตสาหกรรม ได้แบ่งผู้ เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
ออกเป็นกลุ่มผู้ผลิตรังไหม กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย กลุ่มผู้ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลการศึ กษาด้ า นมู ล ค่ าเพิ่ม ของกลุ่ มผู้ เกี่ ยวข้อ ง พบว่ ากลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ตผ้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์เ ป็น กลุ่ มที่ ได้ รั บ
มูลค่าเพิ่มสุทธิมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้ายกลับขาดทุนสุทธิ ในการศึกษาเรื่องการจัดระบบ
เครื อข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรมเพื่อจัดการวางแผนการผลิ ตไหมโดยเครือข่ายเกษตรกร
เพื่อให้มีคุณภาพปริมาณและได้ตรงเวลาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างระบบ
การจัดเก็บและจัดส่งกระจายวัตถุดิบไหมอีรี่เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมยั่งยืนนั้น พบว่าการนาเอา
วัตถุดิบ คือเปลือกรังไหมจากเกษตรกรเพื่อนาไปปั่นเป็นด้ายยืนในโรงงานนั้น มีปัญหาในการจัดการ
ค่อนข้างมาก อาทิ เช่น มีปริมาณไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิตของโรงงาน การที่เกษตรกรไม่มีการจัดการ
วัตถุดิบให้ตรงตามที่โรงงานกาหนดเช่นการลอกกาวออกไม่ดีพอ การที่โรงงานขาดความชานาญในการ
ผลิตด้ายยืนจากไหมอีรี่ ทาให้ด้ายยืนไม่มีความเหนียวพอที่จะนาไปทอเป็นผ้าได้
นอกจากนั้นในงานวิจัยเดียวกัน ได้ศึกษาเรื่องการจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรัง
ไหมและเส้นไหมอีรี่ เพื่อกาหนดประเภทและคุณลักษณะต่าง ๆ ของรังไหมและเส้นด้ายปั่นมือที่จะใช้เป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบและตัดสินเกรดหรือระดับชั้นมาตรฐาน เนื่องจากการผลิตไหมอีรี่ของเกษตรกรมี
ปริ มาณและคุณภาพที่แตกต่างกัน การกาหนดระดับชั้นให้ เป็นมาตรฐาน จึงเป็นสิ่ งจาเป็นในการจะ
ผลักดันให้ไหมอีรี่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยผลจากการศึกษาได้กาหนด
ระดับชั้น ตามสีของรังไหม ความสกปรกภายในและภายนอกการไม่มีฝุ่น และเศษคราบของตัวหนอน
ภายในรัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ส่วนเกรดของเส้นด้ายไหมอีรี่ปั่นมือได้กาหนดไว้ 3 เกรด โดยกาหนด
จากขนาดเส้นเบอร์เส้นด้ายและจานวนปมต่อเมตร
ธ ารง และคณะ (2551) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเชื่ อ มโยงการผลิ ต ไหมอี รี่ จ ากภาคเกษตรสู่
ภาคอุตสาหกรรมและตลาดทางเลือก โดยเป็นการดาเนินโครงการเชิงปฏิบัติการและดาเนินการภายใต้ 4
แผนงาน คือการขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหม แผนพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน แผนพัฒนาการ
ผลิตเส้นไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่และแผนการประชาสัมพันธ์ไหมอีรี่ ซึ่งผลจากการศึกษาในเรื่องการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานนั้นพบว่าในกระบวนการผลิตมีปัญหาในด้านการเลี้ยงหนอนไหมอีรี่ และปัญหาเรื่อง
ความแตกต่างของคุณภาพรังไหม ในด้านการผลิตเส้นใยพบว่ามีปัญหาเรื่องความเชี่ยวชาญในการผลิตที่
ส่งผลต่อคุณภาพเส้นไหมส่วน ในขั้นตอนการทอผ้าพบปัญหาจากการที่ไหมมีลักษณะปุ่มปมมากผู้ทอต้อง
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ปรับเปลี่ยนวิธีการทอทาให้เกิดต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งคุณภาพการทอไม่สม่าเสมอ ในส่วนการรวมกลุ่มพบว่า
ขาดราคากลางและราคาที่ขายมีราคาต่ากว่าที่ผู้เลี้ยงต้องการ
1.3.2 งานวิจัยด้านต้นทุนและผลตอบแทน
ธารง และคณะ(2551) ได้ศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและต้นทุนการผลิต รังไหม
และเส้นไหมอีรี่ในระดับฟาร์ม พบว่ามูลค่าเพิ่มของแรงงานจากกิจกรรมการผลิตผ้าไหมมีมูลค่ามากที่สุด
คือ 1,100 บาทต่อรุ่น ส่วนมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการผลิตรังไหมมีมูลค่าเพิ่ม 959 บาทต่อรุ่น ในขณะที่
มูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการฟอกไหมและผลิตเส้นด้ายมีมูลค่าเพียง 641 บาทต่อรุ่น ปัญหาที่พบคือราคา
ขายที่ผู้เลี้ยงกาหนดสูงกว่าราคาที่อุตสาหกรรมรับซื้อ ทาให้ไม่สามารถนาไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อีก
ทั้งคุณภาพของไหมไม่คงที่ ทาให้บริษัทผู้รับซื้อไม่สามารถรับซื้อในราคาสูงได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ไหมอีรี่มีตลาดที่แคบเนื่องจากลักษณะเส้นด้ายจากไหมอีรี่มีเส้นด้ายขนาดใหญ่จึงมีข้อจากัดในการนาไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สุชาดา และนภาภรณ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอี
รี่ในงานหัตถกรรมเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและรายได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไหมอีรี่ตามขนาด
การผลิตต่างๆ โดยพบว่าในขั้นตอนการผลิตเปลือกรังไหมและดักแด้ พบว่าเกษตรกรมีรายรับน้อยกว่า
ต้นทุนทั้งหมดในทุกๆขนาดการผลิต แต่หากพิจารณาเฉพาะรายได้-รายจ่ายทางบัญชี พบว่าการผลิตที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นจะมีรายได้สุทธิมากที่สุดในขณะที่การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนของ
เปลือกรังไหมจะมีค่าลดลงเมื่อขนาดการเลี้ยงมีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่กิจกรรมการผลิตเส้นด้ายไหมอีรี่
พบว่าระบบปั่นมือก็มีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยรวมต่ากว่าต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ในขณะที่
รายได้ทางบัญชีสูงกว่ารายจ่ายทางบัญชี เช่นเดียวกับกิจกรรมการเลี้ยง แต่การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการ
ผลิตเส้นด้ายพบว่า ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนของการขายเส้นด้ ายไหมอีรี่ มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดการเลี้ยงมี
ขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนในกิจกรรมการผลิตผืนผ้าไหมอีรี่ทอมือ พบว่าเกษตรกรมีรายรับมากกว่าต้นทุนทั้งใน
ด้านเศรษฐศาสตร์และทางบัญชี โดยรายได้สุทธิจะเพิ่มขึ้นตามขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนของการขายผืนผ้าไหมอี่รี่ทอมือไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ใน
แต่ละขนาดการผลิต
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1.3.3 งานวิจัยเรื่องการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
Geffi and Memedooviic (2003) รายงานว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของโลก
นั้นเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Global value chain) แบบขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อ (buyer driven) ไม่ได้มีลักษณะ
เป็นแบบขับเคลื่อนโดยผู้ผลิต (producer driven chain) ดังนั้นกาไรของอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับระหว่าง
การออกแบบกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและการเงิ น ของผู้ ค้ า ปลี ก ผู้ อ อกแบบ และนั ก การตลาด โดย
Fernandez –Stark et al. (2011) เห็นว่ามีกิจกรรม 6 อย่างที่จะทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้ คือ 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การออกแบบ 3) การผลิต 4) การขนส่ง 5)
การตลาดและตราสินค้า 6) การบริการ โดยปัจจัยที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดคือการบริการและการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุวรรณชัย (2546) ได้อธิบายถึงลักษณะของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกายว่าเป็นโซ่อุปทานที่มีลักษณะใหญ่และสลับซับซ้อน มีผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานตลอดทั้งสายโซ่
จานวนมาก อาทิเช่นผู้ผลิตวัตถุดิบคือผ้ารวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ด้าย กระดุม เป็นต้น อีกทั้งมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงทาให้รูปแบบการค้าแบบ 1: 1 คือ ลูกค้ารายเดียวหรือซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์
รายเดียวจะไม่มีอีกต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ในขณะที่ Duangpun and Thananya (2007) ได้ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ไทย พบว่าปัญหาของโซ่อุปทานสิ่งทอของไทยที่วิเคราะห์โดยใช้ SCOR Model เพื่อศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็น พบว่าปัญหาที่พบคือการใช้เวลานานในการหาวัตถุดิบ เนื่องจาก
ในการผลิตสิ่งทอมีวัตถุดิบมากมายหลายชนิด อีกทั้งขาดการประสานร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตและซัพ
พลายเออร์ ปัญหาที่พบต่อมาคือการจัดการด้านข้อมูลพบว่าไม่มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ ขาย ดังนั้ น การวางแผนการผลิ ตจึงไม่ส ามารถทาได้ โดยเฉพาะผู้ ผ ลิ ตรายเล็ กไม่มีการใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการะบวนการผลิต ดังนั้น ในการจัดการโซ่อุปทานจึงไม่สามารถนาข้อมูลต่างๆ
มาช่วยในการพัฒนากระบวนการต่างๆได้ ในขณะที่ในด้านการผลิตและสินค้าคงคลัง ของผู้ผลิตรายเล็ก
และขนาดกลางมีปัญหามากกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ มีการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วย
จัดการ ในขณะที่รายเล็กและรายกลางเผชิญปัญหาเรื่องคอขวด เนื่องจากไม่มีการจัดการเรื่องสินค้าคง
คลัง
Sunil and Siddharth (2013) ศึกษาเรื่อง Dynamic of Garment Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศอินเดียพบประเด็นสาคัญในโซ่อุปทานในประเทศอินเดียว่า 1) การจัดการ
สินค้าคงคลังเนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและมี
อายุสินค้าค่อนข้างสั้นโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมค่อนข้างเร็ว แนวโน้ม
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ของตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้นระดับของสินค้าคงคลังจึงต้องมีระดับที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อย
เกิน ไป ในอิน เดีย พบว่าบริ ษัทส่ ว นใหญ่จ ะประสบปัญหามี สิ นค้ าคงคลั ง มากเกินไป 2) ประเด็ นเรื่อ ง
ระยะเวลาในการรอคอยสินค้า (lead time) จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้อายุสินค้ามีระยะเวลาสั้นแต่
บริษัทสิ่งทอในอินเดียกลับมีระยะเวลาในการรอคอยสินค้านานมากโดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มสั่งทาการผลิตถึง
6 เดือนซึ่งส่งผลให้มีสินค้าในสต็อกเพิ่มสูงขึ้น 3) ปัญหาในเรื่องการขาดข้อมูล ทาให้ขาดความแม่นยา ใน
การประมาณการสินค้าคงคลังพบว่าบริษัทของอินเดีย พบว่ามีปัญหาการขาดความชัดเจนในทุกระดับของ
โซ่อุปทาน ทาให้ขาดการประสานงานและเกิดปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง 4) การขาดความร่วมมือ เช่น ขาด
การใช้ข้อมูลร่วมกันการตัดสินใจร่วมกันการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
5) การขนส่ง (Logistic) ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมีความสาคัญต่อการจัดการโซ่อุปทาน ในขณะที่
การขนส่งในอินเดียนั้นมีลักษณะแบบกระจายเป็นรายเล็ก ๆ จานวนมาก มีทั้งองค์กรที่มีการจัดการที่ดี
และไม่ดีทาให้ขาดการพัฒนาขาดประสิทธิภาพในการทางาน 6) เทคโนโลยี พบว่าในอินเดียการพัฒนาทาง
เทคโนโลยียังมีต่ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่
สระแก้ว อานาจเจริญ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวแบบที่ดี1
2. ผู้ประกอบการแปรรูป โรงงานทอไหม โรงงานสิ่งทอ ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สมาคมสิ่ง
ทอ และผู้เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศู น ย์ วิ ช าการและเทคโนโลยี สิ่ ง ทอพื้ น บ้ า น(ฝ้ า ยแกมไหม) สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมหม่อนไหม เป็นต้น
1.5 วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้าของไหมอีรี่ หรือศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร เพื่อรองรับการเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะวิเคราะห์ในเรื่องของความ
เป็นไปได้ทางด้านการผลิต คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของผู้แปรรูป และผู้บริโภค
1

จังหวัดอุทัยธานีไม่ได้นามาวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทนนามาใช้เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการเท่านัน้ และ จังหวัดสระแก้วไม่ได้นามาวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนการเลี้ยงไหมเนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อขายดักแด้เป็นหลัก ไม่มีการแปรรูปเป็นเส้นไย
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ขัน้ สุดท้าย เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่เรียกว่า Demand
Driven นั่นคือความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยกาหนดลักษณะของสินค้า ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมอื่นๆที่มีลั กษณะแบบ Producer Driven นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะอีกประการของ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริโภค ดังนั้นการจัดการด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค การจัดการต้นทุนการผลิตจึงถือเป็น
ปัจจัยสาคัญ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเป็นการศึกษาการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทานทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ซึ่งจะมีการไหลของข้อมูล
และการเคลื่อนที่ของสินค้าเป็นกิจกรรมเชื่อมต่อในแต่ละห่วงโซ่ ดังนั้นการจัดการโซ่อุปทานจึงเป็นการ
ประสานและร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจึงมีความสาคัญอย่างมาก ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
แสดงการไหลของสินค้า บริการ และข้อมูลเท่านั้น แต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนั้นจะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของไหมอีรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงจาเป็นต้องมี
การวัดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน โดยการวัดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานนั้นจะมุ่งให้ความสนใจ
ใน 3 ด้า น ได้แก่ 1) ประสิ ทธิ ภ าพในการลดต้น ทุ นโดยเฉพาะต้น ทุนของสิ นค้า คงคลั ง เนื่อ งจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความสามารถจัดการในเรื่องสินค้าคงคลัง
จึงเป็นหัวใจสาคัญ 2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแบบ Demand driven การตอบสนองความต้องการของ
ลู กค้าที่ร วดเร็ ว และแน่ น อนตามการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้ นตลอดเวลาจึ งเป็นปัจจัยส าคัญ 3) การวั ด
ประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น การมองทางด้ า นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ คุ ณ ค่ า เพิ่ ม เป็ น หลั ก ดั ง นั้ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไหมอีรี่ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ จึงต้องมีความเข้าใจถึงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางในการพัฒนา โดยการศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม
(AS IS) เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังจะให้เป็น (TO-BE) ในอนาคต โดยมีแนวทางวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่หวังให้เป็น
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ข้อมูล ข่าวสาร
อุตสำหกรรมกลำงนำ

อุตสำหกรรมต้นนำ
-

การผลิตเส้นใย
ไหม

สินค้า

-

การปั่นด้าย
การทอผ้า
การฟอกย้อม
และตกแต่ง
สาเร็จ

อุตสำหกรรมปลำยนำ
สินค้า

- เครื่องนุ่งห่มต่างๆ

การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของ
ห่วงโซ่อุปทาน
GAP Analysis

สิ่งที่คาดหวังจะให้เป็น
(TO-BE)

สถานภาพปัจจุบัน
(AS IS)
OLD BMC

-ประสิทธิภาพของผูผ้ ลิตในด้านต้นทุน
-ความสามารถในการตอบสนองในแต่ละระดับ
-ประสิทธิผล การสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิต

New BMC
รูปภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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จากรูปภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่นั้น ประกอบด้วยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คืออุตสาหกรรมต้นน้าประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมและผลิต
เส้ น ไหม อุ ต สาหกรรมกลางน้ าประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระกอบการปั่ น ด้ า ย ทอผ้ า และฟอกย้ อ ม และ
อุตสาหกรรมปลายน้าได้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ ในการศึกษานี้
ต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเส้นไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมอี
รี่ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาในระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อนาไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ด้านการผลิตของทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมและผลิต เป็นเส้นไหมและผู้ประกอบการที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เส้นไหม โดยในด้านการผลิตจะทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานโดยการศึกษาสถานภาพ
ในปัจ จุ บัน ของโซ่อุป ทาน และเปรี ยบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังจะให้ เป็น โดยใช้การวิเคราะห์ แบบ Gap
Analysis เพื่อให้ ทราบถึงประสิ ทธิภ าพของผู้ ผลิ ตไหมอีรี่ในด้านต้นทุน มาตรฐาน การจัดการด้าน
โลจิสติกส์ ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าและด้านประสิทธิผลของผู้ผลิต หลังจากที่ได้ผลการ
วิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานแล้ว จะนาไปกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาไหมอีรี่ในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป
1.6 วิธีกำรศึกษำ
1.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
1) การวิเคราะห์ สภาพทั่วไปด้านการผลิตและการตลาด และความเชื่อมโยงของห่ วงโซ่
อุปทานไหมอีรี่ในปัจจุบัน
เป็นการศึกษาในเชิงพรรณนาโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยใน
ขั้นแรกจะทาการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสถิติ ทั้งของไทยเละต่างประเทศ และงานวิจัย
ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์ เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการภายในโซ่อุปทานของไหมอีรี่
ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ และกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับของโซ่อุปทาน และในขั้นตอนต่อมา จะศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่
อุปทาน ตั้งแต่ด้านฝั่งต้นน้าไปจนถึงปลายน้าที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ศักยภาพและความสามารถในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้นทุนการผลิต ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลสาหรับที่จะนาไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าแล้ว ขั้นต่อมาจะวิเคราะห์เชื่อมโยงตั้งแต่ต้น
น้าไปจนถึงปลายน้าของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อกาหนดความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้า และ
ศักยภาพในการผลิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานเริ่มจาก
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1.1) วิเคราะห์ Point of entry ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับจาก
ตลาดต้นน้าไปถึงตลาดปลายน้า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานในระดับต่างๆ รวมทั้ง
บทบาทหน้าที่ของแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้จะทาให้เข้าใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่
อุปทาน
1.1.1) การวิเ คราะห์ ค วามเชื่อ มโยงในแต่ล ะระดั บของห่ ว งโซ่อุ ปทานและความ
สอดคล้องของการกระจาย ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ การเงิน ความรู้ในแต่ละระดับของห่วงโซ่อุปทาน
และวัดต้นทุนส่วนเพิ่ม กาไรและส่วนเหลื่อมตลาด ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 วิธีการคานวณต้นทุนส่วนเพิ่ม กาไร และส่วนเหลื่อมการตลาด

ต้นทุน
ทังหมด

ต้นทุนส่วน รำคำ
กำไรจำก
เพิ่ม
ขำย ผลผลิตใยไหม

รังไหม
A
-2
E
E-A
เส้นด้าย
A+B
B
F
F-A-B
ผ้าทอ
A+B+C
C
G
G-A-B-C
รวม
D=A+B+C
โดย D คือ ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดของต้นทุนส่วนเพิ่ม
H คือ รายได้จากการขายดักแด้

หน่วย : ต่อกิโลกรัมใยไหม
ส่วนเหลื่อม
กำไรทังหมด กำรตลำด
(Margin)
(E-A)+H
E
(E-A-B)+H
F- E
(E-A-B-C)+H
G-F

โดยที่ต้นทุนส่วนเพิ่ม เป็น ต้นทุนส่วนเพิ่มจากระดับการผลิตในขั้นก่อนหน้า คานวณ
จากค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าแปรรูป ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษีเงินได้ ค่าสูญเสีย
น้าหนัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กาไร เป็นส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนทั้งหมด
ส่วนเหลื่อมตลาด (Margin) เป็นส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคารับซื้อ ในแต่ละ
ขั้นการผลิต

2

ส่วนเหลื่อมการตลาด ( Margin) ในแต่ละระดับเป็นการคานวณความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคารับซื้อในแต่ละขั้นการผลิต ดังนั้นการคานวณส่วนเหลื่อม
การตลาดระดับเกษตรกรจะไม่มีราคารับซื้อก่อนหน้า ดังนั้นส่วนเหลื่อมการตลาดของเกษตรกรจะเท่ากับราคาขายของเกษตรกร
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2) การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไหมอีรี่ในเชิงพาณิชย์
ในการศึกษาศักยภาพของการผลิตในเชิงพาณิชย์นั้น จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
ศักยภาพผู้ผลิต โดยเป็นการสารวจโครงสร้างสถานภาพการดาเนินการในปัจจุบันของผู้ประกอบการ ทั้ง
ด้านการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ปัจจัยการผลิต แรงงาน การตลาดภายในและภายนอกประเทศ การ
บริหารงาน รวมถึงการศึกษาศักยภาพโซ่อุปทานซึ่งเป็นการประเมิน สินค้าเป็นรายโซ่อุปทานในการผลิต
โดยเน้นการศึกษาไปที่การตอบสนองด้าน ระยะเวลาต้นทุน ปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต ทั้งวัตถุดิบหลักได้แก่ไหม และวัตถุดิบสนับสนุนอื่นๆที่สาคัญ เช่น ไข่ไหม วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ดังนั้น จึงจะทาการศึกษาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดโซ่อุทานของสินค้าคืออุตสาหกรรมขั้นต้นขั้น
กลาง และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยการวัดศักยภาพโซ่อุปทานจะวัดจากความสามารถตอบสนองต่อ
ประเทศคู่ค้า โดยหากมีต้นทุนต่าคุณภาพสูงส่งมอบรวดเร็วจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในแต่ ละระดับของห่วงโซ่อุปทานและความสอดคล้องของการ
กระจายข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารการเงิ น ความรู้ ในแต่ ล ะระดั บ ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน รวมถึ ง การวั ด
สมรรถนะของโซ่อุปทานจะใช้แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain Operation
Reference Model: SCOR Model) โดยจะทาการวัดในระดับที่ 1 Top level ตลอดโซ่อุปทานเพื่อ
กาหนดขอบเขตในการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ในขณะที่ในระดับเกษตรกร คือกลุ่ ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม และผลิตเส้นไหมอีรี่จะทาการวิเคราะห์ในระดับที่ 2 Configuration level ที่มุ่ง
วิเคราะห์กระบวนการย่อยต่างๆ เช่น การวางแผนโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การวางแผนการจัดส่ง
ซึง่ SCOR Model เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายลักษณะ และแสดงถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ทาให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันในห่วงโซ่อุปทาน (AS-IS) แล้วยังทาให้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจะให้เป็น
(TO-BE) ในอนาคตโดยมีแนวทางวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่หวังให้
เป็น
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รูปภำพที่ 1.2 แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทาน (SCOR Model)
แบบจาลอง SCOR ที่ใช้ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานในการศึกษาครั้งนี้มีองค์ประกอบ 2
องค์ประกอบดังนี้
2.1) การวัดสมรรถนะระดับองค์กร
การประเมิ น ความสามารถขององค์ ก รในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยแบ่ ง การวั ด เป็ น 5
คุณลักษณะดังนี้
2.1.1) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Reliability) เป็ น การประเมิ น
ความสามารถในการส่งมอบสินค้าที่สมบูรณ์ (Perfect Order Fulfillment) คือถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ
คุณภาพสินค้า และการส่งมอบตรงเวลา
2.1.2) การตอบสนองของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Responsiveness) เป็ น การประเมิ น
ความสามารถเกี่ยวกับความรวดเร็วในการจัดหาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากการจัดส่งสินค้าหากจัดส่งได้รวดเร็ว
จะทาให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการประเมินจากเวลาที่ทาให้การส่งมอบสินค้ามีความสมบูรณ์ทั้ง
ในด้านสินค้า คุณภาพและเวลา (Order Fulfillment Cycle Time)
2.1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility) เป็นการประเมินความสามารถใน
การปรับตัวหรือความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็ นการวัดความรวดเร็วในการจัดหาสินค้า
ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า โดยความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานประเมินจาก 2 ด้าน
คือ ด้านความยืดหยุ่นหมายถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
ที่ไม่ได้อยู่ ในแผนการ (Upside Supply Chain Flexibility) และด้านการปรับตัวซึ่งหมายถึง
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ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยดูจากสัดส่วนมากที่สุดที่สามารถจัดการ
ได้ใน 30 วัน (Upside Supply Chain Adaptability)
- ต้ น ทุ น ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain cost) เป็ น การประเมิ น
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการที่คุ้มค่าโดยวัดจากผลรวมของต้นทุนในการดาเนินงานในกิจกรรมตั้งแต่
การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า (Supply Chain Management Cost)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้า (Cost Of Goods Sold)
- การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply
Chain
Asset
Management) เป็ น การประเมิ น ความสามารถเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนคืน (Cash-To-Cash Cycle Time) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในห่วงโซ่อุปทาน (Return On
Supply Chain Fixed Asset)
2.2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
เมื่อทราบประสิทธิภาพการดาเนินงานระดับองค์กรแล้วจาเป็นต้องวิเคราะห์ในระดับ
กิจกรรมเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาในระดับองค์กร โดยมีการประเมินในด้านต่างๆดังนี้
2.2.1) ด้านการวางแผน ได้แก่ การสมดุลทรัพยากรและความต้องการ การพัฒนา
แผนและสื่ อสารในโซ่อุป ทาน ครอบคลุ มการวางแผนการจัดหา การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การวางแผนในการส่งมอบ ความถูกต้องในการประมาณการความต้องการวัตถุดิบ ความ
ถูกต้องในการผลิตตามแผนที่วางไว้
- ด้านการจัดหา ได้แก่เวลาที่ใช้หาวัตถุดิบ รวมถึงเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ ต้นทุน
ในการจัดหา จานวนสินค้าคงคลังของวัตถุดิบ ความเพียงพอของวัตถุดิบ
- ด้านการผลิต ได้แก่ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนการผลิต
- ด้านการส่งมอบ ได้แก่ ระยะเวลาในการส่งมอบ คุณภาพและปริมาณในการส่ ง
มอบ
3) การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสาเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไหมอีรี่ทั้งในประเทศ
ในส่วนการศึกษาปัจจัยบ่งชี้ความสาเร็จของกลุ่มเกษตรกรใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
ด้านการตลาด ด้านคุณภาพ ด้านการเงิน ด้านการจัดการ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและให้คะแนน
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินของกลุ่มเกษตรกรประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย
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4) แนวทางการพัฒนาไหมอีรี่ในระดับต้นน้าในเชิงอุตสาหกรรม
นาผลการศึกษาจากข้อ 1 ถึงข้อ 3 มากาหนดแนวทางในการพัฒนาไหมอีรี่ในระดับต้นน้าใน
เชิงอุตสาหกรรม โดยการสร้าง Business Model Canvas (BMC) ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่อันใหม่ขึ้นมา
โดย Business Model Canvas ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ลูกค้า สินค้า /บริการของธุรกิจ โครงสร้าง
ของ ธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน The Business Model Canvas เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของ
ยุทธวิธี ดาเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่าง
รอบด้าน

ภำพที่ 1.3 Business Model Canvas ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่
4.1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) กลุ่มลูกค้าถือเป็นหัวใจของโมเดลธุรกิจ ดังนั้น
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง การระบุกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม ซึ่งอาจแบ่งตาม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม และ
คุณลักษณะอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายที่ชั ดเจนทาให้ธุรกิจสามารถนาเสนอ สินค้าและบริการได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
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ลูกค้าจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อ
- มีความต้องการและเหมาะสมกับข้อเสนอที่แตกต่างกัน
- การเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องใช้ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
- กาไรที่ได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
- ยินดีจ่ายเงินให้กับข้อเสนอที่แตกต่างกัน
4.2) การเสนอคุณค่าของสินค้า /บริการ (Value Proposition) คือการระบุว่าสินค้า /
บริการของธุรกิจสร้างคุณค่าอย่างไรสาหรับลูกค้า ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้าทาให้ ลูกค้าตัดสินใจ
เลือกสินค้าหรือบริการของบริษัทแทนที่จะเลือกของคู่แข่ง การเสนอคุณค่าของสินค้าแก่ลูกค้าอาจเป็นใน
รูปของปริมาณ เช่น ราคาและความรวดเร็ว หรือในเชิงคุณภาพ เช่น การออกแบบ องค์ประกอบของการ
นาเสนอคุณค่า อาทิเช่น ความแปลกใหม่ ประสิทธิภาพของสิ นค้า - การตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะลูกค้า แบรนด์ ราคา ความสะดวก / การใช้งานง่าย เป็นต้น
4.3) ช่อ งทางในการสื่ อสาร (Channels) ช่ องทางการจัด จาหน่ าย ช่อ งทางการขาย
ช่อ งทางการตลาด ที่ บ ริ ษั ทใช้ ใ น การสื่ อ สารและติ ด ต่อ กั บ ลู ก ค้ า ช่ อ งทางเหล่ า นั้น ท าหน้ า ที่ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเช่น
- การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
- ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินการเสนอคุณค่าของสินค้าของบริษัท
- ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่ตนต้องการที่เฉพาะเจาะจง
- บริษัทสามารถส่งมอบคุณค่าของสินค้าไปยังลูกค้า
- บริษัทสามารถให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
ดังนั้ น เราจึ งควรทราบว่าช่ องทางไหนที่ จะเข้าถึ งกลุ่ มลู ก ค้าเป้าหมาย และทราบถึ ง
ช่องทางที่มีในปัจจุบัน ช่องทางไหนที่ได้ผล ช่องทางไหนให้ผลตอบแทนคุ้มกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
4.4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) บริษัทควรระบุรูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยความสัมพันธ์กับลูกค้าถูกขับเคลื่อนจากแรงจูงใจดังต่อไปนี้
- การหาลูกค้า
- การรักษาลูกค้า
- การเพิ่มยอดขาย
4.5) กระแสรายได้ (Revenue Streams) หมายถึงเงินสดที่ธุรกิจจะได้รับหลั งหั ก
ค่าใช้จ่ายแล้ว ในธุรกิจหากลูกค้าเปรียบเหมือนหัวใจของโมเดลธุรกิจ กระแสรายได้ก็เปรียบได้กับเส้น
เลือด บริษัทต้องถามตัวเองว่า ลูกค้าแต่ละกลุ่มยินดีจ่ายเงินเพื่อคุณค่าใด การตอบคาถามดังกล่าวได้อย่าง
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ถูกต้องจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างกระแสรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่ม กระแสรายได้แต่ละทางอาจมี
กลไกการตั้งราคาที่แตกต่างกัน เช่น การตั้งราคาตายตัว การต่อรองราคา การประมูล การตั้งราคาตาม
ตลาด การตั้งราคาตามปริมาณ และการตั้งราคาแบบบริหารผลกาไร (Yield Management)
4.6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพยากรที่สาคัญของบริษัทมีความสาคัญต่อ
การทาให้แผนธุรกิจสัมฤทธิ์ผลโมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องอาศัยทรัพยากรหลักซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ
สร้างและเสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้ ทรัพยากรหลักอาจ
เป็นวัตถุสิ่งของเงินทุนภูมิปัญญา หรือบุคลากรก็ได้ ทั้งนี้อาจได้มาด้วยการซื้อการเช่า หรือไม่ก็มาจาก
พันธมิตรหลักทรัพยากรหลักแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้
4.6.1) วัตถุสิ่งของ
ทรั พ ยากรประเภทนี้ ป ระกอบด้ ว ยวั ต ถุ สิ่ ง ของที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น โรงงานอาคาร
ยานพาหนะเครื่องจักร ระบบต่างๆระบบการขายหน้าร้าน และเครือข่ายกระจายสินค้าและบริการ
4.6.2) ภูมิปัญญา
ทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาอย่างแบรนด์ เคล็ดลับทางการค้า สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและฐานข้อมูลลูกค้านั้นนับวันจะเป็นองค์ประกอบที่ทวีความสาคัญมากขึ้น
ของโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาอาจสร้างได้ยากแต่เมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมี
คุณค่ามหาศาล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอย่างไนกี้และโซนี่ต้องพึ่งพาแบรนด์ในฐานะทรัพยากรหลักเป็นอย่าง
มากส่วนไมโครซอฟท์อาศัยซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เวลาพัฒนาขึ้นมา
4.6.3) บุคลากร
บริ ษัททุกแห่ งต้องมีทรัพยากรบุคคล แต่บุคลากรก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ
สาหรับโมเดลธุรกิจบางประเภท
4.6.4) เงินทุน
โมเดลธุรกิจบางประเภทต้องอาศัยทรัพยากรทางการเงินและ / หรือการรับประกัน
ทางการเงิน เช่น เงินสด สินเชื่อ หรือสิทธิการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อดึงคนเก่ง ๆ มาทางานในตาแหน่ง
สาคัญ ๆ
5) กิจกรรมหลัก (Key Activities) เป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่บริษัทต้องทาเพื่อให้ธุรกิจของตน
ประสบความสาเร็จ โมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลักจานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุ ดที่บริ ษัทต้องทาเพื่อให้ส ามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ กิจกรรมหลั กเหมือนกับ
ทรัพยากรหลักตรงที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและเสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ลูกค้า และสร้างรายได้ โดยกิจกรรมหลักจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของโมเดลธุรกิจ กิจกรรมหลัก
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เช่น การผลิต กิจกรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง และการส่งมอบสินค้าในปริมาณ
มากและ / หรือในคุณภาพสูง บริษัทที่ผลิตสินค้าจะมีโมเดลธุรกิจที่เน้นกิจกรรมการผลิตเป็นหลัก
6) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) ในการทาธุรกิจทุกวันนี้การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ
เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น ข้อดีของการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เพื่อลดความ
เสี่ยง และเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในทางธุรกิจ เราอาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
1. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
2. การร่วมมือเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน
3. การร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่
4. ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ-ซัพพลายเออร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ
7) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) โครงสร้างด้านต้นทุนหมายรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะ
เกิดขึ้นในการดาเนิ นการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทกาหนด ซึ่งบอกถึงต้นทุนสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดาเนินกิจการตามโมเดลธุรกิจ การสร้างและการส่งมอบคุณค่า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการ
สร้างรายได้ ล้วนแล้วแต่มี ต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่ว่านี้สามารถคานวณได้ค่อนข้างง่ายหลังจากที่ได้มีการ
กาหนดทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก และพันธมิตรหลักแล้ว โครงสร้างต้นทุนอาจมีลักษณะดังต่อไปนี้
7.1) ต้นทุนคงที่ ต้นทุนที่ยังคงเดิมไม่ว่าปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาจะ
เป็นเท่าใดก็ตาม ตัวอย่างต้นทุนประเภทนี้คือ เงินเดือน ค่าเช่า และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ธุรกิจที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
7.2) ต้นทุนผันแปร ต้นทุน ที่ผันแปรไปตามปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมา
ธุรกิจบางประเภทอย่างผู้จัดงานเทศกาลดนตรีจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร
1.6.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ กลุ่มที่เคยเลี้ยง
ไหมอีรี่และเลิกไปแล้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแต่ไม่เลี้ยงไหมอีรี่ และกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
แปรรูปไหมอีรี่เป็นเส้นด้าย เส้นด้ายย้อมสี และทอผ้า ใน 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่
เชียงราย สระแก้ว และอานาจเจริญ จานวนตัวอย่างที่ได้มีรายละเอียดดังนี้
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ตำรำงที่ 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ปน่ั
เกษตรกร
ผู้ปน่ั
เส้นด้ำย ผู้ทอ
กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลียง
เส้นด้ำย และ
ผ้ำ
ไหมอีรี่
ย้อมสี
กลุ่มไหมอีรี่แม่ลาว จ.เชียงราย
10
0
0
0
กลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า จ.เชียงใหม่
13
12
9
2
กลุ่มไหมอีรโี่ คกพุทรา จ.นครสวรรค์
7
6
6
10
กลุ่มไหมอีรภี่ ูเขาขาม จ.อานาจเจริญ
10
7
7
7
กลุ่มไหมอีรี่แซร์ออ จ.สระแก้ว
1*
0
0
0
รวม
41
25
22
19

ผู้เลิก
เลียง
0
3
3
0
1
7

ผู้ไม่เคย
เลียงแต่ รวม
ปลูกมัน
0
2
3
2
12
19

*หมำยเหตุ เนื่องจากเกษตรกรหลายสิบรายที่จ้างมาเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับผู้ประกอบการ 1 ราย
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10
41
35
33
14
133

บทที่ 2
สภาพทั่วไปตลาดไหมของโลก
สำหรับภำพรวมของตลำดไหมของโลกในบทนี้เป็นกำรนำเสนอสภำพทั่วไปและแนวโน้มของ
ตลำดครอบคลุ มลั กษณะของไหมแต่ล ะชนิด สภำพตลำดตำมลั กษณะของผลิ ตภัณฑ์ สภำพตลำดใน
ภูมิภำคหลักของตลำดไหม อันได้แก่ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป ตลอดจนกำรวิเครำะห์ภำยนอกอัน
ได้แก่ กำรวิเครำะห์แรงผลักดัน ข้อจำกัด โอกำส และควำมท้ำทำยของตลำดไหมโลก และกำรวิเครำะห์
แรงพลักดัน 5 ประกำร โดย Porter’s Five Forces model โดยเนื้อหำในบทนี้ได้เป็นกำรสังเครำะห์
ข้อมูลจำกรำยงำนวิจัยตลำดเรื่อง Silk Market: Global forecast to 2021 จัดทำโดย Markets and
markets (2017)
2.1 สภาพตลาดไหมตามชนิดของไหม
ไหมเป็นวัตถุดิบที่ถูกนำมำใช้มำกในอุตสำหกรรมสิ่งทอ โดยในปัจจุบันชนิดของไหมหลักที่มีอยู่
ในตลำด ได้แก่ ไหมหม่อน ไหมทุสซ่ำห์ และไหมอีรี่ โดยแต่ละไหมมีคุณลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงกัน ในปี
พ.ศ. 2559 ตลำดไหมโลกมีมูลค่ำตลำดประมำณ 11,633.81 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือ 229.23 พันตัน ซึ่ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ.2557 ที่มูลค่ำตลำดอยู่เพียง 8,769.77 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือเท่ำกับ
178.06 พันตัน นอกจำกนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มของตลำดจะเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2564 มีกำร
ประมำณกำรว่ำมูลค่ำตลำดไหมจะสูงถึง 16,942.20 ล้ ำนดอลลำร์ส หรัฐ หรือมีปริมำณกำรซื้อขำยที่
309.94 พันตัน ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตประมำณกำรเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ที่ร้อยละ
7.8 และ 6.2 ของมูล ค่ำและปริ มำณตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2.1 และ 2.2) โดยไหมหม่อนมีส่ วนแบ่ง
กำรตลำดมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91. ทั้งในมิติของปริมำณและมูลค่ำ รองลงมำคือไหมทุสซ่ำห์ และไหม
อีรี่ ตำมลำดับ (ภำพที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 มูลค่ำตลำดไหมโลกแบ่งตำมชนิดไหม
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ชนิดไหม
ไหมหม่อน
ไหมทุสซ่ำห์
ไหมอีรี่
รวม

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

2564*

8,012.89
690.27
65.60
8,768.77

9,235.30
792.07
74.80
10,102.18

10,639.43
909.27
85.12
11,633.81

15,525.67
1,299.72
116.81
16,942.20

อัตราเติบโตเฉลี่ย
7.90%
7.40%
6.50%
7.80%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.2 ขนำดตลำดไหมโลกแบ่งตำมขนิด
(หน่วย: พันตัน)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

ไหมหม่อน
ไหมทุสซ่ำห์
ไหมอีรี่

162.40
13.68
1.97

184.38
15.46
2.23

209.23
17.49
2.51

283.46
23.20
3.29

6.30%
5.80%
5.60%

รวม

178.06

202.07

229.23

309.95

6.20%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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ไหมทุสซ่ำห์
8%

ไหมอีรี
1%

ไหมหม่อน
91%

ภาพที่ 2.1 ส่วนแบ่งตลำดของไหมแต่ละชนิด
ที่มา: ตำรำงที่ 2.1 และ 2.2
2.1.1 สภำพตลำดไหมหม่อน
ไหมหม่อนเป็นไหมที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย โดยไหมหม่อนมีสี เหลืองอ่อนและไหมที่ดีที่สุดซึ่ง
ได้จำกตัวไหมซึ่งกินใบหม่อน ไหมหม่อนมีคุณสมบติที่เหมำะสมในกำรใช้ในหลำยอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
เนื่องจำกสิ่งทอจำกเส้นไหมหม่อนนี้มีควำมแข็งแรงและมีประโยชน์หลำกหลำย
เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำตลำดของไหมหม่อนโลกพบว่ำ ในปี พ.ศ. 2559 ตลำดไหมหม่อนโลกมี
มูลค่ำตลำดประมำณ 10,639.43 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือเท่ำกับ 209.23 พันตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก
ปี พ.ศ.2557 ที่มลู ค่ำตลำดอยู่เพียง 8,012.89 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือเท่ำกับ 162.40 พันตัน นอกจำกนี้
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มของตลำดจะเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี พ.ศ.2564 มีกำรประมำณกำรว่ำมูลค่ำตลำด
ไหมหม่อนจะสูงถึง 15,525.67 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือมีปริมำณกำรซื้อขำยที่ 283.46 พันตัน ซึ่งคิดเป็น
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 7.9 และ 6.3 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ โดยตลำดไหมหม่อนมี
กำรกระจุกตัวสูงในในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดไหมหม่อนอยู่ที่ร้อยละ 96.7 รองลงมำ
เป็นยุโรป อเมริกำใต้ อเมริกำเหนือ และตะวันออกกลำงและแอฟริกำ ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำถึงกำร
เติบโตของตลำดไหมหม่อนพบว่ำ อัตรำกำรเติบโตประมำณกำรของตลำดไหมหม่อน ช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง
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2564 ในแต่ละภูมิภำคไม่ต่ำงกันมำกนัก ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ระหว่ำงร้อยละ 6 ถึง 7.9 โดยภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิกมีอัตรำกำรเติบโตของตลำดไหมหม่อนเฉลี่ยสูงสุด (ตำรำงที่ 2.32.4 และภำพที่ 2.2)
ตารางที่ 2.3 มูลค่ำตลำดไหมหม่อนตำมภูมิภำค
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ

2557

2558

2559

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
อัตราเติบโต
เฉลี่ย
2564*

7,747.40
249.62
7.15
6.53
2.19

8,931.23
285.98
8.11
7.48
2.51

10,291.31
327.50
9.19
8.55
2.87

15,033.75
463.53
12.32
12.03
4.04

7.9%
7.2%
6.0%
7.1%
7.1%

10,639.43

15,525.67

7.9%

ปี พ.ศ.

รวม
8,012.89 9,235.30
ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.4 ขนำดตลำดไหมหม่อนตำมภูมิภำค

(หน่วย: พันตัน)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

2557
157.81
4.31
0.13
0.12
0.04

ปี พ.ศ.
2558
2559
179.19
4.86
0.15
0.13
0.04

162.40

184.38

203.39
5.49
0.16
0.15
0.05
209.23

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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2564*
275.80
7.21
0.20
0.19
0.07
283.46

อัตราเติบโตเฉลี่ย
6.3%
5.6%
4.5%
5.5%
5.5%
6.3%

ยุโรป
3.0782%

อเมริกำเหนือ
0.0804%

อเมริกำไต้
0.0864%

ตะวันออกกลำงและ
แอฟริกำ
0.0270%

เอเชียแปซิฟิก
96.7281%

ภาพที่ 2.2 ส่วนแบ่งตลำดของไหมหม่อนตำมภูมิภำค
ที่มา: ตำรำงที่ 2.3
2.1.2 สภำพตลำดไหมทุสซ่ำห์
ไหมทุสซ่ำห์มีลักษณะเนื้อไหมที่แน่น และมีสีเหลืองทองเข้ม โดยไหมทุสซ่ำห์นี้ได้มำจำกตัว
ไหมที่อยู่บนต้นไม้ หรือบำงครั้งเรียกว่ำไหมป่ำ ซึ่งไหมทุสซ่ำห์ในปัจจุบันมำจำกตัวไหม 2 พันธุ์ ได้แก่
topical tussar และ oak tussar โดยเส้นไหมทุสซ่ำห์ที่มำจำกตัวไหม topical tussar จะมีควำมเงำ
มำกกว่ำไหมที่มำจำกไหมหม่อน เมื่อพิจำรณำถึงผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมทุสซ่ำห์พบว่ำ โดยทั่วไปนิยมนำไปทำ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้ำน เช่น ผ้ำม่ำน ปลอกหมอนที่คลุมเบำะ และเครื่องแต่งกำย เช่น ผ้ำพันคอผ้ำคลุม
ไหล่ ผ้ำส่ำหรี ผ้ำคลุมศรีษะ
เมื่อพิจำรณำตลำดไหมทุสซ่ำห์พบว่ำมีตลำดไหมทุสำซ่ำ เล็กกว่ำตลำดไหมหม่อนอยู่มำก
และมีอยู่แค่เพียงในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เท่ำนั้น โดยตลำดไหมทุสซ่ำห์ในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำอยู่ที่
1,299.12 ล้ำนดอลลำร์ หรือเท่ำกับ 17.49 พันตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ.2557 ที่มูลค่ำตลำดอยู่
เพียง 690.27 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ หรือเท่ำกับ 13.68 พันตัน นอกจำกนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มของ
ตลำดจะเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี พ.ศ.2564 มีกำรประมำณกำรว่ำมูลค่ำตลำดไหมทุสซ่ำห์จะสูงถึง 1,299.72
ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ หรือมีปริมำณกำรซื้อขำยที่ 23.20 พันตัน ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ ในช่วง
ปีพ.ศ. 2559 ถึง 2564 ร้อยละ 7.4 และ 5.8 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ(ตำรำงที่ 2.5 และ 2.6)
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ตารางที่ 2.5 มูลค่ำตลำดไหมทุสซ่ำห์ตำมภูมิภำค
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

690.27
-

792.07
-

909.27
-

1,299.72
-

7.4%
-

-

-

-

-

-

690.27

792.07

909.27

1,299.72

7.4%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.6 ขนำดตลำดไหมทุสซ่ำห์ตำมภูมิภำค
(หน่วย: พันตัน)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

13.68
-

15.46
-

17.49
-

23.20
-

5.8%
-

-

-

-

-

-

13.68

15.46

17.49

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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23.20

5.8%

2.1.3 สภำพตลำดไหมอีรี่
เส้นไหมอีรี่เป็นไหมที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกเส้นไหมหม่อนและเส้นไหมทุสซ่ำห์ กล่ำวคือเส้ น
ไหมอีรี่จะเป็นไหมเส้นสั้น ในขณะที่เส้นไหมอื่นจะเป็นไหมเส้นยำว ลักษณะของเส้นไหมอีรี่ยังมี ลักษณะ
เส้ น ใยที่ ไ ม่ แ น่ น มำกแต่ มี ค วำมมั น วำว อย่ ำ งไรก็ ต ำมไหมอี รี่ นี่ จ ะมี ค วำมคงทนน้ อ ยกว่ ำ ไหมหม่ อ น
นอกจำกนี้ไหมอีรี่ยังสำมำรถนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่น เช่น ฝ้ำย ขนเกำะ ปอ หรือแม้กระทั่งนำผสมกับไหม
หม่อน เพื่อให้เกิดเนื้อผ้ำที่มีคุณลักษณะเฉพำะเพื่อใช้ในกำรทำเสื้อแจ๊คแก็ต ผ้ำของตกแต่ง
ตลำดไหมอีรี่นั้นเป็นตลำดที่เล็กมำกและอัตรำกำรเติบโตที่ต่ำกว่ำตลำดไหมหม่อนและไหมทุส
ซ่ำห์ เช่นเดียวกับไหมทุสซ่ำห์ตลำดไหมอีรี่มีอยู่แค่เพียงในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำตลำด
ไหมอีรี่พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2559 ตลำดไหมอีรี่มีมูลค่ำอยู่ที่ 85.12 ล้ำนดอลลำร์ หรือเท่ำกับ 2,510 ตัน ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ.2557 ที่มูลค่ำตลำดอยู่เพียง 65.50 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ หรือเท่ำกับ 1,970 ตัน
นอกจำกนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้ มของตลำดจะเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี พ.ศ.2564 มีกำรประมำณกำรว่ำ
มูลค่ำตลำดไหมรี่จะสูงถึง 116.81 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ หรือมีปริมำณกำรซื้อขำยที่ 3,290 ตัน ซึ่งคิดเป็นอัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง 2564 ที่ร้อยละ 6.5 และ 5.6 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ
(ตำรำงที่ 2.7และ 2.8)
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ตารางที่ 2.7 มูลค่ำตลำดไหมอีรี่ตำมภูมิภำค
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

65.60
-

74.80
-

-

-

65.60

74.80

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2564*

85.12
85.12

116.81
116.81

6.5%
6.5%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.8 ขนำดตลำดไหมอีรี่ตำมภูมิภำค
(หน่วย: พันตัน)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

1.97
-

2.23
-

2.51
-

3.29
-

5.6%
-

-

-

-

-

-

1.97

2.23

2.51

3.29

5.6%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

26

2.1.4 กำรพัฒนำไหมแมงมุม
ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำเส้นไหมชนิดใหม่ขึ้นมำได้แก่ ไหมแมงมุมเป็นเส้นใยโปรตีนที่ได้จำก
แมงมุ ม ซึ่ งมี ส่ ว นประกอบของคอลลำเจนที่พ บในผิ ว หนั ง และกระดู ก ของมนุษ ย์ ไหมแมงมุ ม นี้ จ ะมี
โครงสร้ำงที่ซับซ้อนและแข็งแรงกว่ำไหมชนิดอื่นมำก โดยคุณสมบัติของไหมแมงมุมนี้จะแตกต่ำงกันไปตำม
ชนิดของแมงมุมที่ผลิตเส้นใย โดยภำพรวมนั้นไหมแมงมุมสำมำรถทนแรงดึง ได้สูง มีควำมยืดหยุ่น มีควำม
คงทน ขณะเดียวกันไหมแมงมุมยังมีควำมนิ่มด้วย เมื่อเทียบกับไหมชนิดอื่นพบว่ำนอกจำกไหมแมงมุมจะมี
ควำมคงทนมำกกว่ำไหมชนิดอื่นแล้ว ไหมแมงมุมยังมีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถทนต่อน้ำได้ดีกว่ำไหมชนิด
อื่นด้วย
สำหรับผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยในกำรใช้ใยแมงมุมได้แก่ เครื่องนุ่มห่มที่ใช้ทำงกำรแพทย์ แผ่นใย
สังเครำะห์ เครื่องนุ่มห่มที่ใช้ทำงกำรทหำร เครื่องแต่งกำยเพื่อควำมปลอดภัย แผ่นกรองทำงกำรแพทย์
เสื้อผ้ำกีฬำ สิ่งทอที่ใช้ในกำรขนส่ง สิ่งทอที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมไหมแมงมุ มนี้ยังอยู่
ระหว่ำงขั้นตอนกำรพัฒนำ ยังไม่มีกำรนำมำใช้ในเชิงพำณิชย์
2.2 สภาพตลาดไหมแบ่งตามอุตสาหกรรมปลายน้า
ผ้ำไหมนั้น มีร ำคำแพงและดูหรูห รำ ในอดีตผ้ำไหมถือว่ำเป็นสิ นค้ำที่มีบทบำทสำคัญมำกใน
กำรค้ ำ ผ้ ำ ไหมมี เ นื้ อ สั ม ผั ส ที่ เ นี ย นเรี ย บ นุ่ ม ซึ่ ง แตกต่ ำ งจะเนื้ อ ผ้ ำ ใยสั ง เครำะห์ นอกจำกนี้ ไ หมยั ง มี
คุณสมบัติเฉพำะตัวอีกหลำยประกำร เช่น เนื้อไหมมีลักษณะมันเงำย้อมสีได้ง่ำย มีน้ำหนักเบำ ทน นำไป
ตกแต่งได้ง่ำย ทำให้ไหมนั้นเป็นที่ต้องกำรมำกกว่ำวัตุดิบประเภทอื่น โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมสิ่งทอซึ่ง
เป็นผู้ใช้ไหมรำยใหญ่ที่สุด นอกจำกนี้อุตสำหกรรมสิ่งทอยังมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงรวดเร็วจำกกำรขยำยตัว
ของอุปสงค์ของเครื่องแต่งกำย นอกจำกอุตสำหกรรมสิ่งทอแล้ว อุตสำหกรรมที่มีกำรใช้ไหมเป็นวัตถุดิบอีก
อุตสำหกรรมคือ อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ โดยมีงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ไหมสำหรับอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ เช่น ไหมเย็บแผล ผ้ำพันแผล และโครงกระดูก เป็นต้น
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพำะในประเทศอินเดียและจีน ทำให้
ตลำดไหมโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรใช้ไหมของ
ประเทศอินเดียและจีนนั้นมำจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมสิ่งทอ
เมื่อพิจำรณำถึงส่วนแบ่งกำรตลำดไหมของโลกตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำพบว่ำ ในปี พ.ศ.2559
อุตสำหกรรมสิ่งทอเป็นผู้ใช้รำยใหญ่ที่สุด ซึ่งส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ถึงร้อยละ 97.3 โดยมีกำรใช้ไหมใน
อุตสำหกรรมสิ่งทออยู่ถึง 224.13 พันตัน หรือคิดเป็นมูลค่ำ 11,324.37 ล้ำนดอลลำร์ ซึ่งควำมต้องกำรใช้
ไหมในอุตสำหกรรมนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำปริมำณควำมต้องกำรไหม
สำหรับอุตสำหกรรมสิ่งทอจะสูงถึง 304.05 พันตัน หรือคิดเป็นมูลค่ำ 16,545.14 ล้ำนดอลลำร์ ในปี พ.ศ.
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2564 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.3 และ 7.9 ต่อปี ของปริมำณและมูลค่ำตำมลำดับ
ในขณะที่อุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่เพียงร้อยละ 2.7 โดยมีกำร
ใช้ไหมเพื่อเครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์อยู่ที่ 5.10 พันตัน หรือคิดเป็นมูลค่ำ 309.44 ล้ำนดอลลำร์ ซึ่ง
ควำมต้องกำรไหมในอุตสำหกรรมนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยมี กำรคำดกำรณ๋ว่ำปริมำณ
ควำมต้องกำรไหมสำหรับอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์จะอยู่ที่ 5.91 พันตัน หรือคิดเป็น
มูลค่ำ 397.06 ล้ำนดอลลำร์ ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 และ 5.1 ต่อปี
ของปริมำณและมูลค่ำตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.9 2.10 และภำพที่ 2.3)
ตารางที่ 2.9 มูลค่ำตลำดไหมแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
อุตสาหกรรมปลายน้า
สิ่งทอ
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

8,524.28

9,826.50

11,324.37

16,545.14

7.9%

244.49

275.68

309.44

397.06

5.1%

รวม
8,768.77
ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

10,102.18

11,633.81 16,942.20

7.8%

ตารางที่ 2.10 ขนำดตลำดไหมแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: พันตัน)
อุตสาหกรรมปลายน้า

2557

173.87
สิ่งทอ
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
4.19
ทำงกำรแพทย์
รวม
178.06

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

197.45

224.13

304.05

6.3%

4.62

5.10

5.91

3.0%

202.07

229.23

309.95

6.2%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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เครื่องสำอำงและ
อุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์
2.7%

สิ่งทอ
97.3%

ภาพที่ 2.3 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
ที่มา: ตำรำงที่ 2.9 และ 2.10
2.2.1 อุตสำหกรรมสิ่งทอ
ไหมเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสำหกรรมสิ่งทอซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกผ้ำไหม
นั้นนอกจำกจะใช้ทำเสื้อผ้ำแล้วยังสำมำรถนำมำทำเป็นเครื่องตกแต่งและงำนทำงศิลปะได้อีกด้วย สำเหตุ
ที่ผ้ำไหมเป็นที่นิยมในอุตสำหกรรมสิ่งทอเนื่องจำกคุณลักษณะเฉพำะของไหมที่มีเนื้อมันเงำ ดูหรูหรำ มี
น้ ำหนั กเบำ มี ค วำมยื ด หยุ่ น สำมำรถคืน สภำพได้ ดี และมีค วำมแข็ ง แรง ท ำให้ มี กำรใช้ไ หมเพื่ อ ผลิ ต
เครื่องนุ่งห่มหลำยประเภท อำทิ ชุดแต่งงำน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ ตสตรี ผ้ำพันคอ เนคไท นอกจำกคุณสมบัติ
ดังกล่ำวข้ำงต้นเนื้อผ้ำไหมยังสวมใส่สบำยเหมำะสมกับทั้งสภำพอำกำศร้อนและเย็น ทำให้มีกำรใช้ไหม
เพื่อผลิตเป็นเสื้อผ้ำมำกขึ้น เช่น เสื้อเชิ้ ต ชุดรำตรีเสื้อชั้นในสตรี ชุดนอนเสื้อคลุ ม และกิโมโน และใน
ประเทศอินเดียมีกำรใช้ไหมในกำรผลิตชุดสำหรีซึ่งเป็นชุดประจำชำติอีกด้วย นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ไหม
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ภำยในบ้ำน เช่น หมอน ของตกแต่ง ผ้ำม่ำนเครื่องเบำะ
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ควำมต้ อ งกำรไหมในอุ ต สำหกรรมสิ่ ง ทอพบว่ ำ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง โดยกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97 กระจุกตัวอยู่ในภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิก โดยในปี พ.ศ. 2559 มูลค่ำไหมที่ใช้เพื่ออุตสำหกรรมสิ่ งทอในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกสูงถึง
10,984.37 ล้ำนดอลลำร์ หรือคิดเป็นปริมำณ 218.54 พันตัน ซึ่งมำกกว่ำกำรใช้ไหมในปี พ.ศ. 2557 ของ
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อุตสำหกรรมสิ่งทอในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่มีมูลค่ำกำรใช้ไหมอยู่ที่ 8,265.18 ล้ำนดอลลำร์ หรือ คิดเป็น
169.39 พันตัน ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์ว่ำกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกจะสูงถึง
16,063.69 ล้ำนดอลลำร์ หรือ 296.54 พันตันในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ
7.9 โดยกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรไหมในภูมิภำคนี้เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมสิ่งทอ
โดยเฉพำะประเทศจีน อินเดีย เวียดนำม และไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่อง
แต่งกำยและผ้ำ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรป (ตำรำงที่ 2.11 2.12 และภำพที่ 2.4)
สำหรับภูมิภำคที่มีกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอรองลงมำคือ ยุโรป อเมริกำใต้ อเมริกำ
เหนือ และตะวันออกกลำงและแอฟริกำ ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทออยู่ที่ร้อยละ 2.82
0.08 0.07 และ 0.03 ตำมลำดับโดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอจะ
เติบโตในทุกภูมิภำค (ตำรำงที่ 2.11 2.12 และภำพที่ 2.4)
ตารางที่ 2.11 มูลค่ำไหมที่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ภูมิภาค

2557

เอเชียแปซิฟิก
8,265.18
ยุโรป
243.38
อเมริกำใต้
7.15
อเมริกำเหนือ
6.38
ตะวันออกกลำงและ
2.19
แอฟริกำ
รวม
8,524.28

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

9,529.63
278.96
8.11
7.30

10,984.37
319.59
9.19
8.35

16,063.69
453.33
12.32
11.74

7.9%
7.2%
6.0%
7.1%

2.51

2.87

4.04

7.1%

9,826.50

11,324.37

16,545.14

7.9%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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ตารางที่ 2.12 ปริมำณไหมที่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ
(หน่วย: พันตัน)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำงและ
แอฟริกำ
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

169.39
4.20
0.13
0.11

192.39
4.74
0.15
0.13

218.42
5.35
0.16
0.14

296.54
7.05
0.20
0.19

6.3%
5.7%
4.5%
5.5%

0.04

0.04

0.05

0.07

5.5%

173.87

197.45

224.13

304.05

6.3%

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

ยุโรป
2.82%

อเมริกำไต้
0.08%

อเมริกำเหนือ
0.07%
ตะวันออกกลำงและ
แอฟริกำ
0.03%

เอเชียแปซิฟิก
97.00%

ภาพที่ 2.4 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอแยกตำมภูมิภำค
ที่มา: ตำรำงที่ 2.11 และ 2.12
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2.2.2 อุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
โปรตีนไพโบรอินจำกไหมถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอำงหลำกหลำยชนิด วัตถุดิบ
ไหมต่ำง ๆ เช่น silk amino acid, hydrolyzed silk ethyl ester, quaternary silk polypeptide, silk
powder และ silk coated pigment ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยในอุตสำหกรรมเครื่องสำอำง
โดยมำกแล้วไหมจะถูกนำมำทำครีม โลชั่น สบู่เหลว โฟมล้ำงหน้ำ แขมพู ครีมนวด และยำทำเล็บ
นอกจำกนี้ไหมยังถูกใช้ในสิ่งทอทำงชีวกำรแพทย์ เช่น วัสดุทำแผลวัสดุและอุปกรณ์เกี่ ยวกับ
กำรรักษำทำงกำรแพทย์ ผ้ำผยุง ข้อมือ ข้อเท้ำ ข้อศอก นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์จำกไหมบำงชนิดยังสำมำรถ
ใช้ในกำรเย็บแผลผ่ำตัด กำรปลูกกระดูก กำรฝังหลอดเลือด สิ่งทอสำหรับโรงพยำบำลและกำรผ่ำตัด
รวมถึงที่มำร์คหน้ำ
อุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์มีสัดส่วนกำรใช้ไหมอยู่ที่ร้อยละ 2.7
ของกำรใช้ ไ หมโลก โดยมี ภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไหมดิ บ และผู้ ใ ช้ ไ หมเพื่ อ อุ ต สำหกรรม
เครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์รำยใหญ่ ที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 97.38 ของมูลค่ำไหมที่ในอุตสำหกรรม
เครื่ อ งส ำอำงและอุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ โดยในปี พ.ศ. 2559 มู ล ค่ ำ ไหมที่ ใ ช้ เ พื่ อ อุ ต สำหกรรม
เครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 301.33 ล้ำนดอลลำร์ หรือคิดเป็นปริมำณ
4.962 พันตัน ซึ่งมำกกว่ำกำรใช้ไหมในปี พ.ศ. 2557 ของอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและทำงกำรแพทย์ใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่มีมูลค่ำกำรใช้ไหมอยู่ที่ 238.09 ล้ำนดอลลำร์ หรือ คิดเป็น 4.076 พันตัน ซึ่งมีกำร
คำดกำรณ์ว่ำกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงและทำงกำรแพทย์ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 386.58 ล้ำนดอลลำร์ หรือคิดเป็น 4.962 พันตันในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
ต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 5.1 และ 3 ในมิติของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรไหม
สำหรับอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในภูมิภำคนี้สืบเนื่องจำกควำมง่ำยในกำร
เข้ำถึงวัตถุดิบและกำรเพิ่มขึ้ นของอำนำจซื้อของกลุ่มชนชั้นกลำงซึ่งมีควำมต้องกำรเครื่องสำอำงและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพดีขึ้น (ตำรำงที่ 2.13 2.14 และภำพที่ 2.5)
สำหรับ ภูมิภ ำคที่มีกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
รองลงมำคือ ยุโรป และอเมริกำเหนือ ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ไหมเพื่ออุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์อยู่ที่ร้อยละ 2.56 และ 0.07 ตำมลำดับโดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มกำรใช้ไหมเพื่อ
อุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์จะเติบโตในทั้งสำมภูมิภำค (ตำรำงที่ 2.13 2.14
และภำพที่ 2.5)
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ตารางที่ 2.13 มูลค่ำไหมที่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ปี พ.ศ.
ภูมิภาค
อัตราเติบโตเฉลี่ย
2557
2558
2559
2564*
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

238.09
6.24
0.16
-

268.47
7.03
0.18
-

301.33
7.91
0.21
-

386.58
10.20
0.28
-

5.1%
5.2%
6.6%
-

244.49

275.68

309.44

397.06

5.1%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.14 ปริมำณไหมที่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
(หน่วย: พันตัน)
ปี พ.ศ.
ภูมิภาค
อัตราเติบโตเฉลี่ย
2557
2558
2559
2564*
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำงและ
แอฟริกำ
รวม

4.076
0.108
0.003
-

4.500
0.119
0.003
-

4.076
0.108
0.004
-

4.962
0.132
0.005
-

3.0%
3.7%
5.0%
-

-

-

-

-

-

4.187

4.623

5.098

5.907

3.0%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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ยุโรป
2.56%

อเมริกำไต้
0.07%

เอเชียแปซิฟิก
97.38%

ภาพที่ 2.5 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมที่ใช้ในอุตสำหกรรมเครื่องสำอำง และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์แยกตำมภูมภิ ำค
ที่มา: ตำรำงที่ 2.13

2.3 สภาพตลาดไหมแบ่งตามภูมิภาค
ไหมถือว่ำเป็นเส้นใยสิ่งทอที่เก่ำแก่และถูกใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอสำหรับกำรผลิตเครื่องแต่ง
กำย ผ้ำพันคอ เนคไท และผ้ำ เป็นหลัก ซึ่งกำรเติบโตของอุตสำหกรรมสิ่งทอทำให้ควำมต้องกำรไหมเพิ่ม
สูงขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของตลำดไหมโลก อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกำยเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนำและมีรำยได้ต่ำเนื่องจำกเป็นสินค้ำหลัก
ในกำรส่งออก
เมื่อพิจำรณำตลำดไหมตำมภูมิภำคแล้วสำมำรถเป็นตลำดไหมออกได้เป็น 5 ภูมิภำค ได้แก่
เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกำใต้ อเมริกำเหนือ และตะวันออกกลำงและแอฟริกำ ซึ่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
มีส่วนแบ่งตลำดไหมใหญ่ที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของตลำดไหมโลก รองลงมำคือภูมิภำคยุโรปซึ่งมี
ส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 2.8 ในปี พ.ศ. 2559 ตำมด้วยภูมิภำคอเมริกำใต้ อเมริกำเหนือ และตะวันออก
กลำงและแอฟริกำ ตำมลำดับ โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมจะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในทุกภูมิภำค
ซึ่งอัตรำกำรเติบโตประมำณกำรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ถึง 7.8 ของมูลค่ำไหมในช่วงปี 2559 ถึง 2564
และร้อยละ 4.5 ถึง 6.2 ของปริมำณ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกมีกำรเติบโตของตลำดไหมมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.8 และ 6.2 ของมูลค่ำและปริมำณไหมตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.15 2.16 และภำพที่ 2.6)
เนื่องจำกควำมต้องกำรสิ่งทอสูงมำกขึ้นในประเทศอิน เดีย จีน และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค นอกจำกนี้
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ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นผู้ผลิตไหมดิบรำยใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งทำให้ประเทศในภูมิภำคนี้สำมำรถ
เข้ำถึงวัตถุดิบสำหรับอุตสำหกรรมไหมได้ง่ำย
ตารางที่ 2.15 มูลค่ำตลำดไหมแบ่งตำมภูมิภำค
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

8,503.27
249.62
7.15
6.53

9,798.10
285.98
8.11
7.48

11,285.70
327.50
9.19
8.55

16,450.28
463.53
12.32
12.03

7.8%
7.2%
6.0%
7.1%

2.19

2.51

2.87

4.04

7.1%

8,768.77

10,102.18

11,633.81

16,942.20

7.8%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.16 ขนำดตลำด (ปริมำณ) ไหมแบ่งตำมภูมิภำค
(หน่วย: พันตัน)
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป
อเมริกำใต้
อเมริกำเหนือ
ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

173.46
4.31
0.13
0.12

196.89
4.86
0.15
0.13

223.38
5.49
0.16
0.15

302.29
7.21
0.20
0.19

6.2%
5.6%
4.5%
5.5%

0.04

0.04

0.05

0.07

5.5%

178.06

202.07

229.23

309.95

6.2%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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ยุโรป
2.82%

อเมริกำใต้ อเมริกำเหนือ
0.08%
0.07%

ตะวันออกกลำง
และแอฟริกำ
0.02%

เอเชียแปซิฟิก
97.01%

ภาพที่ 2.6 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมแบ่งตำมภูมิภำค
ที่มา: ตำรำงที่ 2.15

ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำภูมิภำคที่เป็นตลำดหลักของไหมได้แก่ ภูมิภำคเอเชี ยแปซิฟิกและ
ยุโรป หัวข้อต่อไปจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของทั้ง 2 ภูมิภำคนี้
2.3.1 ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลำดไหมที่ใหญ่ที่สุด โดยมีประเทศจีนเป็นตัวหลักสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนตลำดไหมในภูมิภำคนี้ นอกจำกนี้ยังพบว่ำตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกมีอัตรำกำรเติบโตที่
สูง เนื่องจำกกำลังซื้อของชนชั้นกลำงที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ควำมต้องกำรผ้ำและสิ่งทอเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีกำร
คำดกำรณ์ว่ำในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง 2564 ตลำดไหมในภูมิภำคนี้จะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี สูง ถึง
ร้อยละ 7.8 และ 6.2 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ โดยตลำดส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนและ
อินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดรวมกันอยู่ถึงร้อยละ 93.66 ของตลำดไหมในภูมิภำค (ตำรำงที่ 2.17 2.18
และภำพที่ 2.7) ดังนั้นกำรที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วทำให้อุตสำหกรรมสิ่ง
ทอมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งกระตุ้นควำมต้องกำรไหมเป็นอย่ำงมำก
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ประเทศผู้ น ำของตลำดไหมในภู มิ ภ ำคนี้ พ บว่ ำ ประเทศจี น มี ส่ ว นแบ่ ง
กำรตลำดสูงที่สุดถึงร้อยละ 79.63 และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะตลำดไหมของจีนจะมีแนวโน้มเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตต่อปีในช่วงปี 2559 ถึง 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.9 และ 6.3 ของมูลค่ำและ
ปริมำณตำมลำดับ ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศจีนมีวัตถุดิบไหมมำก ค่ำแรงต่ำ และกำรเพิ่มขึ้นของอุตสำหกรรม
36

สิ่งทอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำรกระตุ้นตลำดไหมของจีน ส่วนตลำดไหมอันดับสองของภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิกได้แก่ ประเทศอินเดีย ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 14.05 (ตำรำงที่ 2.17 2.18 และภำพที่
2.7)

ตารางที่ 2.17 มูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมประเทศ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

จีน
อินเดีย
ไทย
อุซเบกิสถำน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ

6,762.50
1,179.57
60.46
51.95
43.43
405.36

7,797.33
1,367.84
69.67
60.84
50.05
452.38

8,986.97
1,585.51
80.25
70.08
57.65
505.25

13,143.43
2,382.44
118.64
100.51
82.39
622.86

7.9%
8.5%
8.1%
7.5%
7.4%
4.3%

รวม

8,503.27

9,798.10

11,285.70

16,450.28

7.8%

ประเทศ

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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อัตราเติบโตเฉลี่ย

ตารางที่ 2.18 ขนำดตลำด (ปริมำณ) ไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมประเทศ
ประเทศ
จีน
อินเดีย
ไทย
อุซเบกิสถำน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ
รวม

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

137.38
24.65
1.23
1.06
0.88
8.26

156.03
28.15
1.40
1.22
1.00
9.08

177.14
32.14
1.59
1.38
1.14
9.99

173.46

196.89

223.38

2564*
240.50
44.83
2.18
1.84
1.51
11.43
302.29

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

อินเดีย อุซเบกิสถำน ญี่ปุ่น
0.51%
14.05% 0.62%
ไทย
0.71%

อื่น ๆ
4.48%

จีน
79.63%

ภาพที่ 2.7 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมประเทศ
ที่มา: ตำรำงที่ 2.17
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(หน่วย: พันตัน)
อัตราเติบโต
เฉลี่ย
6.3%
6.9%
6.5%
5.9%
5.8%
2.7%
6.2%

เมื่อพิจำรณำชนิดไหมที่มีในภูมิภำคนี้ พบว่ำ มีกำรใช้ไหมทั้ง 3 ชนิดคือ ไหมหม่อน ไหมทุส
ซ่ำห์ และไหมอีรี่ โดยมีกำรใช้ไหมหม่อนมำกที่สุด ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดที่สูงถึงร้อยละ 91 ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรเลี้ยงไหมหม่อนกระจุกตัวอยู่ในภูมิภำคนี้ รองลงมำได้แก่ ไหมทุสซ่ำห์ และไหมอีรี่ ซึ่งมีส่วน
แบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 8 และ 1 ตำมลำดับ โดยไหมทุสซ่ำห์พบได้ในตลำดจีนและอินเดีย ส่วนไหมอีรี่
พบได้เพียงในตลำดอินเดีย โดยตลำดไหมทุกตัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ตำรำงที่ 2.19 2.20 และ ภำพที่
2.8) ส่วนประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่ำจะเริ่มมีกำรเลี้ยงและแปรรูปไหมอีรี่ แต่ยังไม่มำกนัก จึงไม่มีข้อมูล
รำยงำนในระดับอุตสำหกรรม
ตารางที่ 2.19 มูลค่ำตลำดไหมของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.
2558
2559

2557

2564*

ไหมหม่อน

7,747.40

8,931.23

ไหมทุสซ่ำห์

690.27

792.07

909.27

1,299.72

7.4%

ไหมอีรี่

65.60

74.80

85.12

116.81

6.5%

8,503.27

9,798.10

11,285.70

16,450.28

7.8%

รวม

10,291.31 15,033.75

อัตราเติบโตเฉลี่ย

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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7.9%

ตารางที่ 2.20 ขนำดตลำดไหมของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: พันตัน)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

ไหมหม่อน

157.81

179.19

203.39

275.80

ไหมทุสซ่ำห์

13.68

15.46

ไหมอีรี่

1.97

2.23

2.51

3.29

5.6%

173.46

196.89

223.38

302.29

6.2%

รวม

17.49

23.20

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

ไหมทุสซ่ำห์
8%

[CATEGORY
NAME]่
[PERCENTAGE]

ไหมหม่อน
91%

ภาพที่ 2.8 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมชนิดไหม
ที่มา: ตำรำงที่ 2.19
40

6.3%
5.8%

นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำตลำดไหมแยกตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำพบว่ำ อุตสำหกรรมสิ่งทอ
เป็นผู้ใช้ไหมรำยใหญ่ที่สุด ซึ่งมีส่วนกำรตลำดสูงถึง ร้อยละ 97.33 เนื่องจำกประเทศจีนและอินเดียเป็น
ฐำนกำรผลิตสิ่งทอที่สำคัญของโลก และกำรเพิ่มขึ้นของกำรผลิตไหมในทั้งสองประเทศนี้ เป็นแรงผลักดัน
ส ำคัญ ทำให้ ก ำรใช้ ไหมในอุต สำหกรรมสิ่ ง ทอเติบ โตอย่ ำ งรวดเร็ ว เมื่อ เปรีย บเที ยบกับ อุ ตสำหกรรม
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์พบว่ำ กำรคำดกำรณ์กำรใช้ไหมในอุตสำหกรรมสิ่งทอมีอัตรำกำร
เติบโตที่สูงกว่ำกำรใช้ไหมในอุตสำหกรรมเครื่องสำอำงและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงเห็นได้ชัด (ตำรำงที่
2.21 2.22 และ ภำพที่ 2.9)
ตารางที่ 2.21 มูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ปี พ.ศ.
อัตราเติบโต
อุตสาหกรรมปลายน้า
เฉลี่ย
2557
2558
2559
2564*
สิ่งทอ
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์
รวม

8,265.18
238.09

9,529.63
268.47

10,984.37
301.33

16,063.69
386.58

7.9%
5.1%

8,503.27

9,798.10

11,285.70

16,450.28

7.8%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.22 ขนำดตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: พันตัน)
อุตสาหกรรมปลายน้า
สิ่งทอ
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

169.39

192.39

218.42

296.54

6.3%

4.08

4.50

4.96

5.74

3.0%

173.46

196.89

223.38

302.29

6.2%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

เครื่องสำอำงและ
อุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์
2.67%

สิ่งทอ
97.33%

ภาพที่ 2.9 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
ที่มา: ตำรำงที่ 2.21

1) ประเทศจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่มีกำรเลี้ยงไหม โดยอุตสำหกรรมเลี้ยงไหมของประเทศจีน
นั้นมียำวนำนกว่ำ 6,000 ปี จึงทำให้จีนเป็นผู้ผลิตไหมรำยใหญ่ที่สุดของโลก นอกจำกนี้ประเทศจีนยังเป็น
ผู้นำด้ำนสิ่งทอของโลก ซึ่งกำรส่งออกสิ่งทอของจีนมีส่วนแบ่งกำรตลำดถึงร้อยละ 40 ของตลำดสิ่งทอโลก
เมื่อพิจำรณำถึงอุตสำหกรรมในประเทศจีนพบว่ำ อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำนั้นเป็นอุตสำหกรรมที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีผู้ประกอบกำรถึง 20,000 รำย และมีกำลังกำรผลิตมำกที่สุดในโลก ส่งผลให้
ประเทศจีนเป็นผู้นำด้ำนกำรผลิตเสื้อผ้ำของโลก โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอได้แก่ ฝ้ำย ใย
สังเครำะห์ และไหม อุตสำหกรรมสิ่งทอของจีนมีกำรเติบโตอย่ำงมำก เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำก
รั ฐ บำลในหลำยด้ำน อำทิ กำรยกเว้นกฎหมำยเกี่ยวกับ ที่ดิน สิ ทธิ พิเศษด้ำนภำษี และกำรลดรำคำ
พลังงำน เป็นต้น
ตลำดไหมจีนมีขนำดใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงถึงร้อย
ละ 79.3 ของตลำดไหมในภูมิภำคนี้ เนื่องจำกมีวัตถุดิบไหมมำก และต้นทุนแรงงำนต่ำ สำหรับชนิดไหมที่
มีในตลำดจีนนั้นได้แก่ ไหมหม่อน และไหมทุสซ่ำห์ โดยไหมส่วนใหญ่ในตลำดจีนจะเป็นไหมหม่อน ซึ่งมี
ส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ถึงร้อยละ 90.25 ของตลำดไหมจีน โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรไหมทั้งสอง
ชนิดนี้จะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง (ตำรำงที่ 2.23 2.24 และภำพที่ 2.10)
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ตารางที่ 2.23 มูลค่ำตลำดไหมของประเทศจีนแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

ไหมหม่อน

6,097.11

7,034.10

8,110.96

11,893.18

8.0%

ไหมทุสซ่ำห์

665.39

763.23

876.00

1,250.25

7.4%

-

-

-

-

-

6,762.50

7,797.33

8,986.97

13,143.43

7.9%

ไหมอีรี่
รวม

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.24 ขนำดตลำดไหมของประเทศจีนแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: พันตัน)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

ไหมหม่อน

124.19

141.13

160.30

218.18

6.4%

ไหมทุสซ่ำห์

13.19

14.90

16.85

22.32

5.8%

-

-

-

-

-

240.50

6.3%

ไหมอีรี่
รวม

137.38

156.03

177.14

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

ไหมทุสซ่ำห์
9.75%

ไหมหม่อน
90.25%

ภาพที่ 2.10 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในประเทศจีน
ที่มา: ตำรำงที่ 2.23
2) ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียเป็นผู้ผลิตไหมอันดับที่ 2 รองจำกประเทศจีน และมีตลำดไหมในประเทศ
ที่แข็งแรง จุดเด่นของอุตสำหกรรมไหมของอิเดียคือ เป็นประเทศเดียวที่มีกำรผลิตหนอนไหมพันธุ์ต่ำงๆ
เชิงพำณิชย์ ได้แก่ Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa
และ West Bengal เป็นต้น อุตสำหกรรมไหมได้สร้ำงงำนและเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ชนบทของอินเดียเป็น
อย่ำงมำก โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงไหมของอินเดียอยู่ถึง 6 ล้ำนคน เมื่อพิจำรณำถึงผลิตภัณฑ์ไหมของ
อินเดียพบว่ำ อินเดียมีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไหมจำนวนมำก อำทิ วัสดุตัดเย็บเสื้อผ้ำ เสื้อผ้ำ สำหรี่ เส้น
ไหม ผ้ำไหม พรมไหม และเศษไหม
เมื่อพิจำรณำตลำดไหมของประเทศอินเดียพบว่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยไหมที่พบ
ในตลำดนี้มีทั้งไหมหม่อน ไหมทุสซ่ำห์ และไหมอีรี่ โดยจะเห็นว่ำประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวของโลก
ที่มีกำรรำยงำนกำรใช้ไหมอีรี่ในระดับอุตสำหกรรม เมื่อพิจำรณำถึงส่วนแบ่งกำรตลำดของไหมทั้ง 3 ชนิด
พบว่ำ ไหมหม่อนมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 92.53 รองลงมำเป็นไหมทุสซ่ำห์ และไหมอีรี่
ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.25 2.26 และภำพที่ 2.11)
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ตารางที่ 2.25 มูลค่ำตลำดไหมของประเทศอินเดียแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ชนิดไหม
ไหมหม่อน

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

2564*

อัตราเติบโตเฉลี่ย

1,089.10

1,264.19

1,467.12

2,216.16

8.6%

ไหมทุสซ่ำห์

65.60

74.80

85.12

116.81

6.5%

ไหมอีรี่

24.87

28.84

33.26

49.47

8.3%

1,367.84 1,585.51

2,382.44

8.5%

รวม

1,179.57

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.26 ขนำดตลำดไหมของประเทศอินเดียแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: พันตัน)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

ไหมหม่อน

2557
22.18

2558
25.36

2559
28.99

2564*
40.66

ไหมทุสซ่ำห์

1.97

2.23

2.51

3.29

5.6%

ไหมอีรี่

0.49

0.56

0.64

0.88

6.7%

24.65

28.15

32.14

44.83

6.9%

รวม

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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7.0%

ไหมทุสซ่ำห์
5.37%

ไหมอีรี
2.10%

ไหมหม่อน
92.53%

ภาพที่ 2.11 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในประเทศอินเดีย
ที่มา: ตำรำงที่ 2.25
3) ประเทศอุซเบกิสถำน
ประเทศอุซเบกิ ส ถำนเป็นผู้ ผ ลิ ตไหมอันดับสำมของโลก รองมำจำก จีน และอินเดีย
นอกจำกนี้ประเทศอุซเบกิสถำนยังมีชื่อเสี ยงในกำรส่งออกไหม โดยมีเมือง Khiva เป็นแหล่งผลิตไหมที่
สำคัญ ตั้งแต่กำรปั่นไหม ย้อมสีไหม และทอผ้ำไหม ซึ่งวิธีกำรทอผ้ำที่ขึ้นชื่อของประเทศนี้เรียกว่ำ Ikat
หรือ Ikkat
เมื่อพิจำรณำด้ำนปัจจัยกำรผลิตไหมพบว่ำประเทศอุซเบกิสถำนมีควำมพร้อมทั้งในด้ำน
หนอนไหมและอำหำรของหนอนไหมซึ่งคือต้นหม่อน โดยเฉพำะต้นหม่อนขำว ซึ่งทำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
ตลำดไหมของประเทศนี้จะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประมำณกำรอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ในช่วงปี 2559 ถึง 2564 อยู่ที่ร้อยละ 7.5 และ 5.9 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.17 และ
2.18)
4) ประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องของไหมและผลิตภัณฑ์จำกไหมที่มีคุณภำพ
อุตสำหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยนั้นเป็นกำรรวมตัวของบริษัททอผ้ำ บริษัทปั่นด้ำย และบริษัทผลิต
เสื้อผ้ำ ซึ่งอุตสำหกรรมสิ่งทอและอุตสำหกรรมผลิตเสื้อผ้ำเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญเป็นอันดับสอง
ของประเทศในมิติของกำรจ้ำงงำน ซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตเสื้อผ้ำอยู่มำกกว่ำ 2,000 บริษัท และ
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บริ ษัทสิ่ งทออีกประมำณ 2,000 บริษัท โดยมีผู้ ถูกจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมสิ่ งทอ 2 แสนรำย และใน
อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำอีก 1 ล้ำนรำย
กำรพัฒนำกำรเลี้ยงไหมของไทยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำงเต็มที่ โดยมีกำร
จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ (ปัจจุบันคือ
กรมหม่อนไหม) โดยรวมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงไหม 2 หน่วยงำนเข้ำด้วยกัน ได้แก่ สถำบันวิจัย
หม่อนไหม และกองส่งเสริมหม่อนไหม
อุตสำหกรรมสิ่งทอของไทยนั้นพึ่งพำกำรส่งออกเป็นหลัก โดยตลำดหลักของสิ่งทอไทย
ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และประเทศในแถวยุโรป โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ กำรส่งออกสิ่งทอ
มีแ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งซึ่ งเป็ น แรงผลั ก ดั นให้ ต ลำดไหมของไทยมี ก ำรเติ บ โตตำม โดยมี ก ำร
คำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมของไทยในช่วงปี 2559 ถึง 2564 จะมีอัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 8.1 และ
6.5 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.17 และ 2.18) โดยไหมหม่อนเป็นไหมหลักที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนกำรเติบโดของตลำดไหมไทย สำหรับไหมอีรี่นั้นถึงแม้ว่ำจะเริ่มมีกำรเลี้ยงในประเทศไทยมำได้
สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีปริมำณมำกเพียงพอให้รำยงำนในระดับอุตสำหกรรม
5) ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 ของโลก และยัง
เป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีอุตสำหกรรมกำรผลิตเป็นอุตสำหกรรม
หลักของประเทศ ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตอย่ำงมำกในช่วงปี 2559 ถึง 2564 สำหรับอุตสำหกรรม
สิ่งทอนั้นถือว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่ มีบทบำทต่อเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำกและมีกำรเติบโต
สูงเนื่องจำกอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ มีเทคโนโลยีขั้นสูง และมีองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภำพ
เมื่อพิจำรณำถึงอุตสำหกรรมไหมของญี่ปุ่นพบว่ำ รัฐบำลญี่ปุ่นมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงไหม
ที่มีประสิทธิภำพ โดยมีนโยบำยสนับสนุนหน่วยธุรกิจในอุตสำหกรรมไหมให้สำมำรถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง
ด้วยกำรสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม บริษัทปั่นไหม บริษัทผลิตเสื้อผ้ำ และธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดตั้ง The National Institute of Agro-biological Sciences (NIAS)
เพื่อวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงไหม รวมทั้ง มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตลำดไหมของ
ญี่ปุ่นเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมของญี่ปุ่นในช่วงปี 2559 ถึง 2564 จะมี
อัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 7.4 และ 5.8 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.17 และ
2.18) เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ชนิ ด ไหมในตลำดญี่ ปุ่ น พบว่ ำ มี เ พี ย งไหมหม่ อ นที่ มี ข้ อ มู ล รำยงำนในระดั บ
อุตสำหกรรม
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6) ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคนี้อันได้แก่ อินโดนีเซีย ปำกีสถำน และเนปำล มี กำรคำดกำรณ์
ตลำดไหมในช่วงปี 2559 ถึง 2564 จะมีอัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.3 และ 2.7 ของมูลค่ำและ
ปริ ม ำณตำมล ำดั บ (ตำรำงที่ 2.17 และ 2.18) และมี เ พี ย งไหมหม่ อ นที่ เ ป็ น ตั ว พลั ก ดั น ตลำดไหม
อุตสำหกรรมไหมในภูมิภำคนี้ถือว่ำเป็นอุ ตสำหกรรมที่อยู่มำยำวนำนและมักถูกใช้ในสินค้ำหัตกรรมแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพำะผ้ำปำเต๊ะ นอกจำกนี้รัฐ บำลอินโดนีเซียได้ทำข้อตกลงกับสหภำพยุโ รป ได้แก่ the
Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA) ซึ่งผลของ
ข้อ ตกลงนี้ จ ะท ำให้ ล ดสิ่ ง กีด ขวำงทำงกำรค้ ำ และเพิ่ ม กำรค้ ำ ระหว่ ำ งอิ น โดนี เ ซี ย และสหภำพยุ โ รป
นอกจำกนี้รัฐบำลอินโดนีเซียยังได้ทำข้อตกลงทำงกำรค้ำ the Trans-Pacific Partnership ซึ่งจะทำให้
เกิดกำรกระตุ้นควำมต้องกำรสิ่งทอจำกประเทศอินโดนีเซียของสหรัฐอเมริกำและญี่ปุ่น ข้อตกลงทำงกำร
ค้ำทั้งสองจะทำให้ตลำดสิ่งทอเติบโตมำกขึ้น ส่งผลให้ตลำดไหมในภูมิภำคเติบโตตำม
2.3.2 ภูมิภำคยุโรป
ภูมิภำคยุโรปเป็นผู้บริโภคไหมอันดับสองรองมำจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่ง
กำรตลำดอยู่ที่ร้ อยละ 2.82 ของตลำดไหมโลก ตลำดไหมของยุโรปถูกผลักดันโดยควำมต้องกำรของ
อุตสำหกรรมสิ่งทอในประเทศอิตำลี โรมำเนีย ฝรั่งเศส และสหรำชณำอำจักร ถึงแม้ว่ำจะมีบำงประเทศ
เช่น ประเทศกรีซ และประเทศสเปนที่เผชิญปัญหำสภำวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ในภำพรวมทั้งภูมิภำค
ยุโรปนั้นยังอยู่ในทิศทำงบวกเนื่องจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมหลัก รวมถึงอุตสำหกรรมสิ่งทอ
อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำเป็นอุตสำหกรรมหลักของอุตำหกรรมกำรผลิตในภูมิภำคยุโรป
ซึ่ง มี บ ทบำทส ำคั ญ ต่ อเศรษฐกิจ และสั ง คมในแต่ ล ะประเทศของภู มิ ภ ำค โดยมีบ ริ ษั ท ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
อุตสำหกรรมสิ่งทอในยุโรปมำกกว่ำ 180,000 บริษัท
ประเทศอิตำลีเป็น ผู้ใช้ไหมหลักในภูมิภำคนี้ โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ ร้อยละ 65.34
ของมูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำค หรือคิดเป็นมูลค่ำตลำดที่ 214 ล้ำนดอลลำร์ ในปี พ.ศ. 2559 และอัตรำ
กำรเติบโตคำดกำรณ์เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ซึ่งมูลค่ำตลำดไหมใน
ประเทศอิตำลีจะสูงถึง 306.66 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2564 กำรที่ประเทศอิตำลีเป็นผู้นำเข้ำไหมจำกประเทศ
จีน แปรรูป ส่งออกผลิตภัณฑ์ไหมรำยใหญ่ที่สุดในภูมิภำคยุโรป ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศอิตำลี มีชื่อเสียงใน
กำรเรื่องแรงงำนที่มีทักษะขั้นสูงในกำรแปรรูปไหม เช่น กำรตกแต่ง กำรย้อมสี กำรพิมพ์ลำยผ้ำไหม เป็น
ต้น ส่วนตลำดไหมอันดับสองของภูมิภำคยุโรปได้แก่ ประเทศโรมำเนีย ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ
21.87 (ตำรำงที่ 2.27 2.28 และภำพที่ 2.12)
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ตารางที่ 2.27 มูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมประเทศ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ประเทศ
อิตำลี
โรมำเนีย
สหรำชณำอำจักร
ฝรั่งเศส
ตุรกี
อื่น ๆ
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

162.25
54.92
8.99
5.24
4.94
13.28

186.38
62.73
10.26
6.01
5.65
14.94

249.62

214.00
71.62
11.72
6.90
6.47
16.81

285.98

327.50

2564*
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306.86
99.84
16.32
9.83
9.09
21.60

7.5%
6.9%
6.9%
7.3%
7.0%
5.1%

463.53

7.2%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.28 ขนำดตลำด (ปริมำณ) ไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมประเทศ
(หน่วย: ตัน)
ประเทศ
อิตำลี
โรมำเนีย
สหรำชณำอำจักร
ฝรั่งเศส
ตุรกี
อื่น ๆ
รวม

2557
2,800.84
947.98
155.12
90.49
85.32
229.24
4,308.98

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

3,169.04
1,066.58
174.50
102.25
96.14
254.11

3,584.09
1,199.50
196.21
115.50
108.29
281.46

4,770.63
1,552.26
253.66
152.78
141.25
335.82

5.9%
5.3%
5.3%
5.8%
5.5%
3.6%

4,862.62 5,485.05

7,206.39

5.6%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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สหรำชณำอำจักร
3.58%

ตุรกี
ฝรั่งเศส 1.98%
2.11%

อื่น ๆ
5.13%

โรมำเนีย
21.87%
อิตำลี
65.34%

ภาพที่ 2.12 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมประเทศ
ที่มา: ตำรำงที่ 2.27
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ชนิ ด ของไหมในตลำดยุ โ รปพบว่ ำ ไหมหม่ อ นเป็ น ไหมหลั ก ที่ ใ ช้ ใ น
อุตสำหกรรมสิ่งทอของภูมิภำคนี้ ซึ่งกำรใช้เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอดึงดูดให้นัก
ลงทุนเข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรมสิ่งทอในภูมิภำคนี้มำกขึ้น ส่งผลให้ตลำดไหมมีกำรเติบโตตำมไปด้วย
(ตำรำงที่ 2.29 และ 2.30)
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ตารางที่ 2.29 มูลค่ำตลำดไหมของภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

2564*

ไหมหม่อน

249.62

285.98

327.50

463.53

7.2%

ไหมทุสซ่ำห์

-

-

-

-

-

ไหมอีรี่

-

-

-

-

-

249.62

285.98

327.50

463.53

7.2%

รวม

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร

ตารางที่ 2.30 ขนำดตลำดไหมของภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมชนิด
(หน่วย: ตัน)
ชนิดไหม

ปี พ.ศ.

อัตราเติบโตเฉลี่ย

2557

2558

2559

4,308.98

4,862.62

5,485.05

ไหมทุสซ่ำห์

-

-

-

-

-

ไหมอีรี่

-

-

-

-

-

4,308.98

4,862.62

ไหมหม่อน

รวม

2564*
7,206.39

5,485.05 7,206.39

5.6%

5.6%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
สำหรับอุตสำหกรรมปลำยน้ำที่เป็นผู้ใช้ไหมหลักของภูมิภำคได้แก่ อุตสำหกรรมสิ่งทอ โดยมี
ส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่สู งถึงร้อยละ 97.58 ของมูลค่ำตลำดไหมในยุโรป หรือคิดเป็น มูล ค่ำไหมทีใช้ใน
อุตสำหกรรมสิ่งทอเท่ำกับ 319.59 ล้ำนดอลลำร์ ในปี พ.ศ. 2559 และอัตรำกำรเติบโตคำดกำรณ์เฉลี่ยต่อ
ปีอยู่ที่ร้อยละ 7.2 และ5.7 ของมูลค่ำและปริมำณ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ซึ่งมูลค่ำตลำดไหมเพื่อ
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อุตสำหกรรมสิ่งทอจะสูงถึง 453.33 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2564 (ตำรำงที่ 2.31 2.32 และภำพที่ 2.13) ทั้งนี้
โลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในกำรผลักดันอุตสำหกรรมสิ่งทอของ
ภูมิภำคยุโรป
ตารางที่ 2.31 มูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)
อุตสาหกรรมปลายน้า
สิ่งทอ
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์
รวม

2557

ปี พ.ศ.
2558
2559

243.38

278.96

319.59

453.33

7.2%

6.24

7.03

7.91

10.20

5.2%

249.62

285.98

327.50

463.53

7.2%

2564*
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ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
ตารางที่ 2.32 ขนำดตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(หน่วย: ตัน)
อุตสาหกรรมปลายน้า

2557

สิ่งทอ
4,201.25
เครื่องสำอำงและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์
107.72
รวม
4,308.98

ปี พ.ศ.
2558
2559

2564*

4,743.14

5,352.62

7,047.85

5.7%

119.48

132.42

158.54

3.7%

4,862.62 5,485.05

7,206.39

5.6%

ที่มา: markets and markets (2017)
หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร
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เครื่องสำอำง
และอุปกรณ์
ทำงกำร
แพทย์
2.42%

สิ่งทอ
97.58%

ภาพที่ 2.13 ส่วนแบ่งกำรตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
ที่มา: ตำรำงที่ 2.31

1) ประเทศอิตำลี
ประเทศอิตำลีเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรปโซน และมีขนำด
ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของโลก ประเทศอิตำลี มีชื่อเสียงส ำหรับกำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่ นของยุโ รป ทำให้
อุตสำหกรรมสิ่งทอของประเทศอิตำลี ที่มีกำรกระจำยตัวอยู่ทั่วประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับ
เมืองที่เป็นพื้นที่ผลิตสิ่งทอหลักได้แก่ Biella, Carpi, Castel Goffredo, Como, Prato, และ Vicenza
โดยวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอนี้มีหลำกหลำย อำทิ ฝ้ำย ลินิน ไหม ขนแกะ และใยสังเครำะห์
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยมำกจะเป็น ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (semi-finished products) เช่น ด้ำย
ผ้ำดิบ ผ้ำลูกไม้ นอกจำกนี้ยังมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเช่น ชุดชั้นใน เสื้อผ้ำ
อุ ต สำหกรรมสิ่ ง ทอของประเทศอิ ต ำลี นั้ น พึ่ ง พำกำรส่ ง ออกเป็ น หลั ก ส่ ว นปั จ จั ย ที่
สนับสนุนให้อุตสำหกรรมสิ่งทอของประเทศอิตำลีมี กำรเติบโต ได้แก่ กำรลงทุนในเทคโนโลยี คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และกำรพัฒนำกำรบริกำร สิ่งเหล่ ำนี้ทำให้อุตสำหกรรมสิ่งทอยังคงมีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอิตำลี ส่งผลให้ตลำดไหมซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมนี้มีกำรเติบโตไปด้วย โดยมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมของอิตำลีจะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ที่ร้อย
ละ 7.5 และ 5.9 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2.27 และ 2.28)
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2) ประเทศโรมำเนีย
ประเทศโรมำเนี ย เป็ น สมำชิ ก ของสหภำพยุ โ รป และเป็ น สมำชิ ก ผู้ ก่ อ ตั้ ง the
International Sericulture Commission (ISC) นอกจำกนี้สถำบันสิ่งทอและเครื่องหนังแห่งชำติ ของ
ประเทศโรมำเนียยังมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตด้ำยจำกไหมธรรมชำติ และยังมีประเพณีกำรเลี้ยงไหมที่
รู้จักกันในระดับสำกล กำรเลี้ยงไหมในประเทศโรมำเนียทำได้ง่ำยเนื่องสภำพอำกำศเหมำะสมสำหรับกำร
เลี้ยงหนอนไหม
รัฐบำลโรมำเนียมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรเลี้ยงไหมในประเทศ โดยมีมอบหมำยให้
หลำยหน่ ว ยงำนได้แ ก่ กระทรวงเกษตรและกำรพัฒ นำชนบท กระทรวงศึ กษำธิ กำร และกระทรวง
ต่ำงประเทศ ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลนี่เองเป็นแรงผลักดันให้ ตลำดไหมของ
ประเทศโรมำเนียมีแนวโน้มเติบโดอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ
ตลำดไหมในประเทศโรมำเนียจะอยู่ที่ร้อยละ 6.9 และ 5.3 ของมูลค่ำและปริมำณตำมลำดับในช่วงปี พ.ศ.
2559 ถึง 2564 (ตำรำงที่ 2.27 และ 2.28)
3) สหรำชณำอำจักร
สหรำชณำอำจักรเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 และมีขนำดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของภูมิภำคยุโรป รองมำจำกประเทศเยอรมัน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของส
หรำชณำอำจักรในปี 2558 อยู่ที่ 2.85 พันล้ำนดอลลำร์ อุตสำหกรรมสิ่งทอของสหรำชณำอำจักรมีกำร
เติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในช่วงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสิ่งทอ
แฟชั่น และกำรค้ำปลีกสินค้ำเกี่ยวกับแฟชั่ น อยู่ประมำณ 500,000 รำย โดยอุตสำหกรรมสิ่งของของส
หรำชณำอำจักรจะเน้นผลิตผ้ำและเส้นด้ำยเป็นหลัก เมื่อพิจำรณำถึงผลิตภัณฑ์ไหมพบว่ำสภำพอำกำศของ
ประเทศนี้ไม่เหมำะสมกับกำรเลี้ยงไหม ทำให้ต้องมีกำรนำเข้ำวัตถุดิบเส้นไหมมำเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
รั ฐ บำลมี ก ำรส่ ง เสริ มกำรเติบ โตของอุ ตสำหกรรมสิ่ ง ทอโดยกำรจั ด สรรงบประมำณ
สนับสนุน 2 ล้ำนปอนด์ในพื้นที่ Greater Manchester, Lancashire และ West Yorkshire ซึ่งกำร
สนับสนุนนี่เองจะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสิ่งทอให้เติบโตขึ้นในอนำคต ซึ่ งจะส่งผลให้ตลำดไหมซึ่ง
เป็นวัตถุดิบของอุตสำหกรรมสิ่งทอเติบโตตำมไปด้วย โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมของสหรำชณำอำ
จักรจะเติบโตในอัตรำเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.9 และ 5.3 ของมูลค่ำและปริมำณในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง
2564 (ตำรำงที่ 2.27 และ 2.28)
4) ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นหนึ่ง
ในประเทศผู้นำทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคยุโรป โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศฝรั่งเศสสูง
ถึง 2.42 พันล้ำนดอลลำร์ในปี พ.ศ. 2558 นอกจำกนี้ยังมีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศฝรั่งเศส
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อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจำกภำวะเศรษฐกิ จ ที่ เป็ น พลวั ต ร กำรเป็ น จุ ดศู น ย์ก ลำงของอุต สำหกรรม และ
ประสิทธิภำพแรงงำนที่สูง เมื่อพิจำรณำถึงอุตสำหกรรมสิ่งทอ เครื่องผ้ำ และเครื่อ งประดับของประเทศ
ฝรั่ ง เศสพบว่ ำ มี กำรรั กษำอุต สำหกรรมเหล่ ำ นี้ไ ว้ ให้ แ ก่บ ริ ษั ทขนำดเล็ ก และขนำดกลำง นอกจำกนี้
อุตสำหกรรมสิ่งทอของฝรั่งเศสยังเผชิญกับควำมท้ำทำยเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลำกค้ำ ปลีกที่เข้มงวด
และควำมต้องกำรของผู้บริโภคสำหรับสินค้ำนวัตกรรม
ปัจจุบันอุตสำหกรรมสิ่งทอของฝรั่งเศสมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่หลำกหลำยสำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำง
ๆ ตั้ง แต่ ผ ลิ ตภั ณฑ์ ที่ ผ ลิ ตในปริ ม ำณมำก กำรใช้ เทคโนโลยีแ ละเครื่ องมือ ที่ทั นสมั ย รวมไปถึ งกำรใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวผลักดันให้อุตสำหกรรมสิ่งทอในประเทศแข็งแรงขึ้น
ส่งผลให้ตลำดไหมในประเทศฝรั่งเศสมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำด
ไหมประเทศฝรั่งเศสจะเติบโตในอัตรำเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.57 และ 5.98 ของมูลค่ำและปริมำณในช่วงปี
พ.ศ. 2559 ถึง 2564 (ตำรำงที่ 2.27 และ 2.28)
5) ประเทศตุรกี
ประเทศตุรกีเป็นตลำดเกิดใหม่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติอยู่ที่ 733 สิบล้ำน
ดอลลำร์ ประเทศตุรกีถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศอุตสำหกรรมใหม่ โดยประเทศตุรกีมีควำมโดดเด่นใน
กำรผลิตผลผลิตผลทำงกำรเกษตร สิ่งทอ ยำนพำหนะ และวัสดุก่อสร้ำง โดยอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำและสิ่ง
ทอเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรเติบโตเร็วที่ สุดในประเทศตุรกี ซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเสื้อ ผ้ำและสิ่งทออยู่
56,000 บริษัท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนกว่ำ 2 ล้ำนคน นอกจำกนี้อุตสำหกรรมสิ่งทอยังเป็นอุตสำหกรรมที่
ใหญ่ที่สุดในอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศตุรกี
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของอุตสำหกรรมสิ่งทอในประเทศนี้ มีสำเหตุมำจำกกำรผลักดัน
ของภำครั ฐ และกำรสนั บ สนุ น กำรส่ งออก ทำให้ ก ำรส่ งออกสิ่ งทอของประเทศสู งขึ้น ส่ งผลให้ ควำม
ต้องกำรใช้ไหมในประเทศเพื่อเป็ นวัตถุดิบสูงขึ้นตำม โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมประเทศตุรกีจะ
เติบโตในอัตรำเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7 และ 5.5 ของมูลค่ำและปริมำณในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 (ตำรำง
ที่ 2.27 และ 2.28)
6) ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคยุโรป
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคยุโรปรวมถึงประเทศเยอรมัน สเปน โปรตุเกต และ อื่น ๆ ซึ่ง
บำงประเทศได้ เ ผชิ ญ กั บ สภำวะเศรษฐกิ จ ถดถอย ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ตลำดไหมในยุ โ รป
อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำเป็นอุตสำหกรรมที่สำคัญของภูมิภำคนี้ นอกจำกนี้ภูมิภำคนี้ยังมีพื้นฐำนที่
เหมำะสมแก่กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำ
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รั ฐ บำลโปรตุ เ กตมี น โยบำยในกำรสนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมสิ่ ง ทอและเสื้ อ ผ้ ำ โดยใช้
งบประมำณ 850 ล้ำนยูโร เพื่อกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ประเทศสเปนเองก็เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตไหม
ขนำดเล็กเพื่อกำรส่งออก นโยบำยผลักดันกำรส่งออกดังกล่ำวจะเป็นตัวกระตุ้นตลำดไหมในภูมิภำค โดยมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดไหมของประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคยุโรปโดยรวมจะเติบโตในอัตรำเฉลี่ยต่อปีร้อยละ
5.1 และ 3.6 ของมูลค่ำและปริมำณในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 (ตำรำงที่ 2.27 และ 2.28)
2.4 แรงผลักดัน ข้อจ้ากัด โอกาส และความท้าทายในตลาดไหมโลก
2.4.1 แรงผลักดัน (Drivers)
1) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรเลี้ยงไหม
กำรเลี้ยงไหมนั้นเป็นอุตสำหกรรมดั้งเดิม ที่มีมำอย่ำงยำวนำนในประเทศจีนและอินเดีย ซึ่ง
เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมนั้นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นไปนั้น
ประเทศอิ น เดี ย ได้ มี ก ำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ก ำรเลี้ ย งไหมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งภำยใต้ โ ครงกำร National
Sericulture Project ซึ่งภำยใต้โครงกำรนี้ได้มีกำรใช้พันธุ์ไหมหม่อนที่ให้ผลผลิตสูง ได้แก่ พันธุ์ V-1, S13 และ S-36 รวมถึงมีกำรพัฒนำหนอนไหมพันธุ์ใหม่ ๆ เช่น CSR2XCSR4, SH6XNB4D2, CSR2XCSR4,
NB18XP5, SH6XKA, YS3XSF19 และ Dun6XDun22 นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับปรุงวิธีกำรเลี้ยงไหมให้
เหมำะสมมำกขึ้น ให้สำมำรถเพิ่มทั้งปริมำณและคุณภำพของผลผลิตไหมได้อย่ำงชัดเจน จำกผลผลิตเพียง
14 ถึง 20 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ในช่วงปี พ.ศ. 2500 และ 2510 เป็น 85.02 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ในปี พ.ศ.
2547 และ 2548
นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีหลังกำรเลี้ยงตัวไหม เช่น เครื่องต้มระบบ
สำยพำนอัตโนมัติสำหรับกำรสำวไหม กำรสำวไหมจำกรังที่เสียด้วยเครื่องจักร (Dupion silk reeling
machine) เพื่อให้ได้ไหมคุณภำพสูง กำรใช้ระบบให้ควำมร้อนน้ำพลังแสงอำทิตย์ในกำรต้มและสำวรังไหม
เหล่ำนี้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรผลิตในอุตสำหกรรมไหม โดยมีหลำยหน่วยงำนที่มีกำรคิดค้นและ
พัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น The Institute of Agricultural Science and Technology
ภำยใต้ The Rural Development Administration ในประเทศเกำหลีใต้ และ the Central
Sericulture Research and Training Institute ในประเทศอินเดีย
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2) ควำมเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้เงินลงทุนต่ำ
อุตสำหกรรมไหมนั้นถือเป็นอุตสำหกรรมเกษตรชนิดหนึ่ง เนื่องจำกมีกำรใช้ผลผลิตจำกภำค
กำรเกษตรเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต เช่น ใบหม่อนถูกนำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรเลี้ยงไหม ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
อุตสำหกรรมไหมนี้ใช้เงินลงทุนที่น้อยเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเกษตรประเภทอื่น ๆ โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำ
เงินลงทุนที่ใช้สำหรับกำรผลิตวัตถุดิบได้แก่ ปุ๋ยเคมี ยำกำจัดโรคและแมงลศัตรูพืช แรงงำน และอื่ น ๆ อยู่
ที่ 800 เหรียญสหรัฐ ต่อเอเคอร์ต่อปี
นอกจำกนี้ยังพบว่ำเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมไหม ไม่ว่ำจะเป็น
กำรสำวไหม กำรทอไหม กำรย้อมสีไหม นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อนค่อนข้ำงน้อย และต้องใช้มือ
ทำค่อนข้ำงมำก จึ งทำให้ ต้ น ทุน ในกำรผลิ ตไม่สู งมำกนัก และกำรพัฒ นำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ นั้น ทำให้
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ถึงร้อยละ 12
2.4.2 ข้อจำกัด
1) มีกำรพึ่งพำวัตถุดิบจำกจีนสูง
ประเทศจีนเป็นผู้เล่นสำคัญในตลำดไหมโลก โดยประเทศจีนเป็นผู้ผลิตไหมดิบรำยใหญ่และ
เป็นผู้ส่งออกหลักของโลก ซึ่งมีปริมำณผลผลิตถึงร้อยละ 85 ของผลผลิตในตลำดไหมโลก โดยผลผลิตไหม
หลักของจีนได้แก่ไหมหม่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตไหมจีนทั้งหมด รองลงมำคือ ไหมทุสซำห์
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมไหมของจีนได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลท้องถิ่น ในกำรสร้ำง
โรงงำนใหม่ที่มีกำรใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมำกขึ้น นอกจำกนี้รัฐบำลยังมีกำรให้แรงจูงใจในเรื่องอื่น ๆ เช่น
กำรลดภำษี กำรลดรำคำพลังงำน ซึ่งกำรสนับสนุนต่ำงๆ เหล่ำนี้ทำให้อุตสำหกรรมไหมของจีนมีกำรขยำย
ไปมำก ส่งผลให้ตลำดโลกต้องพึ่งพำวัตถุดิบจำกจีนมำกขึ้น ทำให้จีนซึ่งเป็นผู้ผลผลิตไหมดิบรำยใหญ่มี
อำนำจต่อรองมำกขึ้น ส่งผลให้รำคำไหมดิบสูงขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดข้อจำกัดในกำรเติบโตของตลำดในแง่ของ
อุปสงค์ นั่นคือทำให้โรงงำนทอผ้ำมีต้นทุนสูงขึ้นในกำรทอผ้ำไหม
2.4.3 โอกำส
1) มีควำมต้องกำรสูงจำกอุตสำหกรรมสิ่งทอจำกประเทศอินเดีย
ไหมถือว่ำเป็นวัตถุดิบหลักอันหนึ่งในอุตสำหกรรมสิ่งทอ โดยอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตไหมรำย
ใหญ่ลำดับที่สองของโลก มีผลิตภัณฑ์ไหมที่มีลักษณะเฉพำะและเป็นที่ต้องกำรในตลำดอเมริกำและยุโรป
โดยผลิตภัณฑ์ไหมของอินเดียที่มีกำรส่งออกได้แก่ เส้นด้ำยไหมธรรมชำติ ผ้ำไหม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน
ผ้ำม่ำน เสื้อผ้ำ พรม เศษไหม
เมื่อพิจำรณำถึงกำลังกำรผลิตอุตสำหกรรมสิ่งทอของอินเดียพบว่ำ อินเดียมีเครื่องปั่นด้ำยสูง
ถึงร้อยละ 24 ของกำลังกำรผลิตโลก นอกจำกนี้ยังมีกำลังกำรผลิตเครื่อ งทอผ้ำมำกที่สุดในโลก หรือคิด
เป็นร้อยละ 63 ของกำลังกำรผลิตโลก และมีปริมำณกำรผลิตผ้ำและด้ำยสูงถึงร้อยละ 14 ของปริมำณกำร
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ผลิตของโลก จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมสิ่ งทอขนำดใหญ่ของอินเดียนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญทำงด้ำน อุป
สงค์ของไหม
2) กำรพัฒนำไหมแมงมุม
ไหมแมงมุมเป็นใยที่ผลิตจำกแมงมุมซึ่งมีส่วนผสมของคอลลำเจนที่พบในผิวหนังและกระดูก
ของมนุษย์ แต่มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำและมีควำมแข็งแรงสูง ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร
ควำมแข็งแรงและควำมคงทนสูง อำทิ สิ่งทอทำงกำรแพทย์ ทำงกำรทหำร ทำงกำรขนส่ง ก่อสร้ำง แผ่นใย
สังเครำะห์ เสื้อผ้ำกีฬำ และเสื้อผ้ำที่สวมใส่เพื่อควำมปลอดภัย เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมไหมแมงมุมนี้ยัง
อยู่ในขั้นของกำรวิจัยและพัฒนำซึ่งหำกสำมำรถพัฒนำเป็นเชิงพำณิชย์ได้จะทำให้ตลำดไหมเติบโตมำกขึ้น
2.4.4 ควำมท้ำทำย
1) ต้นทุนวัตถุดิบสูง
กำรผลิตไหมนั้นโดยมำกยังต้องทำด้วยมือและใช้แรงงำนที่มีทักษะ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำถึง
คุณสมบัติของไหมที่มีน้ำหนักเบำ และเป็นใยธรรมชำติที่แข็งแรงที่สุดในปัจจุบัน จึงทำให้วัตถุดิบไหมมีรำคำ
ที่สูง
2) ควำมเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนสูง
อุตสำหกรรมไหมนั้นเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนสูง และต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะ ตั้งแต่
ขั้นตอนในกำรเลี้ยงไหม สำวไหม ปั่นด้ำย ทอไหม ย้อมไหม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยในกำรผลิตไหม
1 เฮกเตอร์และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้แรงงำนประมำณ 6,500 ชั่วโมงแรงงำน ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
จำนวนแรงงำนในอุตสำหกรรมไหมของประเทศจีนและอินเดียพบว่ำมีแรงงำนทั้งสิ้ นสูงถึง 1 ล้ำนคน และ
8 ล้ำนคนตำมลำดับ
2.5 การวิเคราะห์สภาพตลาดไหม ด้วย Porters Five Forces Analysis
2.5.1 ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ (ปำนกลำงถึงสูง)
ถึงแม้ว่ำผู้ผลิตและส่งออกไหมรำยใหญ่ของโลกจะเป็นจีนและอินเดีย ปัจจุบันตลำดไหมมูลค่ำ
มำกกว่ำ 100 พันล้ำนดอลล่ำสหรั ฐ โดยมีอุตสำหกรรมสิ่งทอของอินเดียเป็นผู้ ซื้อรำยใหญ่ ด้วยควำม
ต้องกำรไหมที่มำกทั่วโลก ทำให้คู่แข่งรำยใหม่สำมำรถที่จะเข้ำมำในตลำดนี้ได้ นอกจำกนี้อุตสำหกรรมไหม
เป็ นอุตสำหกรรมที่ใช้เงิน ลงทุน ต่ำและใช้วัตถุดิบจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ทำให้ คู่แข่งรำยใหม่ไม่มี
อุปสรรคด้ำนเงินลงทุนมำกนัก ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นทำให้ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่เพิ่มสูงขึ้น
ในทำงตรงกันข้ำมผู้ผลิตรำยเดิมในอุตสำหกรรมมีกำรรวมตัวในแนวดิ่งระหว่ำงผู้จำหน่ำยปัจจัย
กำรผลิตและผู้ผลิต ทำให้เป็นกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ทำได้ยำกขึ้น ทั้งในแง่ของกำรหำวัตถุดิบ ไหม
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เพื่อใช้ในกำรผลิต และต้นทุนที่สูงกว่ำผู้ผลิตรำยเดิม ส่งผลให้เป็นกำรลดโอกำสในกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำย
ใหม่
ดังนั้นในภำพรวมพบว่ำภัยคุกคำมของคู่แข่งรำยใหม่อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก
2.5.2 อำนำจกำรต่อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต (ปำนกลำง)
เมื่อพิจำรณำถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงหนอนไหมพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย และไม่มีกำร
รวมตัวกันมำกนัก ทำให้ไม่มีอำนำจกำรต่อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตในระดับเกษตรกร
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิ จำรณำในภำพรวมของตลำดโลกพบว่ำ กำรผลิตไหมดิบนั้นกระจุกอยู่ใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอินเดียและจีนเป็นผู้ส่งออกไหมดิบรำยใหม่ของโลก ทำให้เมื่อพิจำรณำอำนำจ
กำรต่อรองในระดับประเทศพบว่ำทั้งสองประเทศนี้มีอำนำจต่อรองอยู่บ้ำงในกำรขำยไหมดิบ ดังนั้นใน
ภำพรวมพบว่ำอำนำจต่อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตอยู่ในระดับปำนกลำง
2.5.3 ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน (สูง)
ในอุตสำหกรรมสิ่งทอนั้นไหมนั้นเป็นวัตถุดิบที่ดูหรูหรำและมีรำคำที่สูง สำหรับ สินค้ำทดแทน
ไหมได้แก่ ฝ้ำยและขนสัตว์ เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรของไหมแล้วพบว่ำยังมีน้อยกว่ำฝ้ำยและขนสัตว์
ค่อนข้ำงมำก ในส่ ว นของฝ้ ำยนั้ น พบว่ำมีควำมต้องกำรที่สู งเนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำ ไหมอย่ำงชัดเจน
สำหรับขนสัตว์จะมีควำมต้องกำรสูงในช่วงหน้ำหนำว นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมต้องกำรของไหมธรรมชำติ
บำงส่ ว นถู ก ทดแทนด้ ว ยไหมสั ง เครำะห์ เ นื่ อ งจำกไหมสั ง เครำะห์ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ก ว่ ำ ไหมธรรมชำติ
โดยเฉพำะมิติของควำมคงทน แต่อย่ำงไรก็ตำมไหมสังเครำะห์ยังมีรำคำที่สูงกว่ำไหมธรรมชำติ ดังนั้นใน
ภำพรวมพบว่ำภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทนอยู่ในระดับสูง
2.5.4 อำนำจกำรต่อรองของผู้ซื้อ (สูง)
เมื่อพิจำรณำลักษณะของโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์จำกไหมมีอยู่เป็นจำนวนมำก และเป็นกำรทำ
กิจกำรในลักษณะต่ำงคนต่ำงทำ ไม่มีกำรรวมตัวกัน ทำให้ผู้ซื้อมีทำงเลือกในกำรเลือกซื้อจำกหลำยแหล่ง
ประกอบกั บ สิ น ค้ ำ มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น น้ อ ย ส่ ง ผลให้ ผู้ ซื้ อ มี ต้ น ทุ น ในกำรเปลี่ ย นสิ น ค้ ำ ต่ ำ ท ำให้
ผู้ประกอบกำร/โรงงำนผู้ผลิตจำเป็นที่ต้องแข่งขันกันทำงด้ำนรำคำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอำนำจในกำรซื้อ
ของผู้ซื้อ ดังนั้นจึงพบว่ำอำนำจกำรต่อรองของผู้ซื้ออยู่ในระดับสูง
2.5.5 กำรแข่งขันของคู่แข่งในอุตสำหกรรม (ปำนกลำง)
เมื่อพิจำรณำกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมพบว่ำ ผู้ผลิตมีกำรแข่งขันกันสูงเนื่องจำกควำมแตกต่ำง
ในตัวสินค้ำมีน้อย และไม่มีกำรรวมตัวกันของผู้ผลิต อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำภำยรวมของตลำดพบว่ำมี
ผู้เล่น (ประเทศ) เพียงไม่กี่รำยที่ครอบครองปัจจัยกำรผลิต (ไหมดิบ) ส่งผลให้มีกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ลดลง ดังนั้นในภำพรวมพบว่ำกำรแข่งขันของคู่แข่งในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับปำนกลำง
ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์สภำพตลำดด้วย Five forces model สำมำรถสรุปได้ดังภำพที่ 2.14
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ภัยคุกคามจาก
สินค้าทดแทน
(สูง)

อ้านาจต่อรองของ
ผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต (ปานกลาง)

การแข่งขันของ
คู่แข่งใน
อุตสาหกรรม
(ปานกลาง)

ภัยคุกคามจาก
คู่แข่งรายใหม่
(ปานกลาง ถึง
สูง)
ภาพที่ 2.14 ผลกำรวิเครำะห์สภำพตลำดไหม ด้วย Five forces model
ที่มา: Markets and Markets (2017)
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อ้านาจต่อรองของ
ผู้ซือ
(สูง)

2.6 บทสรุป
โดยสรุป ตลำดไหมแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกระจุกตัวสูงในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งผู้นำตลำดไหมได้แก่ จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตไหมดิบและผู้ใช้ไหมหลัก โดยไหมหม่อนเป็นไหม
หลั กในตลำดและมีกำรใช้ในทุกภูมิภำค ขนำดที่ไหมอีรี่มีกำรใช้ในระดับอุตสำหกรรมเฉพำะในตลำด
อินเดีย ถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะผลิตภัณฑ์จำกไหมอีรี่ก็ตำมแต่ปริมำณยังไม่มำกนัก แรงผลักดันสำคัญที่ทำ
ให้ ต ลำดไหมเติ บ โตได้ แ ก่ กำรเติ บ โตของอุ ต สำหกรรมสิ่ ง ทอซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ ไ หมหลั ก และปั จ จั ย ที่ ท ำ
อุตสำหกรรมสิ่งที่เติบโตได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรสนับสนุนในด้ำนกำรผลิตจำกภำครัฐ และ
กำลังซื้อของคนชั้นกลำงที่เพิ่มสู งขึ้น เช่นเดียวกันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไหมจำเป็นต้ องได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกภำครัฐในกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเลี้ยงและหลังเลี้ยง เพื่อให้กำรเลี้ยงไหมและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สำมำรถทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ 3
โซ่อุปทานไหมอีรี่ ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงไหมอีรี่
และผลิตภัณฑ์แปรรูป
บทนี้จะอธิบายโซ่อุปทานไหมอีรี่ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้้า ถึงอุตสาหกรรมปลายน้้า โดยเริ่ม
จากขั้ น ตอนการเลี้ ย งและการผลิ ต ไหมอี รี่ วงจรไหมอี รี่ ตั้ ง แต่ วั ย เริ่ ม ต้ น จนถึ ง วั ย สุ ด ท้ า ย และ
กระบวนการผลิตไหมอีรี่และการแปรรูปไหมอีรี่ได้แก่ ผ้าทอ เริ่มตั้งแต่การน้าเข้าไข่ไหม ขั้นตอนและ
วัสดุอุปกรณ์การเลี้ย ง วัตถุดิบ การตัดดักแด้ออกจากรังไหมอีรี่ การต้มลอกกาวเพื่อน้าไปปั่นเป็น
เส้นด้าย และน้าเส้นด้ายที่ ได้มาทอผ้า ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อประมาณต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงค้าณวณส่วนเหลื่อมการตลาดส้าหรับเกษตรกรที่ท้าการผลิตใน
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่เกษตรกรที่เลี้ยงไหมอีรี่เพียงอย่างเดียวไม่มีการแปรรูป เกษตรกรที่เลี้ยงและปั่น
เส้นด้ายไหมอีรี่ และเกษตรกรที่เลี้ยงจนถึงแปรรูปเป็นผ้าผืน สุดท้ายจะน้าเสนอนโยบายที่ใช้ส่งเสริม
การเลี้ยงไหมอีรี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.1 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โครงสร้ า งของโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ประกอบไปด้ ว ย
อุตสาหกรรมย่อยที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า (ภาพที่ 3.1) ดังนี้
3.1.1 อุตสาหกรรมต้นน้้า
อุตสาหกรรมต้นน้้านั้นประกอบด้วยอุตสาหกรรมเส้นใยและอุตสาหกรรมปั่นด้าย
1) อุตสาหกรรมเส้นใย
อุตสาหกรรมเส้นใยคือการน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมาผลิตเป็นเส้นใย แบ่ง
ตามประเภทของเส้นใยเป็น 2 ประเภท คือ
1.1) เส้นใยธรรมชาติ วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ ฝ้าย ไหม ป่าน ปอ เป็นต้น
1.2) เส้นใยสังเคราะห์ วัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จาก
การผลิตน้้ามัน แบ่งประเภทเส้นใยสังเคราะห์เป็น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน เส้นใยอะครีลิค
และเส้นใยเรยอน

2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย
ประเภทของเส้นด้ายแบ่งตามวัตถุดิบที่น้ามาผลิตเป็น 2 ประเภท คือ
2.1) เส้น ด้ายจากใยธรรมชาติ ซึ่งแบ่งเป็นเส้ นด้ายส้าหรับทอผ้าและเส้ นด้าย
ส้าหรับเย็บผ้า โดยส่วนมากจะเป็นเส้นด้ายจากฝ้าย
2.2) เส้ น ด้ า ยใยสั ง เคราะห์ ผลิ ตภั ณ ฑ์ไ ด้แ ก่ เส้ นด้ า ยโพลี เ อสเตอร์ เส้ นด้ า ย
ไนลอน เส้นด้ายอะครีลิค และเส้นด้ายเรยอน
3.1.2 อุตสาหกรรมกลางน้้า
อุตสาหกรรมกลางน้้าประกอบด้วยอุตสาหกรรมผลิตผ้าผืนและอุตสาหกรรมฟอกย้อม
พิมพ์และแต่งส้าเร็จ
1) อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืน
เป็นอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปั่นด้าย คือการน้าเอาเส้นด้ายมาท้าการ
ผลิตเป็นผืนผ้า สามารถแบ่งเป็นการผลิตผ้าผืนได้ 2 ประเภท คือ
1.1) อุตสาหกรรมทอผ้า ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าทอจากใยฝ้าย ใยสังเคราะห์ และใย
ผสม
1.2) อุตสาหกรรมผ้าถัก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าถักจากใยฝ้ าย ใยสังเคราะห์ และใย
ผสม
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ฝ้าย, ไหม,
ป่าน, ปอ, ขน
สัตว์

วัตถุดิบ

อุตสาหกรรมต้นน้้า

อุตสาหกรรม
เส้นใยธรรมชาติ

น้้ามัน
ผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี

อุตสาหกรรม
เส้นใย
สังเคราะห์

อุตสาหกรรมปั่นด้าย

อุตสาหกรรมกลางน้้า

อุตสาหกรรม
ทอผ้า

อุตสาหกรรม
ถักผ้า

อุตสาหกรรมฟอกย้อม
พิมพ์และแต่งส้าเร็จ

อุตสาหกรรมปลายน้้า

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส้าเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่ม
จ้าหน่าย
ภายในประเทศ

การกระจายสินค้า

ส่งออก
ต่างประเทศ

ผู้บริโภค

ภาพที่ 3.1 โซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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1.3) อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และแต่งส้าเร็จ
เป็นการน้าผ้าที่ได้จากการทอหรือถัก มาผ่านกระบวนการฟอก ท้าให้ผ้าขาวและ
สะอาด ก่อนที่จะท้าการย้อมสีและพิมพ์ลายตามที่ต้องการ แล้วจึงท้าการแต่งส้าเร็จ คือการท้าให้ผ้ามี
คุณสมบัติต่างๆ เช่น อ่อนนุ่ม มัน เงา กันน้้า หรือยับยาก เป็นต้น
3.1.3 อุตสาหกรรมปลายน้้า
อุตสาหกรรมปลายน้้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ส้าเร็จรูปอื่นๆ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมาก และมีการแบ่งตลาดที่
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ รวมถึงก้าลังซื้อของลูกค้า โดยใน
กระบวนการผลิตต้องพึ่งพาแรงงานเป็นหลัก ส่วนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอยู่ในระดับไม่สูง
มากนัก
3.2 โซ่อุปทานไหมอีรี่
ไหมอีรี่เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นการศึกษาเรื่องโซ่
อุปทานไหมอีรี่จึงแบ่งตามลักษณะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยในการศึกษา
นี้จะท้าการศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอเท่านั้น จึงพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้้าและกลางน้้า
สามารถแบ่งโซ่อุปทานของไหมอีรี่ ออกเป็นอุตสาหกรรมต้นน้้า และอุตสาหกรรมกลางน้้าได้ดังนี้
(ภาพที่ 3.2)
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เกษตรกร
เลี้ยงไหมอีรี่

เส้นใย เกษตรกรปั่น เส้นด้าย
เส้นด้าย

โรงงานผลิต
เส้นด้าย

เส้นใย

ย้อมสี

เส้นด้าย

เส้นด้ายย้อม
สี

ทอผ้า

ผู้บริโภค

โรงงานทอผ้า
/ถักผ้า

หนอนไหม/ดักแด้

ดักแด้

ผู้เลีย้ งถั่งเช้า
อุตสาหกรรมกลางน้้า

อุตสาหกรรมต้นน้้า

ภาพที่ 3.2 โซ่อุปทานไหมอีรี่
อุตสาหกรรมต้นน้้ าประกอบด้ว ยเกษตรกรผู้เลี้ ยงไหมอีรี่ และอุตสาหกรรมปั่นด้าย โดย
เกษตรกรผู้เลี้ ยงไหมอีรี่จะเลี้ย งไหมอีรี่ เพื่อผลิตเส้นใยไหมเพื่อน้าไปปั่นเป็นด้าย โดยเกษตรกรจะ
จ้าหน่ายเส้นใยได้ 2 ช่องทางคือจ้าหน่ายให้โรงงานปั่นด้าย และเกษตรกรปั่นด้าย
ส่วนอุตสาหกรรมเส้นด้ายจะมีแหล่งที่มา 2 ส่วนคือ โรงงานปั่นด้ายและเกษตรกรปั่นด้าย
เอง ดังนั้นเส้นไหมที่ใช้ทอผ้าจึงมีที่มาจากกระบวนการผลิต 2 ระบบ คือระบบโรงงาน เรียกว่า “ไหม
อุตสาหกรรม” มีการผลิตด้วยเครื่องจักร เส้นไหมเรียบสวยสม่้าเสมอได้มาตรฐานสากล และ “ไหม
ชุมชน” ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตในชุมชน ผลิตด้วยแรงงาน ลักษณะเส้นจะมีปุ่มปมไม่เรียบเหมือน
ไหมโรงงาน ผลผลิตที่ได้นั้นด้ายที่ปั่นด้วยมือจะจ้าหน่ายเส้นด้ายให้แก่เกษตรกรผู้ทอผ้า เป็นหลัก ด้าย
ที่ปั่ น ด้ว ยมือนี้ ไม่สามารถน้ าไปทอในโรงงานด้ว ยเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้ ส่ วนด้ายโรงงานจะ
จ้าหน่ายเส้นด้ายให้แก่โรงงานทอผ้าและเกษตรกร โดยเส้นด้ายที่จ้าหน่ายให้เกษตรกรมักจะเป็นเส้น
ยืน เนื่องจากไหมเส้นยืนนั้นไม่สามารถผลิตโดยเกษตรกรได้
ส่วนอุตสาหกรรมกลางน้้า ประกอบด้วยอุตสาหกรรมทอผ้า /ถักผ้า ซึ่งมีแหล่งที่มา 2 ส่วน
เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมเส้ นด้ายคือ โรงงานทอผ้ า และ การทอผ้าโดยชาวบ้าน ผ้ าทอที่มาจาก
โรงงานจะใช้เส้น ด้ายที่มาจากโรงงานเท่านั้น ดังนั้นผ้าที่ได้จะมีลักษณะเรียบ มามาตรฐานตามที่
ก้าหนด ในขณะที่ผ้าทอจากชาวบ้านจะมีทั้งใช้เส้นด้ายจากโรงงาน และเส้นด้ายจากชาวบ้าน ลักษณะ
ผ้าทอที่ได้จะมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นกับฝีมือของผู้ทอ
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นอกจากไหมอีรี่แล้ว ยังมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการผลิตไหมอีรี่คือ ดักแด้ เนื่องจากใน
การผลิ ตไหมอีรี่ นั้ น จะได้ ผ ลผลิ ต 2 ชนิดคือ เส้ นใยและดั กแด้ ดังนั้นในส่ ว นของดัก แด้เกษตรกร
จ้าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคดักแด้ นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันมีการจ้าหน่ายดักแด้หรือ ตัวหนอนให้แก่ผู้
เลี้ยงถั่งเช้าเพื่อน้าไปเป็นอาหารในการเลี้ยงถั่งเช้ามากขึ้น
3.2.1 อุตสาหกรรมต้นน้้า
1) อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ (เลี้ยงไหม)
ไหมอีรี่เป็นเส้นใยประเภทเส้นใยธรรมชาติ ในปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรเพื่ อ เลี้ ย งไหมอี รี่ โดยได้ รั บการสนั บ สนุ น จากศูน ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นไหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่จ้านวน 44 กลุ่ม มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไหมอีรี่ในประเทศประมาณ 600 ราย มีการเลี้ยงอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือเป็นส่วนมาก อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล้าปาง เป็นต้น จากข้อมูลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมพบว่า มีแนวโน้มการเลี้ยงไหมอีรี่ของเกษตรกรลดลง เนื่องจากประสบ
ปัญหาในการเลี้ยง เช่นหนอนไหมตายเนื่องจากสภาพอากาศ หรือติดโรค
เกษตรกรที่ท้าการเลี้ยงไหมอีรี่มักเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพหลัก เช่นปลูกมันส้าปะหลัง
ท้านา และท้าการเลี้ยงไหมอีรี่เป็นอาชีพเสริม เนื่องจากได้รับการแนะน้าหรือสนับสนุนจากภาครัฐ
ดังนั้นจึงเป็นการเลี้ยงจ้านวนไม่มาก เลี้ยงในพื้นที่บริเวณบ้าน และใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก
2) ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของไหมอีรี่ คือ ไข่ไหมอีรี่ การผลิตไข่ไหมอีรี่ จะด้าเนินการโดยการน้า
ผีเสื้อที่ออกจากดักแด้มาเกาะนิ่งอยู่กับที่เพื่อคลี่ปีกให้แห้ง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จับคู่ผีเสื้อตัวผู้และตัว
เมีย โดยผีเสื้อตัวเมียมีส่วนท้องใหญ่กว่าตัวผู้ เมื่อผีเสื้อจับคู่แล้วน้าไปเกาะบนแท่งไม้ เช่น ตะเกียบที่
ห้อยแขวนอยู่ในตู้ผสมพันธุ์ ผีเสื้อจะวางไข่บนแท่งไม้ติดกันเป็นแพสีขาว และจะวางไข่ทุกวันต่อไป 3
วัน ผีเสื้อไหมอีรี่ไม่กินอาหารเมื่อผีเสื้อผสมพันธุ์และวางไข่แล้ว เก็บไข่ที่ติดอยู่ที่แท่งไม้ ไข่ไหมอีรี่
ค่อนข้างแข็งแรงสามารถใช้มือแกะรูดออกจาก แท่งไม้ได้ ประมาณ 7 วันไข่จะเริ่มมีสีเทาด้า และเริ่ม
ฟักออกเป็นตัวหนอนวัย 1 หากอากาศแห้งควรหล่อน้้าไข่ไหม เพื่อให้เปลือกไข่อ่อนตัว ไหมจะได้ฟัก
ออกมาได้ง่าย โดยแม่ผีเสื้ อ 1 ตัว วางไข่ได้ประมาณ 300 ฟอง และไข่ไหม 1 กรัม มีไข่จ้านวน
ประมาณ 500 ฟอง ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ผลิตไข่ไหมอีรี่แจกจ่ายเกษตรกรมาจาก 3 แหล่งคือ
2.1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระบวนการเพาะไข่ การเพาะไข่ของทางศูนย์จะท้าการเพาะไข่ไหมอีรี่ตลอดทั้งปี
โดยใน 1 เดือน สามารถเพาะไข่ไหมอีรี่ได้จ้านวน 4 รุ่น ในแต่ละรุ่นใช้เวลาเพาะไข่ประมาณ 40 วัน
โดย ผีเสื้อ 1 คู่ได้ไข่จ้านวน 300 ฟอง
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ปริมาณการเพาะไข่ของศูนย์ฯ นั้นพบว่าสามารถผลิตไข่ได้ประมาณ 1 กิโลกรัม
ต่อเดือน แต่ในช่วงหน้าร้อนจะผลิตลดลงมาเหลือประมาณ 100-200 กรัม เนื่องจากการผลิตไข่จะ
เป็นการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นในช่วงหน้าร้อนความต้องการเลี้ยงของเกษตรกร
ลดลงอย่างมาก ท้าให้ปริมาณการผลิตไข่จึงลดลง
ในด้านต้นทุนในการเพาะไข่นั้นพบว่ามี ต้นทุนต่อไข่ 100 บาทต่อ 10 กรัม (10
กรัมมีไข่ประมาณ 5,000 ฟอง)
การขนส่งไข่ไหมนั้น เมื่อเกษตรกรได้แจ้งความจ้านงไปยังศูนย์ ฯ ทางศูนย์ฯจะ
จัดส่งไข่ไปให้เกษตรกรทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งให้ประมาณ 10-30 กรัมต่อราย
2.2) กรมหม่อนไหม
ปัจจุบันทางกรมหม่อนไหมไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงไหมอีรี่อย่างจริงจัง
แต่มีการเพาะไข่ไหมอีรี่เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร โดยมีการผลิตอยู่ที่กรมหม่อนไหมจังหวัด ตาก
อุดรธานี และร้อยเอ็ด มีก้าลังการผลิตประมาณ 50 กก. / ปี และท้าการแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
ไหมอีรี่ทั่วประเทศ ในการแจกไข่ไหมให้เกษตรกร เกษตรกรต้องแจ้งความต้องการล่วงหน้าก่อนหนึ่งปี
การส่งไข่ไหมให้เกษตรกรจะจัดส่ง โดยทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน ซึ่งการขนส่งไข่ไหมทางไปรษณีย์
พบว่ามีความเสี่ยงที่ท้าให้ไข่ได้รับความกระทบกระเทือน ส่งผลให้อัตราการฟักเป็นตัวมีน้อยลง ใน
ด้านต้นทุนการผลิตพบว่ามีต้นทุนประมาณ 200-300 บาทต่อ ไข่ 25 กรัม
2.3) เกษตรกรเพาะพันธุ์เอง
ในการเพาะไข่ของนั้นเกษตรกรจะคัดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ มาท้าการผสม
พันธุ์เพื่อให้ได้ไข่ไหม ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะพันธุ์ไข่เองท้าให้เกษตรกรมีวัตถุดิบส้าหรับการ
เลี้ยงไหมในรุ่นต่อไป ไม่ต้องขอไข่จากทางศูนย์ ฯ แต่การเพาะไข่เองพบว่าในระยะยาว ไข่ที่ได้จะมี
คุณภาพไม่ดีนัก เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้น้าหนอนจากแหล่งอื่นมาผสมพันธุ์กัน ท้าให้หนอนไหมที่ได้
จะมีอ่อนแอ ดังนั้นถ้าต้องการให้ไหมมีคุณภาพดีการเพาะไข่เองของเกษตรกรจะสามารถเพาะได้เอง
ประมาณ 6 รุ่น หลังจากนั้นต้องรับไข่มาท้าการเพาะพันธุ์ใหม่
3) ด้านการผลิต
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่จะท้าการเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม โดยเกษตรกรมักจะมีไร่
มันส้ าปะหลังเป็ นของตนเอง เนื่องจากไหมอีรี่อาจตายได้ห ากใบมันที่น้ามาเลี้ ยงมีสารเคมี ดังนั้น
เกษตรกรจึงจะน้าใบมันส้าปะหลังจากไร่ที่ตนมั่นใจว่าไม่มีสารเคมี ในการเลี้ยงจะเลี้ยงเป็นรุ่นๆ โดยรุ่น
หนึ่งจะเลี้ยงโดยใช้ไข่ประมาณ 10-30 กรัม ตามขนาดความสามารถของผู้เลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงไหมมักจะมีอาชีพหลักอื่นๆ ดังนั้นจึงมีขีดจ้ากัดในการเลี้ยง นั่นคือหากเลี้ยงจ้านวนมากเกินไป
อาจดูแลไม่ทั่วถึงท้าให้หนอนตายได้
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ไหมอีรี่เป็นไหมป่าเพียงชนิดเดียวที่เ กษตรกรสามารถน้ามาเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์
ครบวงจรชีวิต โดยไหมอีรี่มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย
ระยะตัวหนอนจะลอกคราบ 4 ครั้ง เป็นหนอนวัย 1-5 ในช่วงที่หนอนไหมอีรี่เปลี่ยนวัย ทุกๆ วัย
หนอนไหมจะหยุดนิ่งไม่กินอาหาร เรียกว่าไหมนอน ช่ วงนี้จึง ไม่ต้องให้อาหาร เมื่อหนอนไหมวัย 5
โตเต็มที่จะคายเส้นใยเพื่อสร้างรังหุ้มตัวเอง แล้วลอกคราบอีกครั้งเปลี่ยนเป็นดักแด้ อยู่ในรัง จากนั้น
จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย และออกจากรังทางรูเปิดที่ปลายข้างหนึ่งของรัง ผีเสื้อตัวผู้และตัวเมีย
จะจับ คู่ผสมพันธุ์และวางไข่ในวันรุ่งขึ้น โดยรายละเอียดการเจริญเติบโตของหนอนไหมแต่ ละวัยเป็น
ดังนี้
หนอนไหมอีรี่วัย 1 ไข่เริ่มเป็นสีด้า และฟักเป็นตัวเล็กๆ น้าใบอ่อนมันส้าปะหลังหรือ
ใบละหุ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ โรยลงบนไข่ หนอนที่ฟักออกมาจะคลานขึ้นมากินอาหาร หนอนวัย 1 มีสี
เหลืองอ่อน หัวสีด้า มีอายุนาน 1-3 วัน ควรให้พืชอาหาร 2 ครั้ง ต่อวัน เช้าและเย็น ถ่ายมูลไหมออก
ทิ้งเมื่อไหมตื่น และพร้อมเจริญต่อไปเป็น
หนอนไหมวัย 2 มีอายุนานประมาณ 3-4 วัน ล้าตัวมีสีเหลือง มีหัวสีด้า การเลี้ยง
และการให้พืชอาหารของหนอน วัยนี้จะท้าเช่นเดียวกับหนอนวัยที่ 1 เพียงแต่เพิ่มปริมาณอาหารใน
แต่ละมื้อ หรือให้ปริมาณที่เหมาะสมตามจ้านวนตัว หนอนในภาชนะเลี้ยง ควรถ่ายมูลไหมทิ้งทุกวัน
เพือ่ ความสะอาดภายในภาชนะที่ใช้เลี้ยง
หนอนไหมอีรี่วัย 3 มีอายุนานประมาณ 3-4 วัน ล้าตัวเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล หัวสี
เหลือง ให้พืชอาหาร 2-3 ครั้ง ต่อวัน โดยผู้เลี้ยงควรสังเกตและก้าหนดการให้ อาหารตามความ
เหมาะสม ถ้ามีเวลาน้อยอาจให้อาหาร 2 ครั้ง เช้าและเย็น โดยให้ปริมาณมากขึ้นในแต่ละมื้อ เพื่อให้
หนอนมีอาหารกินอย่างสมบูรณ์ แต่อย่าให้มากเกินไปเพราะจะเกิดการทับถมของ ใบพืชที่เหลือ เกิด
ความชื้นและการหมักหมม ซึ่งอาจท้าให้เกิดเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ ที่ เป็นอันตรายกับหนอนไหมได้
ควรถ่ายมูลไหมทิ้งทุกวัน
หนอนไหมอีรี่วัย 4 มีอายุนานประมาณ 4-6 วัน ล้าตัวเป็นสีขาวนวล หัวสีเหลือง
การเลี้ยงและการให้พืชอาหารท้า เช่นเดียวกับหนอนวัย 3 หนอนวัยนี้จะกินอาหารมาก จึงต้องให้พืช
อาหารเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ควรถ่ายมูลไหมทิ้ง ทุกวัน อย่าถ่ายมูลในขณะไหมนอน ควรรอให้
ไหมตื่นก่อนจึงท้าการถ่ายมูล
หนอนไหมอีรี่วัย 5 มีอายุนานประมาณ 5-6 วัน ล้าตัวมีขนาดใหญ่สีขาวนวลอม
เหลือง หัวสีเหลือง หนอนวัยนี้จะ กินจุมาก ควรให้พืชอาหาร 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น และให้
ปริมาณที่เหมาะสม ควรถ่ายมูลไหมทุกวัน เมื่อหนอนไหม ใกล้เข้าดักแด้ควรลดปริมาณการให้ใบพืช
อาหาร เนื่องจากหนอนไหมจะกินอาหารลดลง
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การเข้าระยะดักแด้ เมื่อหนอนวัย 5 พร้อมเข้าดักแด้ ตัวจะมีสีเหลืองใส หดสั้น
เรียกว่า ไหมสุก หนอนจะหยุดกินอาหาร แยกตัวที่ สุกออกใส่ในภาชนะต่างหาก เพื่อให้หนอนถ่ายมูล
ออกมาให้หมดกระเพาะ เมื่อถ่ายมูลหมดจึงจับใส่จ่อ ซึ่งเป็นภาชนะให้ ไหมท้ารัง เป็นจ่อกระด้งหรือ
จ่อไม้แบ่งเป็นช่องๆ หนอนจะพ่นเส้นใยสีขาวออกจากปาก ท้าเป็นรังห่อหุ้มตัวเอง ใช้เวลา 3-4 วัน ตัว
หนอนเปลี่ยนเป็นดักแด้อยู่ในรัง ระยะดักแด้นาน 16-20 วัน จึงออกเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย โดยไข่ไหมอีรี่
10 กรัม จะได้ไหมอีรี่ 5,000 ตัว จะได้รังสด 10 กิโลกรัม แบ่งเป็นเปลือกรัง 1.45 กิโลกรัม ดักแด้
8.55 กิโลกรัม โดยหนอนไหมอีรี่ 5,000 ตัวจะกินใบมันส้าปะหลังประมาณ 118 กิโลกรัม1
ผี้เสื้อไหม
12-14 วัน
ดักแด้ และรัง
ไหม
16-20 วัน

ไข่ไหม
7 วัน

หนอนไหมวัย
5
5-6 วัน

หนอนไหมวัย
4
4-6 วัน

หนอนไหมวัย
1
1-3 วัน

หนอนไหมวัย
3
3-4 วัน

หนอนไหมวัย
2
3-4 วัน

ภาพที่ 3.3 วงจรชีวิตไหมอีรี่
ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม (2557)

1

ใบมันส้าปะหลัง 118 กิโลกรัม สามารถเก็บได้จากต้นมันส้าปะหลังในพื้นที่ 1 ไร่ หรือประมาณ 1,600 ต้น โดยเก็บใบประมาณ 3040%
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การเลี้ยงไหมอีรี่ตั้งแต่ไข่ ถึงเก็บรังไหมอีรี่ต้องใช้เวลาประมาณ 17-20 วัน ในการ
เลี้ยงไหมอีรี่ต้องมีโรงเรือนซึ่งอาจะเป็นไต้ถุนบ้านหรือจะสร้างแยกออกมากจากตัวบ้านก็ได้ ใบมัน
ส้าปะหลัง หรือใบละหุ่ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงไข่ไหมและแรงงาน โดยจะกล่าวในรายละเอียดดังนี้
3.1) โรงเรือน และอุปกรณ์การเลี้ยงไหมอีรี่
3.1.1) โรงเรือนในการเลี้ยงไหมอีรี่
ขนาดโรงเรือนในการเลี้ยงไหมอีรี่ขึ้นอยู่กับก้าลังแรงงานของผู้เลี้ยง โดยปริมาณ
ไข่ไหมอีรี่ที่เหมาะสมต่อแรงงาน 1 คน คือประมาณ 20-30 กรัม (ประมาณ 10,000 -15,000 ตัว)
โรงเรือนไหมควรอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทดี แสงแดดส่องถึงได้บ้าง และควรมีที่พักเลี้ยงไหมระหว่าง
เปลี่ยนรุ่น โรงเรืองเลี้ยงไหมมีหลายประเภท
- โรงเรือนค่อนข้างถาวร มีขนาด 4*4 เมตรหรือ 3*6 เมตรใช้ไม้ท้าเป็นโครง
โรงเรือนและใช้แฝกมุมหลังคากันแดดและฝน และใช้มุ้งเขียวหรือตาข่ายไนล่อนล้อมรอบโรงเรือน
และใช้สแลนสีด้ากันความร้อน มีประตูเข้าออกเพื่อป้องกันมด จิ้งจก ตุ๊กแกและสัตว์อื่นๆเข้าไปกิน
หนอนไหม
- โรงเรือนถาวรที่ปูหลังคาด้วยกระเบื้อง พื้นเป็นซีเมนต์เพื่อท้าความสะอาด
ผนังด้านข้างเป็นมุ้งลวดและตาข่ายไนล่อนเพื่อให้มีทางระบายอากาศ
- ใต้ถุนบ้าน โดยมีตาข่ายคลุมโดยรอบชั้นเลี้ยงไหม หรือต่อเติมตัวบ้านออกไป
ในพื้นที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี
3.1.2) ชั้นเลี้ยงส้าหรับวางตะแกรงหรือกระด้งเลี้ยงไหมอีรี่
ชั้นเลี้ยงสามารถท้าจากเหล็กฉากหรือท่อน้้าประกอบขึ้นเป็นชั้นเพื่อวางตระแกรง
หรือกระด้ง ส้าหรับเลี้ยงไหม แต่ละชั้นควรมีความห่างที่เหมาะสมเพื่อการยกตะแกรงหรือกระด้งเพื่อ
ท้าความสะอาด ถ่ายมูล หากโรงเรือนไม่ผิดมิดชิดจ้าเป็นต้องคลุมชั้นด้วยผ้ามุ้งเพื่อป้องกันแมลงและ
ตุ๊กแกมากินหนอนไหมและควรหล่อน้้าที่ขาชั้นเลี้ยงเพื่อป้องกันมด
3.1.3) ภาชนะที่ใช้เลี้ยงไหมอีรี่
เกษตรกรสามารถใช้ ตะแกรง กระด้ง หรือกล่องกระดาษ เวลาเลี้ยงไหมอีรี่ต้องมี
การผูกกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนจึงวางหนอนไหมและพืชอหารเพื่อสะดวกต่อการท้าความสะอาด

71

3.1.4) จ่อ
เป็นภาชนะที่ใส่ไหมสุก ท้าขึ้นจากกระดาษอัด หรือ ไม้อัด โดย แต่ช่องมี ขนาด
กว้าง 3 ยาว 7 ซม. รวมทั้งจ่อ มีช่องทั้งหมด จ้านวน 77 ช่อง จากขนาดจ่อรวม 37X53 ซม. (สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดความเล็กใหญ่ของจ่อได้ แต่ขนาดกว้างยาวของช่อง แต่ละช่องในจ่อ ควรเป็น ขนาด
3X7 ซม. ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมต่อตัวหนอนไหมอีรี่) ใส่หนอนไหม ช่องละ 1 ตัว จะใส่หนอนไหมได้
จ่อละ 77 ตัว
3.1.5) ตะกร้าพลาสติก
เป็ น ตะกร้ า สี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ าขนาดกว้ างคู ณยาง 30*38 เซนติเ มตรและลึ ก 10
เซนติเมตร ใช้เลี้ยงหนอนวัยที่ 1-2 เนื่องจากเป็นระยะที่หนอนขนาดเล็กมาก และยังใช้ในกิจกรรมอื่น
เช่น ที่เก็บหนอนไหมชั่วคราวเวลาเปลี่ยนถ่ายอาหารและถ่ายมูล เก็บไหมสุกเพื่อรอเข้าจ่อ ใช้ใส่ผีเสื้อ
รอให้ผสมพันธ์จับเป็นคู่ๆ
3.1.6) ตะกร้าเก็บใบพืช
เป็นตระกร้าก้นลึก มีรูเพื่อระบายน้้า ใช้ส้าหรับเก็บและล้างใบมันส้าปะหลัง ใน
กรณีที่ต้องการเก็บใบมันส้าปะหลังข้ามคืนให้ใช้ผ้าชุบน้้าคลุมตะกร้าไว้
3.1.7) ผ้าดิบ
ใช้คลุมตะกร้าพลาสติก กระด้งหรือตะแกรงในช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้ง
3.1.8) มีดและเขียง
ใช้ส้าหรับหั่นใบส้าปะหลังและละหุ่งเพื่อเป็นพืชอาหารหนอนวัย 1-2
3.1.9) กล่องพลาสติก
ใช้ใส่ไข่ผีเสื้อเพื่อรอการฟักและมีฝาปิดที่มีรูระบายอากาศ
3.1.10) กระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้า
ใช้ส้าหรับรองบนตระแกรงเลี้ยงหนอนไหม เพื่อป้องกันเศษอาหารสิ่งขับถ่ายจาก
ตัวหนอนหล่นลงมาเพื่อง่ายต่อการท้าความสะอาด
3.1.11) ตู้เก็บรังไหม
ใช้ส้าหรับเกษตรกรที่ต้องการเก็บผีเสื้อไว้ท้าพันธุ์เอง ต้องเป็นตู้ที่มิดชิดภายในตู้มี
ชั้นและมีตะแกรงส้าหรับวางรังดักแด้ ด้านล่างตะแกรงจะปูด้วยกระดาษหรือผ้าเพื่อป้องกันมูลหรือใช้
วิธีแขวนรังไหมสดก็ได้
3.1.12) ตู้ผสมพันธ์และวางไข่
ภายในตู้น้าตะเกียบหรือแท่งไม้มาแขวนห้อยเรียงเป็นแถว แล้วน้าผีเสื้อที่จับคู่กัน
แล้วมาเกาะบนไม้
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การเลี้ยงไหมจะท้าการเลี้ยงเป็นรุ่น โดยจะเลี้ยงรุ่นละประมาณ 21 วัน เกษตรกร
จะท้าการเลี้ยงประมาณ 4-5 รุ่นต่อปี เนื่องจากไหมอีรี่ไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน ในช่วงหน้าร้อนการ
เลี้ ยงไหมจะมีอัตราการรอดต่้ามาก ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่นิยมเลี้ ยงไหมอีรี่ในช่ว งหน้าร้อน อีกทั้ง
อาหารของไหมคือใบมันส้าปะหลัง หรือใบละหุ่ง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่มีการปลูกมันส้าปะหลังจะท้า
ให้ไม่มีอาหารส้าหรับไหมจึงไม่มีการเลี้ยงไหมอีรี่ในช่วงดังกล่าว รวมถึงสาเหตุจากการที่เกษตรกรไม่
สามารถเลี้ยงได้เนื่องจากมีงานอื่นๆ ต้องท้า
การเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อให้ได้เส้นใยนั้นจะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้เส้น
ไหมที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นในการเลี้ยงไหมอีรี่ผลผลิตจ้านวน 10 กิโลกรัมจะเป็นเส้นไหม 1 กิโลกรัม
และเป็นดักแด้จ้านวน 9 กิโลกรัม ดังนั้นการจัดการดักแด้ก็ถื อเป็นปัจจัยส้าคัญในการจัดการโซ่
อุปทานไหมอีรี่ ในปัจจุ บัน ยังไม่มีการน้าดักแด้ไปใช้แปรรูปในทางธุรกิจ นอกเหนือจากการน้าไป
รับประทาน ท้าให้เป็นอุปสรรคในการขยายตัวของการเลี้ยงไหมอีรี่
การเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อน้ารังไปจ้าหน่ายนั้นจะมีข้อแตกต่างจากไหมหม่อน เนื่องจาก
ไหมอีรี่เป็นไหมชนิดเส้นใยสั้น ดังนั้นในการน้าใยไหมเพื่อไปเป็นเส้นด้ายนั้นจะต้องมีการตัดรังเพื่อน้า
ดักแด้ออกจากรังไหมโดยการใช้แรงงานตัดรัง แตกต่างจากไหมหม่อนที่ท้าการสาวไหม ในการตัดรัง
เพื่อน้าดักแด้ออกจากรังนั้นต้องใช้แรงงานเป็นหลัก ในการตัดรังนั้นเกษตรกรจะต้องตัดไม่ใ ห้ถูกตัว
ดักแด้ เพราะอาจท้าให้รังไหมสกปรก ท้าให้ราคารังไหมลดลงจากเดิมได้
การเลี้ยงไหมอีรี่นั้นขึ้นกับสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ท้าให้มี
ความเสี่ยงที่หนอนไหมจะตายมากขึ้น เช่นในสภาวะอากาศที่ร้อน หรือบริเวณที่เลี้ยงหนอนมีการฉีด
ยาฆ่าแมลง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อหนอนไหมอย่างมาก
4) ด้านการตลาด
4.1) ราคา
ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้ขึ้นอยู่กับเกรดของรังไหม โดยมีราคาประมาณ 250-300
บาท ตามเกรดของรังไหม อย่างไรก็ตามพบว่าเกษตรกรมักจะไม่มีการคัดแยกรังไหมตามเกรด แต่จะ
ท้าการคละสินค้ากันไปท้าให้ราคาที่ได้รับลดลง
โดยราคาที่โรงงานรับซื้อจะแยกเป็นเกรดได้ดังนี้
เกรด A ขนาดรังใหญ่ สีขาวสะอาด ราคา 300 บาทต่อกิโลกรัมรังไหม
เกรด B ขนาดรังใหญ่ สีไม่ขาวสะอาดเท่าเกรด A ราคา 270 บาทต่อกิโลกรัมรังไหม
เกรด C ขนาดรังเล็ก สีไม่ขาวสะอาด มีสิ่งสกปรกเช่นใบไม้เจือปน ราคา 250 บาทต่อ
กิโลกรัมรังไหม
ส่วนดักแด้นั้นสามารถขายได้ 100-150 บาทต่อกิโลกรัม
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4.2) ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไหมจะรวบรวมน้ า รั ง ไปจ้ า หน่ า ยให้ แ ก่ โรงงานผู้ ผ ลิ ต เส้ น ด้ า ย
เกษตรกรผู้ปั่นเส้นด้าย หรือเก็บไว้เองเพื่อน้าไปปั่นเส้นด้ายต่อ จากการสัมภาษณ์พบว่าประมาณร้อย
ละ 70 ของปริ มาณรังไหมจะถูกส่ งไปจ้าหน่ายให้โรงงานปั่นด้าย และอีกประมาณร้อยละ 30 จะ
จ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรหรือเก็บไว้เพื่อท้าการปั่นด้ายต่อไป
ในการจ้าหน่ายให้แก่โรงงานผู้ผลิตเส้นด้ายนั้น เกษตรกรจะรวบรวมจนได้จ้านวน
หนึ่งแล้วจะน้าไปจ้าหน่ายที่โรงงาน ในปัจจุบันมีโรงงานรับซื้อคือ บริษัท สปันซิลค์ เวิลด์ จ้ากัด และ
บริษัทก้องเกียรติ จ้ากัด ในการขนส่งมักจะขนโดยรถกระบะ หรือบางรายทางศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ไปเก็บรวบรวมน้ามาส่งให้โรงงานฯ ต่อไป
ในการจ้าหน่ายดักแด้นั้นมักเป็นการจ้าหน่ายในหมู่บ้าน หรือในละแวกใกล้เคียงเพื่อ
น้าไปท้าเป็นอาหาร หรือมีการจ้าหน่ายเพื่อน้าไปท้าเป็นถั่งเช้า
5) อุตสาหกรรมการปั่นด้ายและย้อมเส้นไหม
ในการปั่นด้ายนั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การปั่นด้ายแบบครัวเรือนโดยเกษตรกร และ
การปั่นด้ายแบบอุตสาหกรรม
5.1) การปั่นด้ายด้วยมือ แบบครัวเรือน
การปั่นด้ายแบบครัวเรือนจะท้าโดยเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ท้าการปั่นด้ายไหมอีรี่
ในปัจจุบันมีประมาณ 5 กลุ่ม มีผู้ปั่นด้ายประมาณ 56 ราย อยู่ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดล้าปาง อุทัยธานี นครสวรรค์ เชียงใหม่ และอ้านาจเจริญ
5.1.1) ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการปั่นด้ายคือใยไหมนั้นจะมากจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรเอง
หรือมาจากการซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม โดยถ้ามาจากการซื้อเกษตรกรมักซื้อจากคนรู้จัก หรือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน
5.1.2) ด้านการผลิต
เกษตรกรผู้ท้าการปั่นด้ายจะต้องมีทักษะและความช้านาญในการปั่นเส้นด้าย
เนื่องจากไหมอีรี่เป็นไหมที่มีเส้นใยสั้น ดังนั้นในการปั่นด้ายจึงใช้เครื่องเมเดลรีจักรา (MC) ในการปั่น
หากเกษตรกรมีความช้านาญ เส้นด้ายจะมีลักษณะเส้นเล็ก มีความเรียบ สม่้าเสมอ มีปุ่มปมน้อย ท้า
ให้ขายได้ราคาดี
การปั่ น ด้ า ยด้ ว ยมื อ ของเกษตรกรนั้ น จะเป็ น การท้ า การผลิ ต เพื่ อ เก็ บ สต็ อ ก
มากกว่าการท้าการผลิตตามค้าสั่งซื้อ เนื่องจากมีก้าลังการผลิตน้อย เป็นการท้าในระหว่างมีเวลาว่ าง
ดังนั้นในแต่ละวันเกษตรกรอาจท้าการปั่นด้ายประมาณ 2-4 ชั่วโมง ในการปั่นเส้นด้ายใน 1 วัน ( 8
ชม.) จะท้าการปั่นได้ประมาณ 800 กรัม โดยรังไหม 1 กิโลกรัมสามารถปั่นเป็นเส้นด้ายประมาณ 700
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-800 กรัม เส้นใยไหมอีรี่เป็นเส้นใยสั้น จึงมีกระบวนการปั่นเส้นด้ายแตกต่างจากไหมหม่อน ตามภาพ
ที่ 3.3 ดังนี้
1) การฟอกกาวไหม
เป็นการขจัดกาวเซริฟิน (Serisin) และสิ่งสกปรกออกจากเส้นไหมเพื่อให้ได้
เส้นใยที่สะอาดสามารถดึงแยกเส้น ใยได้ง่าย โดยการฟอกกาวรังไหมอีรี่ 2 กิโลกรัมต้องใช้ผงซักฟอก
100 กรัม โซดาแอช 10 ช้อนโต๊ะ สบู่เหลว 10 ช้อนโต๊ะ น้้ายาปรับผ้านุ่ม 1 ถุง
2) การแผ่ใยไหม
เป็นการกระจายเส้น ใยไหมให้ฟูไม่กอดเป็นปมท้าให้ดึงเส้นไหมออก ปั่นได้ง่าย
ขึ้น มี 2 วิธีคือ
2.1) การตีแผ่รังไหม เป็นแผ่นๆละ 1 รัง
วางรังไหมบนฝ่ามือ โดยให้มือและรังไหมแช่อยู่ในน้้า ตีรังไหมเป็นแผ่นกลม
2.2) การยีฟูเส้นไหม น้าใยไหมที่ตากแห้งแล้ว ดึงเส้น ใยไหมให้กระจายตัว
ไม่ให้เป็นปมหรือใช้ไม้เหลาให้เรียวตีรังไหมบนเบาะให้ฟู
3) การปั่นเส้นด้ายไหมอีรี่
ใยไหมจะถูกดึงออกจากกลุ่มเส้น ใย และน้าเข้าสู่เครื่องปั่นด้าย โดยเครื่องปั่น
ด้ายจ้าน้าใยมารวมกันเป็นเส้นด้ายที่มีความเรียบและสม่้าเสมอ โดย 1 กิโลกรัมใยไหมจะผลิตด้านได้
ประมาณ 700 กรัม สามารถท้าได้ 2 วิธีคือ
3.1) การปั่นแบบแห้ง น้าแผ่นรังไหมหรือรังไหมที่ยีฟูมาปั่นด้วยเครื่องปั่น
ด้าย MC (ภาพที่ 3.3) การปั่นแบบนี้ถ้าผู้ปั่นมีความช้านาญก็จะท้าให้เส้นด้ายมีขนาดสม่้าเสมอ
3.2) การปั่นแบบเปียก น้ารังไหมที่ต้มลอกกาว มาปั่นขณะเปียก คล้ายกับ
การปั่นไหมหม่อน การปั่นแบบนี้จะท้าให้เส้นด้ายไม่สม่้าเสมอ เป็นตะปุ่มตะปั่ม
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ภาพที่ 3.4 เครื่องปั่นด้ายเมเดลรีจักรา (MC)
5.1.3) การตลาด
ลักษณะเส้นด้ายที่ปั่นมือจะมีลักษณะเส้นเล็กหรือใหญ่ตามความช้านาญของผู้ท้า
เส้นด้าย อีกทั้งจะมีลักษณะเป็นปุ่มปม ไม่เรียบเหมือนเส้นด้ายที่ท้าโดยเครื่องจักร
เนื่ อ งจากปริ ม าณเส้ น ด้ า ยที่ ท้ า การผลิ ต ในแต่ ล ะเดื อ นมี จ้ า นวนไม่ ม ากนั ก
เกษตรกรผู้ปั่นเส้นด้ายจะรวบรวมเส้ นด้ายให้ได้ประมาณ 1-2 กิโลกรัมจึงน้าไปจ้าหน่ายให้แก่ผู้ ที่
ต้องการน้าไปทอผ้า ดังนั้นช่องทางการจัดจ้าหน่ายนั้นเป็นการจ้าหน่ายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ทอ
โดยตรง ลูกค้าที่ท้าการซื้อขายส่วนมากจะเป็นผู้ที่ท้าการซื้อขายกันมาแต่เดิม
ราคาจ้ า หน่ า ยของเส้ น ด้า ยประมาณ 1,200-1,500 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ขึ้ น กั บ
คุณภาพของเส้นด้าย หากมีลักษณะเส้นเล็ก เรียบ และไม่หงิกงอจะขายได้ราคาดีคือประมาณ 1,500
บาท/กก.
5.2) การย้อมเส้นด้าย
น้าเส้นด้ายที่จะย้อมมาต้มในน้้าสบู่ หรือผงซักฟอกเพื่อไล่ไขมันใช้เวลาประมาณ 30
นาที จากนั้นน้าขึ้นมาผึ่งให้เย็นแล้วน้าไปซักในน้้าสะอาด น้าเปลือกไม้/ใบไม้ที่เตรียมไว้มาต้มจนเดือด
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที แล้วกรองแยกกากออกน้าน้้าสีที่กรองแล้วมาต้มในหม้อใส่เกลือ สารส้ม
หรือปูน คนจนละลายแล้วน้าฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อ ประมาณ 45 นาทีน้าฝ้ายที่ย้อมแล้ว
ออกให้สะเด็ดน้้า ทิ้งไว้จนเย็น แล้วน้าไปซักจนสะอาด
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น้าเส้นไหมที่ซักสะอาดดีแล้วไปตากจนแห้งส่วนฝ้ายที่ใช้เป็นเส้นยืนน้าไปแช่ในแป้ง
เปียกก่อนน้าออกไปตากเพื่อให้เส้นด้ายมี ความเหนียวไม่ขาดง่าย

เตรียมรังไหม โซดาแอช
สบู่เหลว น้า้ เปล่า

ต้มรังไหมในสารละลาย
ที่เตรียมไว้ จนเปื่อย

ล้ล้ลา้ งรังรังงไหมด้
ไหมด้ววยน้ยน้้าเปล่
า้ เปล่าจน
าจน
สะอาด
สะอาดบิบิดดน้น้า้ พอหมาด
า้ พอหมาด

ย้อมสีรังไหม

ตีแผ่รังไหมที่ต้ม
แล้วเป็นแผ่นๆ

ตากรังไหมให้แห้ง

น้าแผ่นรังไหมไป
ผึ่งแดดให้แห้ง

ยีฟูเส้นไหมให้
กระจายตัว

ปั่นเส้นด้ายเครื่อง
ปั่นด้าย MC/ปั่น
เปียก

ปั่นเส้นด้ายเครื่อง
ปั่นด้าย MC

ย้อมสีรังไหม

ด้ายไหมอีรี่

ภาพที่ 3.5. กระบวนการปั่นด้ายไหมอีรี่
6) การทอผ้าด้วยมือของครัวเรือน
6.1) การทอผ้า
คือการท้าให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกัน โดยทั้งสอง พวกตั้งฉากกัน เส้นด้ายกลุ่มหนึ่ง
เรียกว่า ด้ายยืน และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายพุ่ง ลักษณะของการขัดกันของด้ายพุ่งและด้ายยืน จะ
ขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่าลายขัด หรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผ้ามีลวดลาย โดยการทอผ้ามี
หลายวิธี ได้แก่
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6.1.1) การขิด ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ
ขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการ ทอ เพื่อให้เกิดลวดลายที่โดดเด่นกว่าสีพื้น
วิธีการท้าคือ ใช้ไม้เขี่ยหรือสะกิด เพื่อช้อนเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่ง ไปตามแนวที่ถูกจัด
ช้อน จังหวะการสอดเส้นด้ายพุ่งนี่เอง ที่ท้าให้เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ
6.1.2) การจก เป็นเทคนิคการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่ง
พิเศษสอดขึ้นลง วิธีการคือ ใช้ขนเม่น ไม้ หรือนิ้ว สอดเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป
ซึ่งจะท้าให้เกิดเป็นลวดลายเป็นช่วง ๆ สามารถท้าสลับสีลวดลายได้หลากสี ซึ่งจะแตกต่างจากการขิด
ตรงที่ขิดที่เป็นการใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษเพียงสี เดียว การทอผ้าวิธีจกใช้เวลานานมากมักท้า เป็นผืนผ้า
หน้าแคบใช้ต่อกับตัวซิ่น เรียกว่า “ซิ่นตีนจก”
6.1.3) การทอมัดหมี่ ผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมั ดและการ
ย้อม เริ่มจากน้าเส้นด้ายหรือไหมมาย้อมสีแล้วมัดบริเวณที่ ต้องการเก็บไว้ เมื่อน้าไปย้อมสีอื่น จะได้ไม่
ติดสี เพียงซึมเข้ามาบางส่วน โดยย้อมเรียงล้าดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบ ตามลวดลายที่ก้าหนด
หลังจากนั้นจึงน้าด้ายกรอเข้าหลอดตามล้าดับ แล้วน้าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีลักษณะคลาด
เคลื่อนเหลื่อมล้้า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมัดหมี่ การทอผ้าชนิดนี้จึงต้องอาศัยความช้านาญใน
การมัดย้อมและทอเป็น อย่างมาก ผ้ามัดหมี่มีอยู่หลายชนิด ได้แก่ มัดหมี่เส้นพุ่ ง มัดหมี่เส้นยืน มัดหมี่
เส้นยืนและเส้นพุ่ง
7) โรงงานปั่นด้าย
โรงงานปั่ น ด้ายในปัจ จุบันที่มีการรับซื้อรังไหมอีรี่ ไปท้าการปั่นเป็นเส้ นด้ายนั้น ได้แก่
บริษัท สปันซิลค์ เวิลด์ จ้ากัด และบริษัท ก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด
7.1) ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบของโรงงานคือรังไหมแบบไม่มีดักแด้ โดยทางโรงงานจะรับซื้อเฉพาะรังไหม
แบบไม่มีดักแด้เท่านั้น ในการรับซื้อโรงงานฯ จะรับซื้อรังไหมจากเกษตรกรตลอดทั้งปี โดยมีการให้
ราคาตามเกรดของรังไหม ซึ่งมีการแบ่งรังไหมออกเป็น 3 เกรด ตามลักษณะคือ ขาว สะอาด รังมี
ขนาดใหญ่ เมื่อเกษตรกรน้ารังไหมมาจ้าหน่าย ทางโรงงานจะท้า การคัดแยกเกรดของรังไหม และให้
ราคาตามเกรดของรังไหม โดยปัจจุบันมีราคาประมาณ 250-300 บาทต่อกิโลกรัม โดยรังไหมเกรด A
ราคารับซื้อ 300 บาท เกรด B ราคา 270 บาท และเกรด C ราคา 250 บาท
ปริมาณรังไหมที่โรงงานรับซื้อตลอดทั้งปีประมาณ 1,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณมาก
น้ อยแตกต่า งกัน ไปในแต่ล ะเดือ น ในบางช่ว งที่มีปริม าณไหมมากสามารถซื้อได้ประมาณ 1,000
กิโลกรัม แต่บางช่วงมีปริมาณเพียง 100-200 กิโลกรัม โดยปริมาณรังไหมที่บริษัทฯ ต้องการใช้ในการ
ผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ามีประมาณ 10 ตันต่อปี แสดงให้เห็นว่ายังมีปริมาณอุป
สงค์ส่วนเกินอยู่มาก
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นอกจากนี้พบว่ารังไหมที่เกษตรกรน้ามาจ้าหน่ายมักจะไม่มีการคัดแยกรังไหมตาม
เกรด เกษตรกรมักจะคละสินค้าที่มีคุณภาพดีและไม่ดีเข้าด้วยกัน ท้าให้ราคาที่ได้รับต่้าลง อีกทั้งไม่มี
การท้าความสะอาดรังไหม ท้าให้ทางโรงงานฯ ต้องเพิ่มกระบวนการผลิตในการท้าความสะอาดรังไหม
มากขึ้น
7.2) ด้านกระบวนการผลิต
การปั่นไหมอีรี่ให้เป็นเส้นด้ายนั้นมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากท้าเส้นด้ายทั่วไป
เนื่องจากมีลักษณะเส้นใยสั้น ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการปั่นเส้นด้าย ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงบริษัท สปัน
ซิลค์ เวิลด์ จ้ากัด เท่านั้นที่มีเครื่องจักรที่ใช้ในการปั่นด้าย
ในการผลิตแต่ละครั้งจะใช้วัตถุดิบประมาณ 300-500 กิโลกรัม ดังนั้นบริษัทฯจะท้า
การรวบรวมวั ตถุ ดิ บ จนได้ จ้ า นวนจึ ง จะท้ า การผลิ ต ท้ า ให้ ในแต่ ล ะปี จ ะท้ าการผลิ ต ได้ เ พีย งปี ล ะ
ประมาณ 1-2 ครั้ง ในกระบวนการผลิตเส้นด้ายนั้นพบว่าใช้เวลาในการผลิตประมาณ 1 เดือน โดย
น้้าหนักไหม 1 กิโลกรัมสามารถผลิตเส้นด้ายความยาว 1 กิโลเมตร และรูปแบบการผลิตเป็นการผลิต
ตามค้าสั่งซื้อ เนื่องจากมีลูกค้าไม่มากนัก และมีวัตถุดิบไม่มากพอ
กระบวนการผลิตด้านโรงงาน
1) ต้มท้าความสะอาด
2) กระบวนการหวี
3) กระบวนการรีดให้เป็นเส้น
4) กระบวนการรีดครั้งที่ 2 เพื่อให้เป็นเส้นเล็กลง
5) ท้าให้เป็นม้วนใหญ่
6) ตีเกลียว เป็นการน้าเส้นด้าย 2 เส้นมาไขว้กัน
7) กรอให้เป็นลูกเท่าๆกัน ขนาด 1 กิโลกรัม
8) น้ามาท้าให้เป็นไจ และส่งให้ลูกค้าต่อไป
7.3) ด้านการตลาด
เส้นด้ายไหมที่ผลิตจากโรงงานจะมีลักษณะแตกต่างจากเส้นด้ายที่ผลิตโดยเกษตรกร
โดยเส้นด้ายจากโรงงานจะมีลักษณะเส้นเล็ก และเรียบไม่มีปุ่มปม
บริษัทจะท้าการผลิตเส้นด้ายในขนาดต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีสีด้ายดิบตาม
ธรรมชาติ มีขนาดหลอดละ 1 กิโลกรัม โดยเส้ นด้ายของบริ ษัทจะผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งทอ
อินทรีย์ระดับโลก และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย OOEKO-TEX standard 100
ลูกค้าของบริษัทนั้นพบว่า บริษัทจัดจ้าหน่ายเส้นด้ายให้แก่ ลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนเป็นลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 10 และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 90
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ในส่วนลูกค้าในประเทศ บริษัทจ้าหน่ายให้แก่ บริษัททอผ้าคือบริษัท กรีนวิลล์ จ้ากัด
และเกษตรกรทอผ้า โดยเกษตรกรมักจะสั่งซื้อเส้นด้ายยืนเพื่อน้าไปใช้ในการทอผ้า
ส่วนลูกค้าต่างประเทศนั้นพบว่าเป็นการจัดจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น โดย
เป็นลูกค้าที่ท้าการค้ าขายกันอยู่แล้วจ้านวน 2-3 ราย โดยมีการส่งจ้าหน่ายปีละ 2 ครั้ง ปริมาณ
จ้ า หน่ าย 500 กิ โ ลกรั มต่ อปี ราคาที่จ้าหน่ ายประมาณ 1,800-2,000 บาท/กิโ ลกรัม โดยมีก้าไร
ประมาณร้อยละ 10
3.2.2 อุตสาหกรรมกลางน้้า
1) อุตสาหกรรมทอผ้า
การทอผ้าแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรม
1.1) กลุ่มเกษตรกรทอผ้า
เกษตรกรที่ท้าการทอผ้าไหมอีรี่นั้นมักจะเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ ยวชาญในการทอ
ผ้า เนื่องจากต้องอาศัยทักษะและความช้านาญ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ท้าการทอผ้าไหมอีรี่ประมาณ
45 ราย และมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากผู้ทอผ้าไหมในปัจจุบันมักจะเป็นผู้สูงอายุ
1.1.1) ด้านวัตถุดิบ
ในการทอผ้ า จะมี ก ารใช้ เ ส้ น ด้ า ย 2 ชนิ ด คื อ เส้ น ยื น และเส้ น พุ่ ง โดยเส้ น พุ่ ง
เกษตรกรจะรับซื้อเส้นด้ายไหมอีรี่จากเกษตรกรที่ท้าการปั่นด้าย หรือซื้อจากโรงงานปั่นด้าย เนื่องจาก
เส้นด้ายที่ได้จากโรงงานและจากเกษตรกรจะมีลักษณะแตกต่างกัน หากผู้ทอผ้าต้องการผ้าที่มีลักษณะ
เรียบลื่นจะใช้เส้นด้ายจากโรงงาน แต่ถ้าต้องการผืนผ้าที่มีลักษณะไม่เรียบ จะใช้เส้นด้ายที่มาจากการ
ปั่นมือ ส่วนเส้นยืนนั้นเกษตรกรจะต้องสั่งซื้อจากโรงงานเท่านั้น เนื่องจากเส้นที่ปั่นมือจะมีขนาดเส้น
ไม่ยาวพอ อย่างไรก็ตามพบว่าการสั่งซื้อเส้นยืนจากโรงงานมีปัญ หาในเรื่องขนาดของเส้นที่ไม่มีขนาด
ตามที่ผู้ทอต้องการ
ปั ญ หาของด้ า นวั ต ถุ ดิ บ คื อ ปริ ม าณเส้ น ด้ า ยมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
เนื่องจากการปั่นด้ายต้องใช้ระยะเวลานานและมีผู้ปั่นจ้านวนไม่มากนัก ท้าให้ผู้ทอต้องรอวัตถุดิบ
เส้นด้ายปั่นมือมีคุณภาพไม่ดีคือมีลักษณะเส้นใหญ่ หงิกงอ ท้าให้ต้องน้าเส้นมา
ปั่นใหม่ให้เป็นเส้นตรง
1.1.2) ด้านการผลิต
เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมอีรี่จะใช้เส้นด้าย 2 ชุดคือเส้นยืนซึ่งเป็นเส้นที่ขนานตามแนว
ยาว และเส้นพุ่งคือเส้นแนวหน้ากว้าง โดยใช้เครื่องมือในการทอคือหูก หรือกี่ โดยการน้าด้ายไหมอีรี่
หนักประมาณ 1.275 กิโลกรัมมาทอเป็นผืนจะได้ผ้าผืนทอมือหนักประมาณ 1.1475 กิโลกรัม
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ในการทอผ้ า จะเป็ น การใช้ ทั ก ษะของผู้ ท อเป็ น หลั ก โดยผู้ ท อจะต้ อ งมี ก าร
ออกแบบลวดลายของผ้าก่อนที่จะเริ่มทอ และมีการขึ้นแบบวางเส้นยืนซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ดังนั้นในการทอผ้า 1 ผืน ใช้เวลาในการทอประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ถ้าเป็นผ้าพันคอที่มีขนาดเล็กลงจะ
ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ดังนั้นรูปแบบการผลิตของเกษตรกรจึงเป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อ และผลิตเพื่อ
เก็บสต็อกในกรณีที่เกษตรกรมีการวางแผนที่จะไปจัดจ้าหน่ายตามงานแสดงสินค้า
ก้าลังการผลิตผ้าทอมือนั้นมีข้อจ้ากัด เนื่องจากใช้แรงงานคนเป็นหลัก ท้าให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าค่อนข้างนาน ไม่สามารถเพิ่มขนาดการผลิตได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหา
เรื่องแรงงานที่ใช้ในการทอ เนื่องจากเป็นแรงงานที่มีทักษะ
1.1.3) ด้านการตลาด
ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการทอนั้ น พบว่ า มี สิ น ค้ า อยู่ ใ นรู ป ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าถุง โดยมีการออกแบบให้มีลวดลายแตกต่างกันไปตามลวดลายในแต่ละ
พื้นที่ ลักษณะเด่นของผ้าไหมอีรี่คือมีความนุ่ม ซับน้้าได้ดี ไม่มันวาวแบบผ้าไหมหม่อน เมื่อน้าไปสวม
ใส่จะสบายตัว
ราคาจ้ า หน่ า ยของผ้ า ไหมอี รี่ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ทั ก ษะของผู้ ท อ คื อ การออกแบบ
ลวดลาย สีสัน และความละเอียดประณีตในการทอ จากการสัมภาษณ์พบว่าผ้าพันคอขนาดความยาว
1.8 เมตร มีราคาจ้าหน่ายประมาณ 800 บาทต่อผืน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาผ้าชนิดอื่นๆพบว่ามี
ราคาค่อนข้างสูง
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผ้าไหมอีรี่นั้นพบว่า ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่รู้จักไหมอีรี่
เนื่องจากไหมอีรี่มีลักษณะภายนอกคล้ายกับผ้าฝ้าย คือไม่มันวาว อีกทั้งการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทย
ต่อผ้าไหมคือต้องมีลักษณะมันวาว อีกทั้งผ้าไหมอีรี่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ท้าให้การเข้ าถึงกลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ท้าได้ยาก ประกอบกับราคาผ้าไหมอีรี่ที่ค่อนข้างสูง ท้าให้ลูกค้ารายใหม่ไม่กล้าตัดสินใจ
ซือ้
ช่องทางจัดจ้าหน่าย พบว่าเกษตรกรจะมีการออกแสดงตามงานโอทอป หรืองาน
แสดงที่ทางราชการจัดแสดงเท่านั้น โดยใน 1 ปีจะมีการออกแสดงประมาณ 1-2 ครั้งเท่านั้น
นอกจากนี้จะเป็นการติดต่อระหว่างลูกค้าและผู้ทอโดยตรง จะเห็นได้ว่าช่องทางการจัดจ้าหน่ายนั้นไม่
มีช่องทางถาวร และไม่หลากหลาย ท้าให้เข้าถึงลูกค้าได้เพียงไม่กี่กลุ่ม และมักเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆ
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1.2) โรงงานทอผ้า
ปัจจุบันโรงงานทอผ้าที่น้าเอาไหมอีรี่ไปท้าการทอในเชิงพาณิชย์ได้แก่ บริษัทกรี น
วิลล์ ในการทอผ้าไหมในเชิงพาณิชย์ของบริษัทจะน้าเอาไหมอีรี่ไปทอผสมกับไหมหม่อน เพื่อให้เกิด
ลวดลายเฉพาะตัว และเป็นการน้าเอาลักษณะเด่นของไหมอีรี่คือความนุ่ม และความมันเงาของไหม
หม่อน
1.2.1) ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบของโรงงานคือเส้นด้ายไหมอีรี่และเส้นด้ายไหมหม่อน โดยทางโรงงานจะ
ซือ้ เส้นด้ายจากโรงงานปั่นด้าย โดยปริมาณเส้นด้ายไหมอีรี่ที่สั่งซื้อประมาณ 100 กิโลกรัมเส้นด้าย แต่
พบว่าในบางครั้งมีปัญหาเส้นด้ายไหมอีรี่ไม่มีจ้าหน่าย ท้าให้บริษัทต้องมีการสั่งเส้นด้ายมาสต็อกไว้
ประมาณ 500 กิโลกรัม
1.2.2) ด้านการผลิต
การทอผ้าไหมนั้นจะเป็นการทอโดยใช้เครื่องจักร โดยในกระบวนการผลิตจะเป็น
การผลิตตามค้าสั่งซื้อโดยทางบริษัทฯจะมีการตกลงและพูดคุยกับลูกค้าถึงลักษณะ และลวดลายของ
ผ้าก่อนที่จะทอผ้า เนื่องจากสินค้าสิ่งทอเป็นสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนตามแฟชั่นตลอดเวลา ดังนั้นจึง
ต้องมีการออกแบบลวดลาย สีสันของลายผ้าทุกปี โดยระยะเวลาการออกแบบและการทอจะเป็นไป
ตามการออกคอลเลคชั่นใหม่ของบริษัทลูกค้า ในการทอผ้าไหมของบริษัทนั้นเป็นการทอตามค้าสั่งซื้อ
ดังนั้นในแต่ละปีจะมีการทอเพื่อส่งให้ลูกค้าประมาณปีละ 2 ครั้ง
เมื่ อ มี ก ารออกแบบลวดลาย และการตกลงสั่ ง ซื้ อ แล้ ว บริ ษั ท ใช้ ร ะยะเวลา
ประมาณ 75 วันนับตั้งแต่วันที่รับค้าสั่งซื้อในการผลิตสินค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยแบ่งเป็นการสั่ง
เส้นด้ายใช้เวลาประมาณ 30 วัน การทอผ้าใช้เวลาประมาณ 30 วัน และการน้าผ้าไปต้มเพื่อลอกกาว
ใช้เวลาประมาณ 15 วัน
ในการผลิตเส้นด้าย 120-150 กิโลกรัมเส้นด้ายสามารถทอผ้าได้ประมาณ 1,8002,000 หลา โดยแต่ละครั้งจะใช้วัตถุดิบประมาณ 300-500 กิโลกรัม โดยต้นทุนการผลิตผ้า 1 หลาคิด
เป็นต้นทุนเส้นด้ายไหมอีรี่ ประมาณ 37 บาท ต้นทุนด้ายไหมหม่อนประมาณ 137 บาท ต้นทุน
ค่าแรงงาน 70 บาท
1.2.3) ด้านการตลาด
ลูกค้าของบริษัทนั้นพบว่า บริษัทจัดจ้าหน่ายให้แก่ โรงงานตัดเย็บทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนเป็นลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 10 และลูกค้าต่างประเทศร้อย
ละ 90
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ลูกค้าต่างประเทศนั้นพบว่าเป็นการจัดจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็น
หลัก โดยเป็นลูกค้าที่ ท้าการค้าขายกันอยู่แล้ว โดยมีการส่งจ้าหน่ายปีละ 2 ครั้ง ปริมาณจ้าหน่าย
ประมาณ 1,000 หลาต่อครั้ง ราคาจ้าหน่ายประมาณ 600 บาทต่อหลาโดยมีก้าไรประมาณร้อยละ 40
3.3 ต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิในการเลี้ยงไหมอีรี่ การลอกกาว การปั่นด้าย และทอผ้า
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและความหมายของต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ผลตอบแทน
ของการเลี้ยงไหมอีรี่ ตั้งแต่เริ่มการเลี้ยง การลอกกาว การปั่นด้าย และการทอผ้าจากไหมอีรี่ โดยการ
ค้านวณต้นทุนจะอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าเป็นไหมชุมชน กล่าวคือเกษตรกรที่ท้าการแปรรูปรังไหมอีรี่
เป็นด้ายหรือผ้าจะใช้วัตถุดิบของตัวเองในการแปรรูปเป็นด้ายหรือผ้า จะท้าให้ตันทุนในการปั่นด้าย
หรือทอผ้าไม่มีต้นทุนวัตถุดิบปรากฏอยู่ และต้นทุนเศรษฐศาสตร์หมายถึงต้นทุนที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงินหรือต้นทุนค่าเสียโอกาส โดยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย
3.3.1 ต้นทุนคงที่
หมายถึง ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ต้นทุนคงที่สามารถแบ่งออกเป็น
1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมต้องจ่ายในรูปของ
เงินสดในจ้านวนที่คงที่ ไม่แปรผันไปตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน ค่าด้าเนินงาน
ของกลุ่ม แต่การเลี้ยงไหมอีรี่ของเกษตรกรมักจะเลี้ยง ลอกกาวและปั่นด้ายในพื้นที่บ้านของตนเอง ท้า
ให้ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ดิน
2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมไม่ได้จ่ายออกไป
จริงในรูปของเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากาการประเมิน ได้แก่ ค่าเสื่อมโรงเรือน ค่าเสื่อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น โดยค่าเสื่อมราคาจะค้านวณเป็นเส้นตรง
ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าซาก
จ้านวนปีที่ใช้งาน

โดยจ้านวนปีที่ใช้งานส้าหรับรถมอเตอร์ไซด์คือ 15 ปี รถอีแต๊ก 25 ปี โรงเรือน 20 ปี
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 5 ปี และสมมติว่าไม่มีมูลค่าซาก
3.3.2 ต้นทุนผันแปร
หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ต้นทุนผันแปรสามารถแบ่งออกได้
เป็น
1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด หมายถึงต้นทุนผันแปรที่เกษตรกรต้องจ่ายในรูปเงินสด
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัตถุดิบต่างๆ ค่าไฟฟ้า ค่าน้้า ค่าอุปกรณ์ท้าความสะอาด ค่าน้้ามัน เป็นต้น
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2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด หมายถึง ต้นทุนผันแปรที่เกษตรไม่ได้จ่ายจริงในรูปของ
เงินสด เช่น ค่าแรงของตนและครอบครัวในการเลี้ยง ปั่นไหมอีรี่ และลอกกาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
มาฟรี
3.3.3 ผลตอบแทน หมายถึงรายได้ทั้งวันที่เกษตรกรได้รับจากการจ้าหน่าย รังไหม ดักแด้
ด้าย หรือผ้าผืน
3.3.4 ผลตอบแทนสุทธิ หมายถึงผลต่างระหว่างผลตอบแทนและต้นทุนทั้งหมด
3.4 การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและส่วนเหลื่อมการตลาดของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ
ในส่วนนี้จะท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน และส่วนเหลื่อมการตลาดการ
การเลี้ ย งไหม ลอกกาว และทอผ้ า ของกลุ่ ม เกษตรกรในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นครสวรรค์ และ
อ้านาจเจริญ2
3.4.1 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของกลุ่ม เกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
1) ต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่
จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ กลุ่มร่มเกล้า อ. พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
เกษตรกรเลี้ยงไข่ไหมอีรี่โดยเฉลี่ย คนละ 10 กรัมซึ่งได้รับมาจากศูน ย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ไหม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสนและกรมหม่อนไหม โดยเลี้ ยงปีล ะ 4-6 รุ่นต่อปี ได้
ผลผลิตเฉลี่ยรุ่นละ 2.97 กิโลกรัมใยไหม จากตารางที่ 3.1 พบว่าต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยจากการเลี้ยงไหม
อีรี่เท่ากับ 542.11 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 190.72 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อย
ละ 35.18) และต้นทุนผันแปร 351.39 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อยละ 64.82) พบว่าต้นทุนโดยส่วน
ใหญ่เป็นต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสด 522.73 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ต้นทุนที่เป็นเงินสดเพียง 19.38 บาท
ต่อกิโลกรัม ใยไหม โดยต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมอีรี่
276.45 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยวัย 5 เป็นวัยที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุด ประมาณ 11.26 ชั่วโมง
เนื่องจากไหมอีรี่โตเต็มวัยต้องทานใบมันส้าปะหลังตลอดเวลา ในขณะที่วัย 1-4 ใช้เวลาประมาณ 2-3
ชั่วโมงเท่านั้น (ตารางที่ 3.1)

2

เนื่องจากการเลีย้ งไหมในจังหวัดเชียงรายเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนของเรียนที่มีหลักสูตรไหมอีรี่ และ จังหวัด
สระแก้วมีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไหมอีรี่เพียงรายเดียวโดยจ้างเกษตรกรในหมู่บ้านท้าการเลี้ยงไหมอีรี่ให้
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ตารางที่ 3.1 ต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
(หน่วย: บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)
ต้นทุน
เงินสด

ต้นทุนที่
ไม่เป็นเงินสด

ต้นทุนรวม

ร้อยละ

1. ต้นทุนคงที่

0.00

190.72

190.72

35.18

1.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน

0.00

37.18

37.18

6.86

1.2 ค่าเสื่อมราคารถมอเตอร์ไซด์
1.3 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและ
อุปกรณ์

0.00

2.42

2.42

0.45

0.00

151.12

151.12

27.88

2. ต้นทุนผันแปร

19.38

332.01

351.39

64.82

2.1 ค่าไฟฟ้า

2.88

0.00

2.88

0.53

2.2 ค่าน้้า

3.26

0.00

3.26

0.60

2.3 ค่าอุปกรณ์ท้าความสะอาด

7.81

0.00

7.81

1.44

2.4 ค่ากระดาษหนังสือพิมพ์

2.36

0.00

2.36

0.43

2.5 ค่าน้้ามันรถ

3.08

0.00

3.08

0.57

2.6 ค่าแรงเลี้ยงไหม

0.00

276.45

276.45

51.00

2.6.1 ระยะที่ 1

0.00

40.32

40.32

7.44

2.6.2 ระยะที่ 2

0.00

21.87

21.87

4.03

2.6.3 ระยะที่ 3

0.00

25.55

25.55

4.71

2.6.4 ระยะที่ 4

0.00

48.71

48.71

8.98

2.6.5 ระยะที่ 5

0.00

140.01

140.01

25.83

2.7 ค่าแรงปอกเปลือกรังไหม

0.00

55.56

55.56

10.25

3. ต้นทุนเฉลี่ย

19.38

522.73

542.11

100.00

รายการ
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2) ต้นทุนการลอกกาว
กลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาเฉลี่ยในการลอกกาว 6.2 ชั่วโมงต่อ
กิโลกรัม แบ่งเป็นเวลาในการท้าความสะอาดก่อนและหลังลอกกาวประมาณ 3.63 ชั่วโมง และเวลาใน
การต้มลอกกาว 2.57 ชั่วโมง ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยในการลอกกาวคิดเป็น 86.99 บาทต่อกิโลกรัมใย
ไหม โดยทั้งหมดเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งเป็นต้นทุนแรงงานในการลอกกาว 78.24 บาทต่อกิโลกรัมใย
ไหม (ร้อยละ89.94) ต้นทุนผันแปร 8.75 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม เป็นค่าผงซักฟอก (ร้อยละ 10.06)
(ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
(หน่วย:บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)
ต้นทุน
เงินสด

ต้นทุนทีไ่ ม่เป็น
เงินสด

ต้นทุนรวม

ร้อยละ

0.00

78.24

78.24

89.94

1.1 ท้าความสะอาดก่อน/หลัง ลอกกาว

0.00

45.77

45.77

52.61

1.2 การต้มลอกกาว

0.00

32.47

32.47

37.32

2. ค่าวัสดุในการลอกกาว

8.75

0.00

8.75

10.06

2.1 ผงซักฟอก

8.75

0.00

8.75

10.06

3. ต้นทุนทั้งหมด

8.75

78.24

86.99

100.00

รายการ
1. ค่าแรงงานในการลอกกาว

3) ต้นทุนในการปั่นด้าย
กลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้าปั่นด้ายจากไหมอีรี่ได้เฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อรุ่น โดยในการ
ปั่นด้ายต้องใช้เวลาเฉลี่ย 12.96 ชั่วโมงโดยจ้านวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ ปั่นไหม กรอ
ด้าย ตรวจสอบคุณภาพ และการเปิดและกระจายเส้นใย 0.64 6.11 0.95 1.06 4.2 ชั่วโมงตามล้าดับ
ต้นทุนในการปั่นด้ายคิดเป็น 290.61 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 415.15 บาทต่อกิโลกรัมเส้นด้าย
โดยเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งหมด โดยแบ่งเป็นต้นทุนแรงงาน 236.14 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
หรือ 337.34 บาทต่อกิโลกรัมเส้นด้าย (ร้อยละ 81.26) และเป็นค่าวัสดุในการปั่นไหม 54.57 บาทต่อ
กิโลกรัมใยไหม หรือ 77.81 บาทต่อกิโลกรัมเส้นด้าย (ร้อยละ 18.74) (ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 ต้นทุนการปั่นด้ายไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. ค่าวัสดุในการปั่นด้าย

54.47

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัม
เส้นด้าย)
77.81

1.1 โรงเรือน

45.96

65.65

1.4 เครื่องชั่ง

1.42

2.03

1.5 กระบอกตวง

0.81

1.16

1.6 เทอร์โมมิเตอร์

0.81

1.16

1.7 ถังสแตนเลส

0.81

1.16

1.8 กะละมังสาวไหม

0.41

0.58

1.10 ถังน้้า

2.63

3.76

1.12 เครื่องปั่นด้าย

1.62

2.31

2. ค่าแรงงานในการปั่นด้าย

236.14

337.34

2.1 การจัดเตรียมสถานที่

11.69

16.70

2.2 การปั่นไหม

111.41

159.15

2.3 การกรอด้ายเป็นใย

17.22

24.60

2.4 ตรวจคุณภาพเส้นไหม

19.26

27.52

2.5 การเปิดและกระจายเส้นใย
3. ต้นทุนทั้งหมด

76.57

109.38

290.61

415.15

รายการ

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัมใย
ไหม)
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ร้อยละ
18.74
15.81
0.49
0.28
0.28
0.28
0.14
0.91
0.56
81.26
4.02
38.33
5.92
6.63
26.35
100.00

4) ต้นทุนในการทอผ้า
เกษตรกรกลุ่ม บ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถผลิ ตผ้ าได้เฉลี่ย 2.16
กิโลกรัม พบว่า ต้นทุนในการทอผ้ามีค่าเท่ากับ 329.13 บาทต่อกิโลกรัมผ้าต่อปี หรือ คิดเป็น 230.29
บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ซึ่งเป็นต้นทุนไม่เป็นเงินสด ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 57.25 บาทต่อกิโลกรัมผ้า
ต่อปี หรือ 40.08 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม และต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสของแรงงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของการทอผ้า 271.88 บาทต่อกิโลกรัมผ้าต่อปีหรือ 190.32 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
(ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 ต้นทุนการทอผ้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รายการ

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัม
ผ้า/ปี)
57.25
15.82

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัมใย
ไหม/ปี)
40.08
11.07

3.4

2.38

12.43

8.70

41.43

29.00

2.1 กี่ทอผ้า

6.21

4.35

2.2 กระสวย

1.57

1.010

2.3 พื้นที่ท้างาน

41.43

29.00

271.88
271.88

190.32
190.32

3.1 แรงงานที่ใช้ในการย้อมสี

131.25

91.86

3.2 แรงงานที่ใช้ในการทอผ้า

103.13

72.19

3.3 แรงงานในการขนส่ง

18.75

13.13

3.4 แรงงานในการตรวจคุณภาพเส้นไหม

18.75

13.13

329.13

230.39

ต้นทุนคงที่
1.ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสี
1.1 ถังหรือภาชนะส้าหรับย้อม
1.2 เตา
2.ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าทอผ้า

ต้นทุนผันแปร
3.ต้นทุนแรงงาน

รวมทั้งหมด
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5) ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อมการตลาด
กลุ่มเกษตรกรบ้านร่มเกล้าสามารถผลิตเส้นใยได้ รุ่นละ 2.97 กิโลกรัมใยไหม ราคาเฉลี่ย
จากการขายใยไหม 254.67 บาทต่อกิโลกรัม ใยไหม ต้นทุนการผลิตใยไหมเฉลี่ย 542.11 บาทต่อ
กิ โ ลกรั ม ใยไหม และราคาเฉลี่ ย จากการขายดั ก แด้ 1,466.46 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ใยไหม ดั ง นั้ น ถ้ า
เกษตรกรไม่ท้าการแปรรูปโดยขายผลผลิตเป็นใยไหมและดักแด้ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,179.02
บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดในขั้นนี้ เท่ากับ 254.67 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปเป็น เส้นด้ายจ้าหน่ายพบว่า เกษตรกรบ้านร่มเกล้าสามารถ
ผลิตเส้นด้ายได้เฉลี่ย 1.44 กิโลกรัมเส้นด้าย จะได้ราคาขายเฉลี่ย 999.60 บาทต่อกิโลใยไหมโดยมี
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยจากการปั่นด้าย 919.71 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม3 ผลตอบแทนสุทธิจากการปั่นด้าย
79.90 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม เมื่อรวมรายได้จากการขายดักแด้ คิดเป็น ผลตอบแทนสุทธิจากการ
จ้าหน่ายด้ายและดักแด้ 1,546.36 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็น
744.93 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปสู งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า พบว่าเกษตรกรบ้านร่มเกล้ าจะทอ
ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่จ้าหน่าย เฉลี่ย 2.16 กิโลกรัมผ้าต่อปี ราคาเฉลี่ยจากการขายผ้า 3,222.21
บาทต่อกิโ ลกรั มใยไหมต่อปี โดยมีต้นทุนทั้ งหมดเฉลี่ ย 1,150.10 บาทต่ อกิโ ลกรัม ใยไหมต่อ ปี
เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิจากการขายผ้า 2,072.12 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี เมื่อรวมรายได้
จากการขายดักแด้ เกษตรกรจะได้รับ ผลตอบแทนสุทธิ 3,538.58 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี ส่วน
เหลื่อมการตลาดจะเพิ่มสูงขึ้น 2,222.61 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี จะเห็นได้ว่าเมื่อเกษตรกรท้าการ
แปรรูปเป็นด้าย หรือผ้า จะท้าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงขึ้นตามล้าดับ (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 ต้ น ทุ น การผลิ ต ราคาขาย ผลตอบแทนสุ ท ธิ แ ละส่ ว นเหลื่ อ มการตลาดของกลุ่ ม
เกษตรกรบ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
(หน่วย : บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)

รังไหม
เส้นด้าย
ผ้าทอ
รวม

3

ต้นทุน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
542.11
919.71
1,150.10

ต้นทุนส่วนเพิ่ม
377.60
230.39
1,150.10

ราคาขาย
เฉลี่ย
254.67
999.60
3,222.21

ผลตอบแทน
สุทธิจาก
ผลผลิตใย
ไหม
-287.44
79.90
2,072.12

ต้นทุนในการปั่นด้ายทั้งหมด = ต้นทุนในการลอกกาว + ต้นทุนในการปั่นด้าย
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ผลตอบแทน
สุทธิทั้งหมด1
1,179.02
1,546.36
3,538.58

ส่วนเหลื่อม
การตลาด
(Margin)
254.67
744.93
2,222.61

3.4.2 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
1) ต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่
จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่โคกพุทธา จ.นครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรเลี้ยง
ไข่ ไ หมโดยเฉลี่ ย รายละ 10-20 กรั ม ซึ่ ง ได้ รั บ มาจากศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นไหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสนและกรมหม่อนไหม เลี้ยงปีละรุ่น 3-5 รุ่นต่อปี โดยได้ผลผลิต
เฉลี่ยรุ่นละ 5.58 กิโลกรัมใยไหม จากตารางที่ 3.8 พบว่าต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่เท่ากับ 312.86 บาท
ต่อกิโลกรัมใยไหม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 43.88 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อยละ 14.03) และต้นทุนผัน
แปร 268.98 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อยละ 85.97) ต้นทุนโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสด
277.85 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ต้นทุนที่เป็นเงินสดเพียง 35.01 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยต้นทุนที่
ไม่เป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมอีรี่ 128.13 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
จะเห็นได้ว่ากลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์ มีต้นทุนการเลี้ยงไหมต่้ากว่ากลุ่มบ้านร่มเกล้า อ.
พร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ นื่ อ งจากขนาดการเลี้ ย งมากกว่ า จึ ง ท้ า ให้ เ กิ ด การประหยั ด ต่ อ ขนาด (
Economies of scale) (ตารางที่ 3.6)
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ตารางที่ 3.6 ต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
(หน่วย: บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)
ต้นทุนเงินสด

ต้นทุนทีไ่ ม่เป็น
เงินสด

ต้นทุนรวม

ร้อยละ

1. ต้นทุนคงที่

0.00

43.88

43.88

14.03

1.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน

0.00

8.21

8.21

2.63

1.2 ค่าเสื่อมราคารถมอเตอร์ไซด์

0.00

1.94

1.94

0.62

1.3 ค่าเสื่อมราคารถอีแต็ก
1.4 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและ
อุปกรณ์

0.00

14.93

14.93

4.77

0.00

18.79

18.79

6.01

2. ต้นทุนผันแปร

35.01

233.97

268.98

85.97

2.1 ค่าไฟฟ้า

3.64

0.00

3.64

1.16

2.2 ค่าน้้า

1.08

0.00

1.08

0.34

2.3 ค่าอุปกรณ์ท้าความสะอาด

20.91

0.00

20.91

6.68

2.4 ค่ากระดาษหนังสือพิมพ์

7.77

0.00

7.77

2.48

2.5 ค่าน้้ามันรถ
2.6 ค่าแรงเลี้ยงไหม
2.6.1 ระยะที1่
2.6.2 ระยะที2่
2.6.3 ระยะที3่
2.6.4 ระยะที4่
2.6.5 ระยะที5่
2.7 ค่าแรงปอกเปลือกรังไหม
3. ต้นทุนทั้งหมด

1.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.01

0.00
128.13
17.43
10.06
12.00
19.40
69.24
105.85
277.85

1.61
128.13
17.43
10.06
12.00
19.40
69.24
105.85
312.86

รายการ

0.52
40.95
5.57
3.22
3.83
6.20
22.13
33.83
100.00

2) ต้นทุนการลอกกาว
ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ .นครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 116.91
บาทต่อกิโลกรัมใยไหม แบ่งเป็นต้นทุนแรงงานในการลอกกาว 112.5 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดย
เกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ย 11.56 ชั่วโมงในการท้าความสะอาดก่อนและหลังการลอกกาว และ 5.58
ชั่วโมงในการต้มลอกกาว และต้นทุนค่าวัสดุในการลอกกาวเช่น ค่าผงซักฟอก ค่าน้้ายาปรับผ้านุ่ม
4.41 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ตารางที่ 3.7)
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ตารางที่ 3.7 ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
(หน่วย:บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)
ต้นทุน
เงินสด

ต้นทุนไม่เป็น
เงินสด

ต้นทุนรวม

ร้อยละ

1. ค่าแรงงานในการลอกกาว

0.00

112.50

112.50

96.22

1.1 ท้าความสะอาดก่อน/หลัง ลอกกาว

0.00

75.00

75.00

64.15

1.2 การต้มลอกกาว

0.00

37.50

37.50

32.07

2. ค่าวัสดุในการลอกกาว

4.41

0.00

4.41

3.78

2.1 ผงซักฟอก

3.58

0.00

3.58

3.07

2.2 น้้ายาปรับผ้านุ่ม

0.83

0.00

0.83

0.71

3. ต้นทุนทั้งหมด

4.41

112.50

116.91

100.00

รายการ

3) ต้นทุนในการปั่นด้ายไหมอีรี่
กลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์สามารถผลิตเส้นด้ายได้ เฉลี่ย 2.02 กิโลกรัม
เส้นด้าย โดยใช้เวลาประมาณ 31.28 ชั่วโมงในการผลิตเส้นด้าย 1 กิโลกรัม ต้นทุนในการปั่นด้ายไหม
อีรี่ 459.33 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 656.19 กิโลกรัมเส้นด้าย โดยเป็นค่าแรงงานในการปั่นด้าย
มากที่สุด 410.39 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 586.27 กิโลกรัมเส้นด้าย และ ค่าวัสดุในการปั่นด้าย
48.95 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 69.93 กิโลกรัมเส้นด้าย (ตารางที่ 3.8)
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ตารางที่ 3.8 ต้นทุนการปั่นด้ายไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์

1.1 โรงเรือน

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัม
ใยไหม)
48.95
2.16

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัม
เส้นด้าย)
69.93
3.09

1.2 เครื่องชั่ง

6.93

9.90

1.51

1.3 ถังสแตนเลส

1.74

2.48

0.38

1.4 เครื่องปั่นด้าย

37.54

53.63

8.17

1.5 ในกรอด้าย

0.58

0.83

0.13

2. ค่าแรงงานในการปั่นด้าย

410.39

586.27

89.34

2.1 การจัดเตรียมสถานที่

0.53

0.75

0.11

140.08

200.12

30.50

2.3 การกรอด้ายเป็นใย

2.00

2.85

0.43

2.4 ตรวจคุณภาพเส้นไหม

1.39

1.98

0.30

266.40

380.57

58.00

459.33

656.19

100.00

รายการ
1. ค่าวัสดุในการปั่นด้าย

2.2 การปั่นไหม

2.5 การเปิดและกระจายเส้นใย
3. ต้นทุนทั้งหมด

ร้อยละ
10.66
0.47

4) ต้นทุนในการทอผ้า
ต้น ทุน ในการทอผ้ าของเกษตรกรกลุ่ ม โคกพุท ธา จ.นครสวรรค์ พบว่ า มีค่ าเท่า กั บ
502.92 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ผ้ า ต่ อ ปี หรื อ 352.04 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ใยไหม ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น คงที่
7.92 บาทต่อกิโลกรัมผ้า หรือ 5.54 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม และต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าเสียโอกาส
ของแรงงานในกิจกรรมต่างๆ ของการทอผ้า 495.00 บาทต่อกิโลกรัมผ้าต่อปี หรือ 346.50 บาทต่อ
กิโลกรัมใยไหม (ตารางที่ 3.9)
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ตารางที่ 3.9 ต้นทุนการทอผ้าไหมอีรี่ของกลุ่มเกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
รายการ
ต้นทุนคงที่
1.ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสี
1.1 ถังหรือภาชนะส้าหรับย้อม
1.2 เตา
1.3 พื้นที่ท้างาน
2.ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผืนผ้า
2.1 กีท่ อผ้า
2.2 กระสวย
2.3 ในกรอด้าย
2.4 พื้นที่ท้างาน
ต้นทุนผันแปร
3.ต้นทุนแรงงาน
3.1 แรงงานที่ใช้ในการย้อมสี
3.2 แรงงานที่ใช้ในการทอผ้า
3.4 แรงงานในการขนส่ง
3.3 แรงงานในการตรวจคุณภาพเส้นไหม
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย

ต้นทุนไม่
เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัมผ้า)

ต้นทุนไม่
เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัม
ใยไหม

7.92
3.56
0.2
0.12
3.24
4.36
0.85
0.06
0.03
3.42

5.54
2.49
0.14
0.08
2.27
3.05
0.60
0.04
0.02
2.39

495.00
495.00
157.50
300.00
18.75
18.75
502.92

346.50
346.50
110.25
210.00
13.13
13.13
352.04

5) ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อมการตลาด
กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกพุทธา สามารถผลิตเส้นใยได้ รุ่นละ 5.58 กิโลกรัมใยไหม ราคา
เฉลี่ยจากการขายใยไหม 275 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ต้นทุนการผลิตใยไหมเฉลี่ย 312.86 บาทต่อ
กิ โ ลกรั ม ใยไหม และราคาเฉลี่ ย จากการขายดั ก แด้ 1,489.50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ใยไหม ดั ง นั้ น ถ้ า
เกษตรกรไม่ท้าการแปรรูปโดยขายผลผลิตเป็นใยไหมและดักแด้ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,451.64
บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดในขั้นนี้ เท่ากับ 275 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปเป็นเส้นด้ายจ้าหน่ายพบว่า เกษตรกรบ้านโคกพุทธา สามารถ
ผลิ ตเส้ นด้ายได้ เฉลี่ย 2.02 กิโ ลกรั ม จะได้ราคาขายเฉลี่ ย 1,120 บาทต่อกิโ ลใยไหม โดยมีต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ ย จากการปั่ น ด้า ย 889.10 บาทต่อ กิโ ลกรัม ใยไหม ผลตอบแทนสุ ทธิจ ากการปั่ นด้า ย
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230.90 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม เมื่อรวมรายได้จากการขายดักแด้ คิดเป็น ผลตอบแทนสุทธิจากการ
จ้าหน่ายด้ายและดักแด้ 1,720.40 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็น
875 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปสูงขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า พบว่าเกษตรกรบ้านโคกพุทธาจะผลิต
ผ้าเฉลี่ย 27.24 กิโลกรัมผ้าต่อปี ราคาเฉลี่ยจากการขายผ้า 3,113.75 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี โดย
มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 352.04 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิจากการ
ขายผ้า 1,872.61 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี เมื่อรวมรายได้จากการขายดักแด้ เกษตรกรจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิ 3,362.11 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี ส่วนเหลื่อมการตลาดจะเพิ่มสูงขึ้น 1,993.75
บาทต่ อกิโ ลกรั มใยไหมต่อปี จะเห็ น ได้ว่ าเมื่ อเกษตรกรท้ าการแปรรูป เป็น ด้าย หรื อผ้ า จะท้าให้
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงขึ้นตามล้าดับ (ตารางที่ 3.10)
ตารางที่ 3.10 ต้ น ทุ น การผลิ ต ราคาขาย ผลตอบแทนสุ ท ธิ แ ละส่ ว นเหลื่ อ มการตลาดของกลุ่ ม
เกษตรกรโคกพุทธา จ.นครสวรรค์
(หน่วย : บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)

รังไหม
เส้นด้าย
ผ้าทอ
รวม

ต้นทุน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
312.86
889.10
1,241.15

ต้นทุนส่วนเพิ่ม
576.24
352.04
1,241.15

ราคาขาย
เฉลี่ย
275.00
1,120.00
3,113.75

ผลตอบแทน
สุทธิจาก
ผลผลิตใย
ไหม
-37.86
230.90
1,872.61

ผลตอบแทน
สุทธิทั้งหมด
1,451.64
1,720.40
3,362.11

ส่วนเหลื่อม
การตลาด
(Margin)
275.00
845.00
1,993.75

3.4.3 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของกลุ่ม วิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแก
นิค จ. อ้านาจเจริญ
1) ต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่
จากการเก็บ ข้ อมูล เกษตรกรกลุ่ ม วิส าหกิ จ กลุ่ ม ผลิ ต และแปรรูปไหมอี รี่ออแกนิ ค จ.
อ้านาจเจริญ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงไข่ไหมโดยเฉลี่ย รายละ 10-30 กรัม และมีเกษตรกรบาง
รายเลี้ ยงถึง 80 กรัม ซึ่งได้รับ ไข่มาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิช าการด้านไหม ม เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน กรมหม่อนไหม และศูนย์ไหมร้อยเอ็ด โดยเลี้ยงปีละรุ่น 3-10 รุ่นต่อปี โดยได้ผลผลิต
เฉลี่ยรุ่นละ 5.71 กิโลกรัมใยไหม จากตารางที่ 3.15 พบว่าต้นทุนการเลี้ยงไหมอีรี่เท่ากับ 380.46 บาท
ต่อกิโลกรัมใยไหม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 48.70 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อยละ 12.80) และต้นทุนผัน
แปร 331.76 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ร้อยละ 87.20) พบว่าต้นทุนโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่ไม่ใช่เงิ น
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สด 365.55 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ต้นทุนที่เป็นเงินสดเพียง 14.91 บาทต่อกิโลกรัม ใยไหม โดย
ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมอีรี่ 284.01 บาทต่อกิโลกรัม
ใยไหม และจากข้อมูลพบว่าเกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ยในการเลี้ยงไหม 43.24 ชั่วโมงต่อรุ่น และ แรงงาน
ในการปอกเปลือกรังไหม 5 ชั่วโมงต่อรุ่น (ตารางที่ 3.11)
ตารางที่ 3.11 ต้ น ทุ น การเลี้ ย งไหมของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม ผลิ ต และแปรรู ป ไหมอี รี่ อ อแกนิ ค จ.
อ้านาจเจริญ
(หน่วย:บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี)
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนรวม
ร้อยละ
1. ต้นทุนคงที่

0.00

48.70

48.70

12.80

1.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน

0.00

9.50

9.50

2.50

1.2 ค่าเสื่อมราคารถมอเตอร์ไซด์

0.00

1.25

1.25

0.33

1.3 ค่าเสื่อมราคารถอีแต็ก
1.4 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและ
อุปกรณ์

0.00

20.43

20.43

5.37

0.00

17.52

17.52

4.60

2. ต้นทุนผันแปร

14.91

316.85

331.76

87.20

2.1 ค่าไฟฟ้า

5.21

0.00

5.21

1.37

2.2 ค่าน้้า

2.87

0.00

2.87

0.75

2.3 ค่าอุปกรณ์ท้าความสะอาด

3.15

0.00

3.15

0.83

2.4 ค่าขนส่ง

3.15

0.00

3.15

0.83

2.5 ค่าน้้ามันรถ

0.53

0.00

0.53

0.14

2.4 ค่าแรงเลี้ยงไหม

0.00

284.01

284.01

74.65

2.4.1 ระยะที1่

0.00

44.34

44.34

11.66

2.4.2 ระยะที2่

0.00

17.30

17.30

4.55

2.4.3 ระยะที3่

0.00

36.30

36.30

9.54

2.4.4 ระยะที4่

0.00

48.87

48.87

12.84

2.4.5 ระยะที5่

0.00

137.20

137.20

36.06

2.5 ค่าแรงปอกเปลือกรังไหม

0.00

32.84

32.84

8.63

3. ต้นทุนทั้งหมด

14.91

365.55

380.46

100.00
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2) ต้นทุนการลอกกาว
ต้นทุนการลอกกาวของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค
จ. อ้านาจเจริญ มีค่าเท่ากับ 125.09 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม แบ่งเป็นต้นทุนแรงงานในการลอกกาว
112.5 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยเกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ย 11.42 ชั่วโมงในการท้าความสะอาดก่อน
และหลังการลอกกาว และ 5.71 ชั่วโมงในการต้มลอกกาว และต้นทุนค่าวัสดุในการลอกกาวเช่น ค่า
ผงซักฟอก ค่าน้้ายาปรับผ้านุ่ม และโซเดียมคาร์บอเนต 12.49 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม (ตารางที่ 3.16)
ตารางที่ 3.12 ต้ น ทุ น การลอกกาวของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม ผลิ ต และแปรรู ป ไหมอี รี่ อ อแกนิ ค จ.
อ้านาจเจริญ
(หน่วย:บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี)
ต้นทุน
เงินสด

ต้นทุนไม่เป็นเงิน
สด

ต้นทุนรวม

ร้อยละ

1. ค่าแรงงานในการลอกกาว

0.00

112.50

112.50

89.94

1.1 ท้าความสะอาดก่อน/หลัง ลอกกาว

0.00

75.00

75.00

59.96

1.2 การต้มลอกกาว

0.00

37.50

37.50

29.98

2. ค่าวัสดุในการลอกกาว

12.59

0.00

12.59

10.06

2.1 ผงซักฟอก

8.61

0.00

8.61

6.88

2.2 โซเดียมคาร์บอเนต

3.15

0.00

3.15

2.52

2.3 น้้ายาปรับผ้านุม่

0.83

0.00

0.83

0.66

3. ต้นทุนทั้งหมด

12.59

112.50

125.09

100.00

รายการ

3) ต้นทุนในการปั่นด้าย
กลุ่ ม วิส าหกิจ กลุ่ ม ผลิ ตและแปรรูป ไหมอี รี่ ออแกนิ ค จ. อ้า นาจเจริญ สามารถผลิ ต
เส้นด้ายได้ 3.07 กิโลกรัมเส้นด้าย โดยใช้เวลาประมาณ 31.32 ชั่วโมงในการผลิตเส้นด้าย 1 กิโลกรัม
ต้นทุนในการปั่นด้ายไหมอีรี่ 348.89 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 498.41 กิโลกรัมเส้นด้าย โดยเป็น
ค่าแรงงานในการปั่นด้ายมากที่สุด 290.58 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 415.11กิโลกรัมเส้นด้าย และ
ค่าวัสดุในการปั่นด้าย 58.32 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม หรือ 83.31 กิโลกรัมเส้นด้าย (ตารางที่ 3.13)
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ตารางที่ 3.13

ต้ น ทุน การปั่ น ด้า ยของกลุ่ ม วิส าหกิจกลุ่ มผลิ ตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค จ.
อ้านาจเจริญ
(หน่วย:บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)

1. ค่าวัสดุในการปั่นด้าย

58.32

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(ต่อกิโลกรัมเส้นด้าย)
83.31

1.1 โรงเรือน

19.00

27.14

5.45

1.2 กระป๋องใส่สบู่เทียม

0.23

0.33

0.07

1.3 กระป๋องใส่โซเดียมคาร์บอเนต

0.95

1.36

0.27

1.4 กะละมังสาวไหม

0.57

0.81

0.16

1.5 ตะแกรงกรองแยกเส้นไหม

0.08

0.11

0.02

1.6 ถังน้้า

0.97

1.38

0.28

1.7 ไม้พาย

0.04

0.06

0.01

1.8 เครื่องปั่นด้าย

19.00

27.14

5.45

1.9 หลอด/แกนด้าย

2.28

3.26

0.65

21.72

4.36

2. ค่าแรงงานในการปั่นด้าย

15.20
290.58

415.11

83.29

2.1 การจัดเตรียมสถานที่

31.35

44.79

8.99

2.2 การปั่นไหม

136.81

195.44

39.21

2.3 การกรอด้ายเป็นใย

74.10

105.86

21.24

2.4 ตรวจคุณภาพเส้นไหม

17.10

24.43

4.90

2.5 การเปิดและกระจายเส้นใย

31.21

44.59

8.95

3. ต้นทุนทั้งหมด

348.89

498.41

100.00

รายการ

1.10 ในกรอด้าย

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(ต่อกิโลกรัมใยไหม)
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ร้อยละ
16.71

4) ต้นทุนในการทอผ้า
ต้น ทุน เฉลี่ ย ในการทอผ้ าของกลุ่ มวิส าหกิจกลุ่ มผลิ ตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค จ.
อ้านาจเจริญ ค่าเท่ากับ 494.54 บาทต่อกิโลกรัมผ้าต่อปี หรือ 346.18 บาทต่อกิโลกรัมเส้นใย ซึ่ง
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 119.54 บาทหรือ 83.68 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม และต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าเสีย
โอกาสของแรงงานในกิจกรรมต่างๆของการทอผ้า 375 บาทต่อกิโลกรัมผ้าหรือ 262.5 บาทต่อ
กิโลกรัมเส้นใย (ตารางที่ 3.14)
ตารางที่ 3.14 ต้ น ทุ น การทอผ้ า ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม ผลิ ต และแปรรู ป ไหมอี รี่ อ อแกนิ ค จ.
อ้านาจเจริญ
ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บาทต่อกิโลกรัมผ้า)
119.54

ต้นทุนไม่เป็นเงิน
สด((บาทต่อ
กิโลกรัมใยไหม)
83.68

1. ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการย้อมสี
1.1 ถังหรือภาชนะส้าหรับย้อม
1.2 ไม้คน
1.3 เตา
2.ต้นทุนสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผืนผ้า
2.1 ที่ทอผ้า
2.2 กระสวย
2.3 เส้นยืน
2.4 เส้นพุ่ง
2.5 ไนกรอด้าย

4.60
1.53
0.77
2.30
114.94
95.79
3.83
7.66
3.83
3.83

3.22
1.07
0.54
1.61
80.46
67.05
2.68
5.36
2.68
2.68

ต้นทุนผันแปร

375.00

262.50

3.ต้นทุนแรงงาน
3.1 แรงงานที่ใช้ในการย้อมสี
3.2 แรงงานที่ใช้ในการทอผ้า

375.00
75.00
300.00

262.50
52.50
210.00

รวมทั้งหมด

494.54

346.18

รายการ
ต้นทุนคงที่
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5) ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อมการตลาด
กลุ่ ม เกษตรกรกลุ่ ม วิ ส าหกิจ กลุ่ มผลิ ตและแปรรูป ไหมอีรี่ ออแกนิค จ. อ้ านาจเจริ ญ
สามารถผลิ ตเส้ น ใยได้ รุ่ น ละ 5.71 กิโ ลกรัม ใยไหม ราคาเฉลี่ ยจากการขายใยไหม 300 บาทต่ อ
กิโลกรัมใยไหม ต้นทุนการผลิตใยไหมเฉลี่ย 380.46 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม และราคาเฉลี่ยจากการ
ขายดักแด้ 1,182.75 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม ดังนั้นถ้าเกษตรกรไม่ท้าการแปรรูปโดยขายผลผลิตเป็น
ใยไหมและดักแด้ จะได้ผ ลตอบแทนสุ ทธิ 1,102.29 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม โดยมีส่ ว นเหลื่ อม
การตลาดในขั้นนี้ เท่ากับ 300 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปเป็นเส้นด้ายจ้าหน่ายพบว่า เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิต
และแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค จ. อ้านาจเจริญสามารถผลิตเส้นด้ายได้เฉลี่ย 3.07 กิโลกรัม จะได้ราคา
ขายเฉลี่ ย 795.20 บาทต่อกิโ ลใยไหม โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ ยจากการปั่นด้าย 854.44 บาทต่อ
กิโลกรัมใยไหม ผลตอบแทนสุทธิจากการปั่นด้ายเกษตรกร 59.24 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม เมื่อรวม
รายได้จากการขายดักแด้ คิดเป็น ผลตอบแทนสุทธิจากการจ้าหน่ายด้ายและดักแด้ 1,123.51 บาทต่อ
กิโลกรัมใยไหม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 495.2 บาทต่อกิโลกรัมใยไหม
ในกรณีเกษตรกรแปรรูปสูงขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า พบว่าเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิต
และแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค จ. อ้านาจเจริญ ผลิตผ้า 8.7 กิโลกรัมผ้าต่อปี ราคาเฉลี่ยจากการขายผ้า
1,909.09 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 1,200.59 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อ
ปี เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิจากการขายผ้า 708.5 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี เมื่อรวมรายได้
จากการขายดักแด้ เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ 1,891.25 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี ส่วน
เหลื่อมการตลาดจะเพิ่มสูงขึ้น 1,113.89 บาทต่อกิโลกรัมใยไหมต่อปี จะเห็นได้ว่าเมื่อเกษตรกรท้าการ
แปรรูปเป็นด้าย หรือผ้า จะท้าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงขึ้นเช่นกัน (ตารางที่ 3.15)
ตารางที่ 3.15 ต้นทุนการผลิต ราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิและส่วนเหลื่อมการตลาดกลุ่มวิสาหกิจ
กลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออแกนิค จ. อ้านาจเจริญ
(หน่วย : บาทต่อกิโลกรัมใยไหม)

รังไหม
เส้นด้าย
ผ้าทอ
รวม

ต้นทุน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
380.46
854.44
1,200.59

ต้นทุนส่วนเพิ่ม
473.98
346.15
1,200.59

ราคาขาย
เฉลี่ย
300.00
795.20
1,909.09
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ผลตอบแทน
สุทธิจาก
ผลผลิตใย
ไหม
-80.46
-59.24
708.50

ผลตอบแทน
สุทธิทั้งหมด
1,102.29
1,123.51
1,891.25

ส่วนเหลื่อม
การตลาด
(Margin)
300.00
495.20
1,113.89

3.5 นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในอุตสาหกรรมไหมอีรี่
จากปั ญ หาราคามัน ส้ าปะหลั งตกต่้า ส่ ง ผลกระทบต่อ เกษตรกรผู้ ปลู กมัน ส้ าปะหลั งทั่ ว
ประเทศ รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างรายได้เสริมของเกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง โดยสนับสนุน
ให้เกิดโครงการวิจั ย ศึกษาการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาไหมอีรี่ให้ เป็นอาชีพเสริมของ
เกษตรกรชาวไร่มันส้าปะหลังได้ ประเทศไทยเริ่มเลี้ยงไหมอีรี่ตั้งแต่ปี 2517 โดยกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยและรักษาพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัยพลิ้ว จ.จันทบุรี ต่อมา
โครงการวิจัยเกษตรที่สูงเพื่อหาอาชีพเสริมให้ชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น ได้น้าไหมอีรี่ขึ้นไปเลี้ยงบน
ดอยอ่างขางและดอยปุย จ.เชียงใหม่ แต่เลี้ยงไม่ได้ตลอดปี เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจัด ในปี 2533
โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปลูกมันส้าปะหลังเป็นจ้านวนมาก เกษตรกรจึงสามารถน้าใบมาเลี้ยงไหม
แทนการทิ้งไปเฉยๆ และการเด็ดใบออกในปริมาณที่พอเหมาะ ยังช่วยให้ผลิตหัวมันได้มากขึ้นด้วย
(พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์, 2559)
ต่อมา ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท้าการศึกษา
และวิจัย เพื่อพัฒ นาสายพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพมากขึ้น องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากผลงานวิจัย และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มศักยภาพการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้มีการ
ศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เช่น (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม, 2559)
1) งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงสายพันธุ์และคัดเลือก
สายพันธุ์ไหมหม่อน ท้าให้ได้สายพันธุ์ไหมที่มีคุณภาพดี เช่น พันธุ์เหลืองพิรุณ ได้สายพันธุ์ไหมหม่อนที่
แข็งแรงทนทานต่อโรค
2) พัฒนากรรมวิธีการเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การเลี้ยงไหม พัฒนากรรมวิธีการเลี้ยงไหม
หม่อนและไหมอีรี่อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มต่อการลงทุน มีงานวิจัยด้านพืชอาหารของไหม เช่น การ
ปลูก การดูแลและคัดเลือกสายพันธุ์หม่อนที่มี คุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงไหมอีกด้วย
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมและการอนุรักษ์ การพัฒนาเส้นด้ายไหมอีรี่ผสม
เส้นใยสั้นชนิดอื่น การตกแต่งส้าเร็จผืนผ้า การศึกษาคุณสมบัติการทนยับของผ้าไหม การย้อมสีเส้นใย
ไหม การก้าจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ รวมถึงกระบวนการย้อม
สีธรรมชาติ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ green products ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
4) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากไหมอย่ า งครบวงจร เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า เพิ่ ม มี
ผลงานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆ ของไหม
อย่างครบวงจรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่นกรรมวิธีการสกัดสารต่างๆ จากไหมเพื่อน้ามาใช้
ประโยชน์
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5) การศึกษาด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของไหม วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไหมอีรี่เพื่อ
การพัฒ นาสู่อุตสาหกรรม วิเคราะห์ ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิ ตเส้ นไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม
วิเคราะห์ ผ ลตอบแทนการเลี้ ย งไหมอี รี่ตั้ง แต่ ต้น น้้า กลางน้้ าและปลายน้้ า และยัง ช่ว ยในการจั ด
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ จัดระบบการบริหารจัดการเครือข่าย เป็นต้น
ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยได้ถูกน้าไปส่งเสริม เผยแพร่ ให้แก่บุคคลทั่ว ไปที่สนใจ และที่
ส้าคัญที่สุดคือการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เพื่อพัฒนาและขยายการผลิตไหมอีรี่ต่อไป
นอกจากนี้ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการจัดตั้งโครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการผลิตไหมอีรี่ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมี ศ.ดร. ทิพย์วดี
อรรถธรรม เป็นผู้ประสานงาน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยองค์ความรู้ที่ขาดอยู่ และต่อยอดองค์ความรู้เดิม
ที่มีอยู่เดิมให้สามารถน้าออกมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับไหมอีรี่เพื่อการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม ได้เข้าไปให้ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่
และได้จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรขึ้นในพื้นที่ที่มีความพร้อมโดยในปี พ.ศ. 2552-2553 มีเกษตรกร
เครือข่าย 31 เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ล้าปาง เชียงใหม่ ตาก ก้าแพงเพชร แพร่
นครสวรรค์ อุทัยธานี และมีเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี ชัยภูมิ อ้านาจเจริญ สระแก้ว
จากการด้าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2556 พบว่าอาชีพเสริมนี้มีความมั่นคง
และสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นจริง สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในประเทศ เป็น การเปิดตลาด
ของสิ่งทอที่เกิดจากเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่และขยายออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย นอกจากนี้โครงการยังได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ในการ
รับซื้อเส้นไหมอีรี่จากกลุ่มเกษตรกร ท้าให้เกิดความต้องการสินค้ามากขึ้น จ้าเป็นต้องขยายฐานการ
ผลิ ต ไหมอี รี่ จ ากการผลิ ต ระดั บ ชุ ม ชนเข้ าสู่ ร ะดั บอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง กั บ
เกษตรกร และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ต่อมาในปี 2555 กรมหม่อนไหมได้ก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัยฉบับที่ 8
(2555-2559) โดยเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์กรม
หม่อนไหม โดยการวิจัยจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปัญหาส้าคัญเร่งด่วน
รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศพร้อมกับการ
ด้าเนิน งานวิจัย เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ และการวิจัยที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ตอบสนองการพัฒนาการปลูกหม่อนลี้ยงไหม วัสดุย้อมสี และภูมิปัญญา
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ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการศึกษาพัฒนาเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่น โดยมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การใช้ประโยชน์จากไหมชนิดที่กินพืชอื่นที่
มิใช่ใบหม่อนเป็นอาหารและเส้นใยอื่นๆ ที่มิใช่ไหมด้วยการพัฒนาเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสมหรือ
อาจจะไม่ผสมกับไหมแท้ ท้าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้เส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง
หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ตลอดจนยังเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
ใหม่ที่แตกต่างจากอาชีพเดิม โดยมีการก้าหนดให้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากไหมอีรี่ ประกอบด้วย
1) วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไหมอีรี่
2) วิจัย และพัฒ นากระบวนการผลิ ตรังไหม/เส้นไหมอีรี่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือ
สภาพแวดล้อม
3) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมและการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จากไหมอีรี่
และในงานวิจัยได้ก้าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมและต้นทุนการ
ผลิตไข่ไหมอีรี่พัฒนาการผลิตไข่ไหมอีรี่ให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งไข่ไหมที่ผลิตได้
จะมีเปอร์เซ็นต์การฟักออกสูง และทราบถึงต้นทุนการเลี้ยงไหมอี่รี่ในภาคเกษตรกร สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการผลิตไข่ไหมอีรี่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการ
เพาะเลี้ยงไหมอีรี่อย่างครบวงจรชีพจักรในระดับชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย คือได้พัฒนาระบบการผลิตไข่ไหมอีรี่ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน คาดว่าจะสามารถผลิตไข่ไหมได้ประมาณ 750 แผ่นหรือกล่องต่อปี เพื่อให้เกษตรกร
100 ครัวเรือนในพื้นที่ส่งเสริมมีการเลี้ยงไหมอีรี่ครัวเรือนละ 1 – 2 แผ่นหรือกล่อง (20,000 ฟอง/
แผ่น) จ้านวน 4 – 6 รุ่น ซึ่งจะส่งผลให้ได้กลุ่มหมู่บ้านน้าร่องที่เลี้ยงไหมอีรี่ และสามารถผลิตรังไหม
ประมาณ 7,500 กก. ต่อปี เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมในครั วเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ ก และ
เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงไหมอีรี่ขายรังประมาณ 7,500 บาท/ครัวเรือน/ปี และได้ผลิตไข่
ไหมอีรี่ที่มีคุณภาพ ซึ่งไข่ไหมที่ผลิตได้จะมีเปอร์เซ็นต์การฟักออกสูง ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 สามารถฟัก
ออกได้พร้อมกันและตรงในวันที่ก้าหนด ทาให้ หนอนไหมมีความแข็งแรงและเลี้ยงง่าย ได้ผลผลิตรัง
ไหมไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมต่อแผ่นหรือกล่อง ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพรังไหมในการผลิตสู่
อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อผลิตเส้นไหมอีรี่ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้จะได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตไข่ ไหมอีรี่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
ทั้งการเพาะเลี้ย งไหมอีรี่ อย่ างครบวงจรชีพจักรในระดับชุมชน (ส้านักวิจัยและพัฒ นาหม่อนไหม,
2559)
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3.6 บทสรุป
โซ่อุปทานไหมอีรี่เริ่มตั้งแต่ต้นน้้า คือการเลี้ยงไหม จนมาอุตสาหกรรมกลางน้้าได้แก่ การ
ปั่นด้ายและการทอผ้า ไหมอีรี่เป็นไหมที่กินมันส้าปะหลังและใบละหุงเป็นอาหาร การเลี้ยง 1 รอบต้อง
ใช้ระยะเวลาประมาณ 17-20 วัน 1 ปีเลี้ยงได้หลายรุ่นขึ้นอยู่กับจ้านวนแรงงานที่มี ยกเว้ นหน้าร้อน
การเลี้ยงไหมอีรี่ใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถเลี้ยงที่ใต้ถุนบ้าน หรือสร้างโรงเรือนแยกต่างหาก วัสดุอุปกรณ์
ที่จ้าเป็นในการเลี้ยงไหมอีรี่ได้แก่ กระด้ง มุ้ง เมื่อไหมอีรี่สุก ก็ท้าการตัดแยกดักแด้ออกรัง โดยน้ารัง
ไหมและดักแด้ไปจ้าหน่าย และอาจน้ารังไหมไปลอกกาว ปั่นเป็นเส้นด้าย และแปรรูปเป็นผ้าต่อไปก็ได้
การปั่นด้ายและการทอผ้าอาจท้าได้ด้วยเกษตรกรเอง หรือน้าเข้าสู่โรงงาน ความแตกต่างคือความ
เรี ย บของเส้ น ด้ ายที่ไ ด้ ด้ ายที่ปั่ น โดยเกษตรกรจะไม่ รีบ มีเ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว เรี ยกว่า ไหมชุ มชน
ในขณะที่ด้ายหรือผ้าที่ท้าโดยโรงงานจะเรียบและมี มาตรฐานเหมือนกัน รายได้หลักของเกษตรกรมา
จากดักแด้ เป็ น หลั ก เนื่ องจากใน 1 กิโ ลกรัมจะได้ รังไหมเพียง 1-2 กิโ ลกรัม และได้ดักแด้ 8-9
กิโลกรัม ต้นทุนการเลี้ยงไหมลอกกาวและทอผ้าส่วนใหญ่เป็นต้นทุนแรงงาน เป็นต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน
เป็นหลัก เนื่องจากการเลี้ยงไหมอีรี่ เป็นการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรมี รายได้
สุทธิสูงขึ้นเกษตรกรต้องท้าการแปรรูปเป็นเส้นด้ายและทอผ้าเอง จึงท้าให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าที่
จะท้าการเลี้ยงและขายรังไหมสดพร้อมดักแด้
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บทที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานไหมอีรี่
ในบทนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน
โซ่อุปทานไหมอีรี่ตั้งแต่ต้นน้้าถึงกลางน้้า โดยใช้แบบจ้าลอง Supply Chain Operation Reference
(SCOR) และเป็ น การสรุ ป ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมไหมอี รี่ ด้ ว ยแผนผั ง โมเดลธุ ร กิ จ (Business
model canvas) เพื่อให้เข้าใจสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมไหมอีรี่
4.1 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของโซ่อุปทานไหมอีรี่ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงกลางน้้าของโซ่อุปทานไหมอีรี่ พบว่าในอุตสาหกรรมกลางน้้า
คือ อุตสาหกรรมทอผ้านั้นประกอบด้วยผู้ผลิตที่เป็นโรงงาน และผู้ทอด้วยมือ ในกรณีโรงงานทอผ้านั้น
เป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อซึ่งปริมาณอุปสงค์จากผู้บริโภคนี้เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรม
ไหมอีรี่ ในปัจจุบันลูกค้าผู้บริโภคผ้าทอจากไหมอีรี่ได้แก่ โรงงานตัดเย็บ บริษัทผลิตเสื้อผ้าและชุด
เครื่องนอน ในส่วนโรงงานทอผ้าเมื่อรับค้าสั่งซื้อมาจึงท้าการสั่งซื้อวัตถุดิบคือไหมอีรี่และวัตถุดิบอื่นๆ
เพื่อท้าการผลิต ค้าสั่งซื้อของโรงงานทอผ้าจะส่งต่อไปยังผู้ผลิตเส้นด้ายซึ่งมีรูปแบบการผลิตแบบผลิต
เพื่อรอจ้าหน่าย (Make to stock) และผลิตตามค้าสั่งซื้อ (Make to Order) ซึ่งในจุดนี้พบว่ามีความ
ยืดหยุ่นค่อนข้างต่้าต่อค้าสั่งซื้อของโรงงานทอผ้า นั่นคือโรงงานทอผ้าจะต้องเลือกเส้นด้ายไหมอีรี่จาก
ในสต็อกของผู้ผลิตเส้นด้ายท้าให้ไม่สามารถเลือกขนาดของเส้นด้ายให้ตรงตามที่ตนต้องการได้ หรือ
ถึงแม้จะผลิตตามค้าสั่ งซื้อก็พบว่ามีปริมาณวัตถุดิบคือรังไหมในสต็อกจ้านวนจ้ากัด ท้าให้มีปริมาณ
อุปทานเส้นด้ายไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ยืดหยุ่นต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
ในกรณีของผู้ทอผ้าด้วยมือ พบว่าจะมีความแตกต่างจากโรงงานทอผ้าที่ส่วนมากเป็นการทอ
เพื่อจ้าหน่ายมากกว่าทอตามค้าสั่งซื้อ ดังนั้นเมื่อวางแผนจะท้าการผลิตเพื่อน้าไปจ้าหน่ายจึงจะท้าการ
สั่งซื้อเส้นด้ายจากทั้งโรงงานปั่นด้ายและจากเกษตรกรปั่นด้าย ในกรณีนี้ผู้ทอผ้าจะเลือกเส้นด้ายจาก
ในสต็อกของโรงงานปั่นด้ายและเกษตรกรผู้ปั่นด้าย ซึ่งในจุดนี้พบปัญหาในเรื่องปริมาณเส้นด้ายที่ผลิต
โดยเกษตรกรมี จ้ านวนไม่เ พีย งพอต่ อความต้องการ รวมถึ งปัญ หาเส้ น ด้ายที่ไม่ ได้ คุณภาพหรือ มี
คุณภาพแตกต่างกัน ท้าให้เป็นข้อจ้ากัดส้าหรับผู้ทอผ้าด้วยมือ เนื่องจากวัตถุดิบคือเส้นด้ายมีขนาด
แตกต่างกัน การทอผ้าแต่ละผืนจึงมีคุณภาพแตกต่างกันไปด้วย ในขณะที่การสั่งซื้อเส้นด้ายโรงงานใน
บางครั้งมีปัญหาขาดแคลนเช่นกัน

ในอุตสาหกรรมปั่นด้ายนั้นเช่นเดียวกับการทอผ้าคือ ประกอบด้วยโรงงานปั่นด้าย และผู้ปั่น
ด้ายด้วยมือ ในกรณีของโรงงานปั่นด้ายนั้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นการผลิตเพื่อจ้าหน่ายและผลิตตาม
ค้าสั่งซื้อ แต่ผู้ผลิตวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากความเพียงพอของจ้านวนวัตถุดิบต่อการผลิตขั้น
ต่้าของเครื่องจักร ไม่สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นแบบสต็อกรัง
ไหมโดยการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ซึ่งการรับซื้อนั้นส่วนมากจะเป็นการรับซื้อเมื่อ
เกษตรกรผู้เลี้ ยงน้ ามาจ้าหน่ ายที่ โรงงาน ในบางครั้งจะมีการสั่ งซื้อไปยังเกษตรกรในเครือข่าย ใน
อุตสาหกรรมไหมอีรี่นั้นการส่งต่อรังไหมระหว่างเกษตรกรและโรงงานปั่นด้ายเป็นการส่งต่อกันโดยตรง
ไม่มีคนกลางคือผู้รวบรวม ท้าให้การรวบรวมรังไหมท้าได้ค่อนข้างยาก ปัญหาของโรงงานปั่นด้ายจึงอยู่
ที่ปัญหาของการรวบรวมวัตถุดิบทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
ในกรณีของเกษตรกรผู้ปั่นด้ายด้วยมือนั้นจะเป็นการปั่นด้ายเพื่อเก็บไว้จ้าหน่ายเช่นกัน แต่
การปั่นด้ายของเกษตรกรแตกต่างจากโรงงานปั่นด้ายที่เป็นขนาดการผลิตขนาดเล็กมาก ดังนั้นไม่
จ้ าเป็ น ต้ องสต็อ กวั ตถุดิ บ ให้ ได้ จ้ านวนมาก เกษตรกรผู้ ปั่ นด้า ยมัก จะมีแหล่ ง รับซื้ อรัง ไหมมาจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือมาจากการที่ตน เองเป็นผู้เลี้ยงไหมอยู่แล้ว แม้ว่า
เกษตรกรผู้ปั่นด้ายจะไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องปริมาณวัตถุดิบเช่นเดียวกับโรงงานปั่นด้าย แต่มีข้อจ้ากัดเรื่อง
การผลิต และมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่ได้ นั่นคือผลิตได้จ้านวนไม่มากนักในแต่ละวัน ท้าให้ต้อง
ใช้เวลานานในการผลิตด้าย 1 กิโลกรัมด้าย อีกทั้งด้ายที่ได้จากผู้ผลิตแต่ละรายมีคุณภาพแตกต่างกัน
เช่น ขนาดเส้น ความเรียบของเส้น ซึ่งได้กลายเป็นข้อจ้ากัดส้าหรับผู้ทอผ้า
ในระดับต้นน้้าพบว่าเกษตรกรผู้เ ลี้ยงไหมอีรี่จะการเลี้ยงในรูปแบบเลี้ยงในครัวเรือน เป็น
อาชีพเสริม ดังนั้นเกษตรกรแต่ละรายจึงท้าการเลี้ยงจ้านวนไม่มากท้าให้มีปริมาณรังไหมที่ได้ในแต่ละ
รอบการผลิตจ้านวนไม่มากนัก ในการผลิตของเกษตรกรเป็นการผลิตเพื่อเก็บไว้จ้าหน่ายเช่นเดียวกัน
ดังนั้นจะไม่ยืดหยุ่นต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
จากการพิจารณาโซ่อุปทานตั้งแต่ปลายน้้าไปยังต้นน้้าพบว่าการส่งผ่านของสินค้าจากต้นน้้า
ไปยังปลายน้้านั้นมีปัญหาในส่วนของต้นน้้า โดยมีปัญหาปริมาณรังไหมไม่เพียงพอต่ออุปสงค์รังไหมใน
ระดับกลางน้้า รวมถึงปัญหาในด้านคุณภาพของรังไหม ในขณะที่การส่ งสินค้าระหว่างโรงงานปั่นด้าย
กับ โรงงานทอผ้ านั้ น การส่ งผ่ า นสิ น ค้ายัง มีปัญ หาเพี ยงปริมาณเส้ น ด้ายไม่เพี ยงพอต่อค้ าสั่ ง ซื้อใน
บางครั้งเท่านั้น
ในขณะที่การส่งผ่านข้อมูลจากอุตสาหกรรมปลายน้้าไปยังต้นน้้าพบว่ามีการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างกันน้อยมาก โดยเฉพาะในระดับเกษตรกรต้นน้้า ข้อมูลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่รับทราบคือ
ราคารับซื้อ และมาตรฐานของขนาดรังไหม แต่ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลถึงปริมาณความต้องการรังไหม
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ในด้านเวลาน้า (lead time) ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ตั้งแต่ปลายน้้าถึงต้นน้้า พบว่าในส่วน
ของการทอผ้าจะมีเวลาน้า (lead time) ที่นานกว่าในส่วนอื่น เนื่องจากเป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อ
ดังนั้นจะใช้เวลาพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าประมาณ 1 ปี และใช้ระยะเวลาการจัดหาวัตถุดิบประมาณ
30 วัน ใช้เวลาทอและลอกกาวประมาณ 45 วัน ในขณะที่เกษตรกรทอผ้าใช้เวลาประมาณ 30 วันใน
การสั่งซื้อด้าย และใช้เวลาทอผ้าประมาณ 1 - 30 วันในการผลิตผ้า 1 ผืน โดยขึ้นกับขนาดของผ้า ใน
การปั่นด้ายในระดับโรงงานพบว่าใช้เวลาจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอประมาณ 180 วัน และใช้เวลาปั่น
ด้ายประมาณ 30 วัน ในขณะที่เกษตรกรปั่นด้าย ใช้เวลาในการจัดหาวัตถุดิบไม่นานเนื่องจากเป็นการ
ผลิตขนาดเล็ก และใช้เวลาปั่นด้ายประมาณ 30 วัน ต่อการปั่นด้าย 1 กิโลกรัม ในขณะที่การเลี้ยงไหม
เกษตรกรใช้เวลาเลี้ ย งจนได้รั งไหมประมาณ 20 วัน ดังนั้นระยะเวลาน้า (lead time) ของ
อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้าใช้เวลาประมาณ 110 - 305 วัน การที่เวลาน้า (lead time) ของ
อุตสาหกรรมไหมใช้เวลานานเนื่องจากการขาดการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ปลายน้้าไปถึงต้นน้้า
นอกจากนี้การเชื่อมต่อในแต่ล ะส่ว นของอุตสาหกรรมยังไม่มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ เห็นได้จ ากการส่ งผ่านข้อมูลจากปลายน้้าไปยังต้นน้้าไม่มีความสมบูรณ์
เกษตรกรไม่มีข้อมูลในด้านปริมาณความต้องการของผู้ใช้ เป็นผลให้ผู้เลี้ยงยังไม่ทราบถึงความต้องการ
ของตลาด ในขณะเดียวกันผู้ผลิตด้ายและทอผ้าในระดับอุตสาหกรรมไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณรัง
ไหมในแต่ละฤดูกาลได้ ท้าให้ไม่สามารถขยายตลาดได้ เนื่องจากหากผู้ผลิตเส้นด้ายและทอผ้ารับค้า
สั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้นแต่ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามค้าสั่งซื้อได้จะส่งผลเสียต่อบริษัท จะเห็นได้
ว่าในส่วนการผลิตเส้นด้ายและทอผ้านั้นมีระบบการจัดการในเชิงพาณิชย์ ในขณะที่การเลี้ยงกลับไม่
สามารถตอบสนองในส่วนนี้ได้ ท้าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่ไม่สามารถท้าให้เติบโตได้
4.2 การวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมไหมอีรี่
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปัญหาของ
อุตสาหกรรมไหมอีรี่ในภาพรวม ในส่วนนี้จะท้าการวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมไหมอีรี่เพื่อศึกษาในแต่
ละส่วนของโซ่อุปทานไหมอีรี่ โดยการวัดสมรรถนะของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ตามแบบจ้าลอง SCOR
โดยเป็นการวัดประสิทธิภาพในระดับที่ 2 ของแบบจ้าลอง และท้าการประเมินประสิทธิภาพของโซ่
อุปทานแยกตามอุตสาหกรรมต้นน้้า และกลางน้้า ดังต่อไปนี้
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4.2.1 การวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมเส้นใย (เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่)
การวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมเส้นใย เป็นการวัดสมรรถนะเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ใน
ระดับองค์กรและกิจกรรมในอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงไหมอีรี่ พบว่าวัตถุดิบที่ส้าคัญได้แก่ ไข่ไหม และพืช
อาหาร และมีผลผลิตคือใยไหมและ ดักแด้ (ภาพที่ 4.1)
ไข่ไหม
พืชอาหาร

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่

ใยไหม
ดักแด้

ภาพที่ 4.1 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใย
1) การวัดสมรรถนะระดับองค์กร
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมอีรี่ด้วยดัชนีชี้
วัดสมรรถนะ โดยแบบจ้าลอง SCOR เพื่อประเมินความสามารถขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน โดยแบ่ง
การวัดเป็น 5 คุณลักษณะ (ตารางที่ 4.1) ดังนี้
1.1) ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน (Reliability)
ในด้านความน่าเชื่อถือในระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมนั้น เมื่อประเมินโดยวัดจากความ
สมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ยังไม่มีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า
เนื่องจากในภาพรวมเกษตรกรยังมีรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตแบบดั้งเดิม คือท้าการผลิตตามรอบ
ฤดูกาล ไม่ได้ท้าการผลิตตามค้าสั่งซื้อ การผลิตไม่มีก้าหนดเวลาในแต่ละรอบชัดเจน เกษตรกรจะท้า
การเลี้ยงตามช่วงเวลาที่ตนเห็นว่ามีเวลาว่าง ดังนั้นจะไม่ได้ค้านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
และมีความเสี่ยงในเรื่องอากาศร้อนที่ท้าให้ไหมตาย จึงไม่สามารถประมาณการปริมาณรังไหมในแต่ละ
รุ่นได้
ในด้านคุณภาพไม่สามารถก้าหนดคุณภาพได้ คือมีปัญหารังไหมไม่สะอาด ขนาดรัง
ไหมเล็ก และไม่มีการแบ่งเกรดสินค้าชัดเจน ท้าให้ความน่าเชื่อถือในส่วนนี้ไม่สูงมาก
จากการสัมภาษณ์เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของกลุ่มเกษตรกร พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่ไม่
เข้มแข็งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่สามารถตอบสนองค้าสั่งซื้อได้ ความน่าเชื่อถือมีค่าค่อนข้างต่้า
ในขณะที่กลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเช่นกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสระแก้วจะสามารถรับค้าสั่งซื้อ
และตอบสนองต่อค้าสั่งซื้อได้ดีกว่า แต่โดยภาพรวมพบว่าความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานในระดับนี้
มีค่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง
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1.2) การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน (Responsiveness)
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าต่้า โดยในรอบการผลิต 1 รอบใช้ระยะเวลา
ประมาณ 20 วัน โดยเกษตรกร 1 ครอบครัวสามารถผลิตรังไหมได้โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 1-3
กิโลกรัมต่อรอบการการผลิต ซึ่งหากรวมกับระยะเวลาน้าในการหาไข่ไหมประมาณ 10 วัน ท้าให้
ระยะเวลารอบการผลิตยาวถึง 30 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการรวบรวมไหมเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
ของลูกค้า ซึ่งหากรวมระยะเวลาในการรวบรวมเพื่อน้าไปจ้าหน่ายจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการตอบสนองค้าสั่งซื้อ (Order Fulfillment Cycle Time) ค่อนข้าง
นาน ดังนั้นการตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานจึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility)
เมื่อพิจ ารณาในเรื่องความสามารถในการจัดหาสิ นค้าให้ ลู กค้าในกรณีที่ไม่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้านั้นพบว่าหากมีความต้องการรังไหมเพิ่มจากจ้านวนที่ผลิตอยู่นั้นเกษตรกรสามารถ
เพิ่มการผลิตได้ แต่ไม่สามารถจัดหาจ้านวนรังไหมให้เพิ่มได้ทันที ดังนั้นจึงมีความคล่องตัวค่อนข้างต่้า
มีข้อจ้ากัดในด้านศักยภาพการผลิต (capacity) เนื่องจากการผลิตเป็นแบบเน้นการใช้แรงงาน (labor
intensive) การเพิ่มจ้านวนการผลิตจึงมีข้อจ้ากัดจากการใช้แรงงานรวมถึงพืชอาหาร จากการศึกษา
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมอีรี่นั้นพบว่าปริมาณที่เหมาะสมในการเลี้ยงคือปริมาณไข่ไหม 10 กรัม
ต่อหนึ่งครอบครัว หากต้องการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงภายใต้การใช้แรงงานของครอบครัวอาจท้าให้ได้
ไหมที่มีคุณภาพต่้าลง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการตอบสนองในการเพิ่มก้าลังการผลิต
(Upside Supply Chain Flexibility) สามารถท้าได้ แต่เพิ่มได้ไม่มากนัก อาจท้าให้รังไหมที่มี
คุณภาพไม่ดี ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการผลิตในครัวเรือนจึงไม่เหมาะสม การเพิ่มการผลิตจะท้าได้โดย
การเพิ่มจ้านวนผู้เลี้ยงเท่านั้น ดังนั้นโดยรวมจึงพบว่าคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานจึงควรปรับปรุง
1.4) ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain cost)
ต้นทุนโซ่อุปทานของการเลี้ยงไหมนั้นพบว่ามีเพียงต้นทุนแรงงานในการเลี้ยง ส่วน
ต้นทุนในด้านการจัดหาวัตถุ ดิบ การส่งมอบนั้นมีต้นทุนไม่สูงมากนัก โดยต้นทุนการผลิตรังไหมของ
เกษตรกรในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดนครสวรรค์มีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 312 บาท
ต่อรังไหม 1 กก. ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนเฉลี่ย 542 บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนมากเป็น
ค่าแรงงานในการเลี้ยงที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนรวมทั้งหมด ส่วนการค่าใช้จ่ายด้าน
อื่น ๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การส่งมอบพบว่าต้นทุนต่อกิโลกรัมไม่สูงมากนัก จึงกล่าวได้ว่าต้นทุน
การผลิตมีค่าแรงเป็นปัจจัยเดียวที่มีนัยยะส้าคัญ
1.5) การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply
Chain
Asset
Management) ในด้านผลตอบแทนพบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากการขายดักแด้
และรังไหม ในขณะที่การจ้าหน่ายรังไหมต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนในการรวบรวมรังไหม
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เพื่ อ จ้ า หน่ า ย ท้ า ให้ ส ภาพคล่ อ งทางการเงิ น จากการจ้ า หน่ า ยรั ง ไหมต่้ า กว่ า การจ้ า หน่ า ยดั ก แด้
เนื่องจากการผลิตรังไหม 1 กก.จะได้ดักแด้เพื่อจ้าหน่าย 9 กก.รังไหมมีราคา 300 บาท/กก. ในขณะที่
การจ้าหน่ายดักแด้จะได้ราคาประมาณ 150 บาท/กก. โดย จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายได้จากการ
จ้าหน่ายดักแด้ประมาณ 1350 บาทและเป็นรายได้จากรังไหมประมาณ 300 บาท
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์คงที่ (Return On Fixed Asset) จะเห็นว่า
การเลี้ยงไหมมีการลงทุนสินทรัพย์ไม่สูงมากและสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 1,650 บาท/ครัวเรือน
จึงเหมาะในการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมส้าหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย เมื่อพิจารณารอบระยะเวลาการ
สร้างกระแสเงินสด (Cash-To-Cash Cycle time) จะพบว่าการจ้าหน่ายรังไหมใช้ระยะเวลาในการ
สร้างรายได้นานถึง 90 วัน ขณะที่ดักแด้มีรอบการสร้างรายได้เพียง 30 วันเท่านั้น ท้าให้การจ้าหน่าย
ดักแด้ท้ารายได้มากกว่าและมีรอบการสร้างรายได้ดีกว่าการจ้าหน่ายรังไหม
ตารางที่ 4.1 การประเมินสมรรถนะเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร

ความ
การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน
น่าเชื่อถือของ ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ของห่วง
ห่วงโซ่อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
โซ่อุปทาน
ความสามารถในการส่งมอบ ควรปรับปรุง
สินค้าที่สมบูรณ์ (Perfect
Order Fulfillment)
เวลาที่ท้าให้การส่งมอบ
ต้องแก้ไข
สินค้ามีความสมบูรณ์
(Order Fulfillment Cycle
Time)
ความสามารถในการ
ควรปรับปรุง
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของลูกค้า (Upside
Supply Chain
Flexibility )
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การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน

ตารางที่ 4.1 การประเมินสมรรถนะเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม (ต่อ)
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)
สัดส่วนมากที่สดุ ที่สามารถ
จัดการได้ใน 30 วัน
(Upside Supply Chain
Adaptability)
ผลรวมของต้นทุนในการ
ด้าเนินงานในกิจกรรม
Supply Chain
Management Cost
ต้นทุนของสินค้า
(Cost Of Goods Sold)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
ผลตอบแทนคืน (Cash-ToCash Cycle Time)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ในห่วงโซ่อุปทาน (Return
On Supply Chain Fixed
Asset)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร
ความ
การตอบสนอง ความคล่องตัว
น่าเชื่อถือของ ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ห่วงโซ่อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
ต้องแก้ไข

ต้นทุนของ
ห่วงโซ่
อุปทาน

การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน

ดี

ดี
รังไหมต้อง
แก้ไข
ดักแด้ ดี
ดี

2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
2.1) ด้านการวางแผน
การวางแผนตามมาตรฐานมีการวางแผน 4 ขั้นตอนงาน ได้แก่ การวางแผนโซ่
อุปทาน การวางแผนจัดหา การวางแผนผลิต และการวางแผนส่งมอบ
2.1.1) การวางแผนโซ่อุปทาน ซึ่งนับว่ าเป็นการวางแผนที่ส้าคัญที่สุด จากการ
ผลิตที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมท้าให้ไม่เกิดความร่วมมือกับลูกค้าคือโรงงานปั่นด้าย และ
ผู้ผลิตวัตถุดิบคือไข่ไหม ท้าให้เกิดความเสี่ยงด้านการผลิต
2.1.2) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ พบว่าวัตถุดิบที่ส้าคัญของการเลี้ยงไหมคือ
ไข่ไหมและพืชอาหาร ดังนั้นก่อนการเลี้ยงเกษตรกรจะมีการวางแผนด้านวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อ
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การเลี้ยง จากการสัมภาษณ์พบว่าในด้านไข่ไหม เกษตรกรส่วนมากจะมีการวางแผนด้านการจัดหา
ไข่ไหมในระยะสั้นๆ คือเป็นการวางแผนในแต่ละรอบการผลิต ในขณะที่ด้านพืชอาหารนั้น เกษตรกร
จะทราบถึงปริมาณการใช้พืชอาหารในแต่ละรุ่นจึงมีการวางแผนการเลี้ยงให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การปลูกพืชอาหาร ลักษณะการท้างานดังกล่าวท้าให้เกิดปัญหาความเพียงพอของไข่ไหม
2.1.3) การวางแผนการผลิต พบว่ามีการวางแผนการผลิตในแต่ละรุ่น โดยมีการ
วางแผนในด้านปริมาณการเลี้ยงในแต่ละรุ่ น จากการสอบถามพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่มี
การวางแผนในด้านปริมาณการเลี้ยงร้อยละ 84.6 และไม่เคยวางแผนเลยร้อยละ 15.4 ในขณะที่
เกษตรกรในจังหวัดอ้านาจเจริญมีการวางแผนในด้านปริมาณการเลี้ยงทุกครั้งร้อยละ 60 มีการ
วางแผนบางครั้งร้อยละ 30 และไม่เคยวางแผนเลยร้อยละ 10 เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์มีการ
วางแผนร้อยละ 83.4 และวางแผนเป็นบางครั้งร้อยละ 16.6 อย่างไรก็ตามพบว่าการวางแผนนี้เป็น
การวางแผนระยะสั้นๆ นั่นคือเป็นการวางแผนส้าหรับการผลิตเฉพาะครั้งที่ก้าลังจะเลี้ยงเท่านั้น โดย
เป็นการวางแผนการผลิตที่เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ โดยประเมินสภาพอากาศ แรงงาน และพืช
อาหาร ว่าพร้อมในการผลิตแต่ละรอบหรือไม่ และพบว่าเป็นการวางแผนการผลิตแบบผลิตเพื่อรอ
จ้าหน่าย (Make to Stock) โดยผลิตตามรูปแบบการผลิตตามที่ท้ามาในอดีต เนื่องจากมักจะมี
ปริมาณการเลี้ยงแต่ละรุ่นในจ้านวนที่ใกล้เคียงกันเสมอ มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการมาตรฐานด้านการวางแผนการผลิตตามแบบจ้าลอง
SCOR จะเห็นได้ว่าการวางแผนขาดกิจกรรมในการประเมินความต้องการด้านการผลิต แต่เป็นการ
ประเมินแผนการผลิตจากทรั พยากรที่มีเท่านั้น ท้าให้เป็นการผลิตที่ด้าเนิ นไปโดยไม่พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ในด้านความถูกต้องในการผลิตตามแผนการผลิตนั้น พบว่าสามารถผลิตได้
ตามปริมาณที่วางแผนไว้ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าในแต่ละรุ่นมีอัตราการรอดโดยเฉลี่ยร้อยละ 85
แต่พบว่าในบางครั้งจะมีความเสี่ยงในการที่หนอนไหมจะตายทั้งรุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน หรือ
ในช่วงที่มีอากาศร้อน
2.1.4) วางแผนการจัดส่งมอบ ไม่มีการวางแผนการส่งมอบเนื่องจาก ไม่สามารถ
คาดการณ์ปริมาณการผลิตได้ การส่งมอบจะเกิดขึ้นถ้ามีปริมาณรังไหมเพียงพอ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเลี้ยงไหมอีรี่นั้นขาดการวางแผนโซ่อุปทาน ขาดการ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาว การวางแผนการผลิตไม่ได้พิจารณาจากความต้องการของลูกค้า
แต่เป็นการวางแผนการผลิตแบบระยะสั้นๆ ตามช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงสะดวก ไม่มีการวางแผนระยะยาว
ว่าในแต่ละปีจะท้าการผลิตในช่วงใดบ้าง ปริมาณเท่าไหร่บ้าง สอดคล้องกับการวางแผนการจัดหา
ปัจจัยการผลิตแบบระยะสั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน ความคล่องตัว และการ
ตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่ในระดับต้นน้้า
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2.2) ด้านการจัดหา
ปัจจัยการผลิตหลักในการเลี้ยงไหมอีรี่ได้แก่ ไข่ไหมอีรี่ และพืชอาหาร โดยในการ
จัดหาวัตถุดิบหลักคือ ไข่ไหม และพืชอาหาร การจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเลี้ยงไหมอีรี่เป็น
การจัดหาเพื่อการผลิตแบบรอจัดจ้าหน่าย นั่นคือมีการจัดหาวัตถุดิบก่อนที่จะมีค้าสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งการ
จัดหาวัตถุดิบของเกษตรกรนั้นพบว่ามีต้นทุนในการจัดหาต่้า เนื่องจากไข่ไหมส่วนมากได้รับมาฟรีไม่มี
ต้นทุนในการซื้อ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการจัดหาไข่นั้นจะต้องน้ามาจากนอกพื้นที่ มีระยะทางในการ
จัดหาไข่ค่อนข้างไกล เช่นน้ามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน หรือศูนย์หม่อน
ไหมซึ่งมีการผลิตไข่ไหมอีรี่ไม่กี่แห่งเช่น จังหวัดตาก อุดรธานี และร้อยเอ็ด ส่วนพืชอาหารเป็นการ
ออกไปเก็บจากไร่ของตนเองเป็นส่วนมากจึงมีต้นทุนเฉพาะค่าเดินทางและค่าแรงงาน แต่อย่างไรก็
ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าไร่มันที่ใช้เก็บเป็นพืชอาหารของไหมอีรี่จะต้องเป็นไร่มันที่ไม่มีการฉีดยา
ฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้า เกษตรกรบางรายจึงต้องแบ่งพื้นที่บางส่วนส้าหรับการปลูกมันส้าปะหลัง ที่ไม่
ฉีดสารเคมีเพื่อใช้เลี้ยงไหมอีรี่โดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาพืชอาหารอาจเป็นปัญหาในระยะยาวหากมีการ
ขยายปริมาณการเลี้ยง
เมื่อสอบถามถึงปัญหาด้านวัตถุดิบ เช่น ปริมาณพบว่าทั้งไข่และอาหารมีปริมาณ
เพียงพอ โดยเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และนครสวรรค์เฉลี่ยร้อยละ 84 ไม่มีปัญหาเรื่องจ้านวนไข่ไม่
เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 16 ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ ส่วนเกษตรกรจังหวัดอ้านาจเจริญร้อยละ 30 มีปัญหา
ในเรื่องนี้ ในขณะที่ปัญหาของความเพียงพอของพืชอาหารพบว่ามีปัญหาในเรื่องความเพียงพอเช่นกัน
โดยจะพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และอ้านาจเจริญมีปัญหาเรื่ องพืชอาหารไม่เพียงพอร้อยละ
30 และ 20 ตามล้าดับ
ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ โดยคุณภาพของไข่ไหมอีรี่พิจารณาจากอัตราการเกิด
และรอดชีวิต จากการสัมภาษณ์พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่และอ้านาจเจริญประสบปัญหานี้โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 20 ซึ่งปัญหาเรื่องคุณภาพของไข่ไหมอีรี่ โดยมากมาจากการขนส่งไข่ไหม เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนมากจะท้าการขอไข่ไหมไปยังศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
จากกรมหม่อนไหม การจัดส่งมาให้เกษตรกรนั้นจะจัดส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ ซึ่งกระบวนการขนส่ง
ไข่ไหมนี้อาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้อัตราการเกิดลดลงได้ หากการบรรจุไข่มาในสภาพไม่ดีพอ รวมถึง
สภาพอากาศในขณะส่งสินค้าที่ไม่ได้มีการขนส่งมาในรถที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ส่วนปัญหาด้านคุณภาพของพืชอาหารนั้นพบว่า พืชอาหารที่มีสารเคมี เช่นยาฆ่า
แมลงส่งผลให้หนอนไหมอีรี่ตายได้ จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ประสบปั ญหา
นี้มากที่สุด โดยร้อยละ 38.5 เจอปัญหาพืชอาหารมีสารเคมีเจือปน ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัด
นครสวรรค์และอ้านาจเจริญประสบปัญหานี้ร้อยละ 16.6 และ 20 ตามล้าดับ
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ในด้านการจัดหาวัตถุดิบหลักนั้นพบว่าแม้ว่าต้นทุนด้านการเงินของการจัดหาวัตถุดิบ
จะมีต่้ามาก แต่ปัญหาส้าคัญคือเรื่องปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อการตอบสนองและความ
คล่องตัวของห่วงโซ่ เนื่องจากในบางช่วงที่มีความต้องการไข่ไหมเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตไข่อาจไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ อีกทั้งปัญหาการจัดหาพืชอาหารให้แก่หนอนไหมที่มีปริมาณ
มากขึ้นก็ถือเป็นข้อจ้ากัดเช่นกัน
เมื่อพิจารณาเทียบกับกิจกรรมมาตรฐานของ SCOR ด้านการจัดหาจะพบว่าปัญหา
ด้านการตรวจสอบสินค้าเป็นปัญหาส้าคัญโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพไข่ไหม เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเลี้ยงไหมหม่อนการจัดส่งไข่ไหมหม่อนจะด้าเนินการจัดส่งภายใต้ระบบการจัดส่งที่ควบคุม
สภาพแวดล้อมเพื่อประกันคุณภาพไข่ที่ได้รับ ในขณะที่ไข่ไหมอีรี่ไม่ได้มีการควบคุมสภาพการขนส่ง
และการได้รับไข่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เกษตรกรจึงไม่เน้นการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรก็ตาม การรับไข่ที่
ไม่ได้คุณภาพเป็นสาเหตุส้าคัญต่อการเสียโอกาสด้านการผลิต
2.3) ด้านการผลิต
ในด้านการเลี้ยงไหมพบว่ามีการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 5 รุ่นต่อปี โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง
ประมาณ 21-23 วัน โดยมีปริมาณการเลี้ยงโดยเฉลี่ยไข่ 10-20 กรัมต่อรุ่น และได้ผลผลิตเป็นเส้นไหม
ประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อรุ่น โดยส่วนมากเกษตรกรจะเลี้ยงโดยมีการพักโรงเรือนในการเลี้ยง ดังที่
กล่าวมาแล้วในเรื่องต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานว่าสัดส่วนของต้นทุนค่าแรงสูงประมาณร้อยละ 60 แสดง
ให้เห็นว่าการผลิตเป็นแบบเน้นการใช้แรงงาน (labor intensive) รวมถึงการเลี้ยงจะต้องอาศัยพื้นที่
โรงเรือนที่มีอยู่อย่างจ้ากัด ไม่มีการควบคุมคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม จะเห็ นได้ว่าการ
เลี้ยงไหมนั้นปัจ จัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส้าคัญแต่เกษตรกรกลับไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญในการดูแลหนอน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเลี้ยง
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความคล่องตัว ในด้านความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นพบว่ายังสามารถเพิ่มขึ้นได้แต่เพิ่มได้ไม่มากนัก ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความสามารถ
ในการเพิ่มขนาดการผลิตอย่างจ้ากัดของเกษตรกร เนื่องจากในการเลี้ยงไหมของเกษตรกรเป็นการ
เลี้ยงโดยใช้แรงงานในครัวเรือนเท่านั้น การเพิ่มขนาดการเลี้ยงจึงท้าได้ค่อนข้างยากเพราะจะท้าให้
ดูแลไม่ทั่วถึงท้าให้ไหมอาจตายได้ อีกทั้งการมีข้อจ้ากัดด้านขนาดโรงเรือนที่มีพื้นที่จ้ากัด การเพิ่ม
ปริมาณการเลี้ยงอาจะเพิ่มได้ไม่มากนัก รวมถึงปัญหาส้าคัญคือปัญหาดักแด้ที่เป็นปัญหาหลักในการ
เพิ่มปริมาณการเลี้ยง เนื่องจากดักแด้ของไหมอีรี่มีตลาดรับซื้อไม่กว้างมากนัก เป็นตลาดเฉพาะคนใน
พื้นที่ อีกทั้งมีราคาสูงกว่าดักแด้จากหนอนไหมหม่อน ท้าให้ไม่มีคนรับซื้อ และยังขาดการน้าไปแปรรูป
เป็นสินค้าให้รูปแบบอื่นๆ
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2.4) ด้านการส่งมอบ
เกษตรกรจะท้าการรวบรวมผลผลิตให้ได้จ้านวนมากพอจึงจะส่ งไปจ้าหน่าย โดยการ
รวบรวมจะมีการจัดเก็บไว้ในที่มิดชิด เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และ อ้านาจเจริญ ร้อยละ 84.6
และ ร้อยละ 70 มีการท้าความสะอาดรังก่อนจัดเก็บ ส่วนเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และสระแก้วมี
การท้าความสะอาดรังก่อนจัดเก็บทุกครั้ง โดยเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ และนครสวรรค์ มีการคัด
แยกเกรดของรังไหมก่อนจัดเก็บ โดยเฉลี่ยร้อยละ 80 มีเพียงร้อยละ 20 ที่ไม่มีการคัดแยกเกรด
ในขณะที่เกษตรกรจังหวัดอ้านาจเจริญสูงถึงร้อยละ 60 ที่ไม่มีการคัดแยกเกรดรังไหม ดังนั้นในการส่ง
มอบรังไหมให้ลูกค้าจึงมีทั้งแบบแยกเกรด และคละเกรด
เนื่องจากการผลิตในแต่ละรุ่นจะได้รังไหมประมาณ 1-3 กิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรจะ
เก็บรวบรวมให้ได้ประมาณ 20 กิโลกรัมจึงน้าไปจ้าหน่าย โดยจ้าหน่ายให้ทั้งเกษตรกรผู้ปั่นด้ายที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียง หรือโรงงานปั่นด้าย โดยการขนส่งจะขนโดยรถยนต์
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เกษตรกรจะต้องเก็บรวบรวมรังไหมให้มีปริมาณมากพอที่จะ
ขนส่งไปจ้าหน่าย ท้าให้เกษตรกรจะได้รับรายได้จากการจ้าหน่ายล่าช้าออกไปอีกประมาณ 2-3 เดือน
แตกต่างจากการจ้าหน่ายตัวดักแด้ที่เกษตรกรจะได้รับเงินสดทันทีในแต่ละรุ่นที่ท้าการเลี้ยง ส่งผลให้
การบริหารสินทรัพย์ของห่วงโซ่อุปทานของรังไหมต่้า
ปัญหาในกิจกรรมการส่งมอบพบว่ามีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการรวบรวมซึ่งท้าให้
ประเมินวันในการส่งมอบได้ยาก รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพเนื่องจากการไม่คัดแยกเกรดของรังไหม
และมีสิ่งสกปรกเจือปน
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เกษตรกรเลีย้ งไหมอีรี่
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M1

D2

โรงงานปั่นด้ าย

D1่นด้ าย
เกษตรกรปั

การเคลื่อนย้ายสินค้า
ภาพที่4.2 แบบจ้าลองอ้างอิงกระบวนการของเกษตรกรเลี้ยงไหมอีรี่1
1

P2 =การวางแผนด้านวัตถุดิบ P3 = การวางแผนด้านการผลิต P4= การวางแผนการจัดส่ง S1= การ
จัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป M1 = การผลิตเพื่อเก็บ M2 = ผลิตตามค้าสั่งซื้อ D1= การจัดส่งสินค้าคงคลัง D2
= การจัดส่งสินค้าตามค้าสั่งซื้อ
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3) แบบจ้าลอง SCOR ในปัจจุบัน (AS-IS)
จากการประเมินกิจกรรมหลักของโซ่อุปทานตามแนวคิดแบบจ้าลอง SCOR (ภาพที่
4.2)พบว่าลูกค้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่คือเกษตรกรปั่นด้ายและโรงงานปั่นด้าย ต่างมีรูปแบบการ
ผลิตแบบรอจัดจ้าหน่าย (S1 M1 D1) เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ที่มีรูปแบบการผลิตแบบรอ
จัดจ้าหน่าย (M1) แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงจะไม่มีการสต็อกวัตถุดิบคือไข่ไหมไว้ล่วงหน้า แต่จะสั่งซื้อหรือ
ขอไข่ไหมไปยังผู้ผลิตไข่ไหม เมื่อจะท้าการเลี้ยงเท่านั้น โดยผู้ผลิตไข่ไหมจะมีการผลิตไข่ไว้จ้านวนไม่
แน่นอน (S1) ซึ่งท้าให้ไม่สอดคล้องกับผู้ผลิตไข่ ท้าให้ไข่อาจมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการได้
ในด้านการวางแผนพบว่าไม่มีการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม
เกษตรกรปั่น ด้าย โรงงานปั่นด้าย และผู้ผลิตไข่ไหม นอกจากนี้การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไม่มีการวาง
แผนการจัดหา และการส่งมอบ รวมถึงขาดการวางแผนการผลิตระยะยาว มีแต่เพียงการวางแผนการ
ผลิตในแต่ละรอบการผลิตเท่านั้น ท้าให้โรงงานปั่นด้ายไม่สามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบได้
ปัญหาหลักที่พบได้แก่ ความยืดหยุ่นของก้าลังการผลิต รอบเวลาในการสร้างรายได้ของ
ไหมมีระยะเวลานานเกินไป การเพิ่มก้าลังการผลิตต้องเป็นการเพิ่มครัวเรือนในการเลี้ยง และไม่มีการ
พัฒนาตลาดที่ชัดเจนที่จะรองรับการผลิตซึ่งในช่วงต้นของการส่งเสริมจ้าเป็นต้องมีการประกันราคารับ
ซื้อ หรือการด้าเนินการในลักษณะ Contract Farming เพื่อให้ผู้เลี้ยงมั่นใจในรายได้ที่จะเข้ามา ซึ่งมัก
ด้าเนินการการโดยผู้ผลิตขั้นสุดท้ายที่ต้องการคุณภาพสินค้าและปริมาณสินค้าที่สม่้าเสมอ และมีการ
จัดการโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้้า
ในกรณีของไหมอีรี่เป็นกรณีที่แตกต่างจากเกษตรทั่วไปที่รายได้มาจาก 2 แหล่งได้แก่
ดักแด้ และรังไหม ท้าให้การบริหารโซ่อุปทานจะไม่สามารถท้าได้เมื่อบริ หารสายโซ่อุปทานเพียงสาย
เดียว ซึ่งสร้างรายได้ไม่คุ้มค่าแรง ทั้งยังมีข้อจ้ากัดในการสร้างรายได้จากปัญหาการเลี้ยงที่เป็นการผลิต
แบบเน้นการใช้แรงงาน (Labor Intensive) อย่างไรก็ตามจุดแข็งของการเลี้ยงไหมอีรี่คือการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสูงท้าให้เหมาะในการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
4) กิจกรรมที่ควรปรับปรุง (To Be)
จากการวิเคราะห์ตามแนวทางแบบจ้าลอง SCOR ท้าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปรับปรุง
ในส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนั้นเพื่อให้ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่
อุปทานในส่วนนี้มีมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในแต่ละด้านได้แก่
4.1) การวางแผนโซ่อุปทาน (P1) เพิ่มการวางแผนของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ผลิตวัตถุดิบคือไข่ไหมอีรี่ และผู้รับซื้อรังไหมคือผู้ปั่นด้าย โดยการ
บริหารข้อมูลในการวางแผนเพื่อให้ปริมาณการผลิตมีความสม่้าเสมอ
การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ (P2) ควรมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบคือไข่ไหม
ล่วงหน้า
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การปรับปรุงการวางแผนการผลิต (P3) มีการวางแผนระยะกลางและระยะยาว เช่น
แผนการผลิตตลอดทั้งปี เกษตรกรควรมีการประสานกับผู้รับซื้อถึงปริมาณความต้องการในแต่ละช่วง
และใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการผลิตล่วงหน้า
4.2) การจัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป (S1) การจัดหาไข่ไหมอีรี่ ปัจจุบันเกษตรกรจะท้า
การขอไข่ไหมไปยังผู้ผลิต โดยจะขอเมื่อมีการตัดสินใจเลี้ยงไหม ท้าให้มีปัญหาในบางช่วงที่ไม่มีไข่ไหม
4.3) การผลิตเพื่อรอจัดจ้าหน่าย (M1) ควรมีการจัดการเรื่องคุณภาพ เพิ่มก้าลังการ
ผลิต ในด้านการผลิต
- เกษตรกรควรมีการพัฒนาการผลิตให้คุณภาพมากขึ้น โดยมีการผลิตให้ได้ตาม
ค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รังไหมขนาดใหญ่และสะอาด เนื่องจากไหมอีรี่มีความอ่อนไหวต่อ
สารพิษ ดังนั้นกระบวนการจัดการในการเลี้ยงจึงควรเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
- สร้างเครือข่ายในการเลี้ยงในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งไข่ และ
การรวบรวมรังไหม
4.4) การผลิตตามค้าสั่งซื้อ (M2)
- การท้า Contract Farming เพื่อให้ทราบปริมาณ และราคาล่วงหน้า
- ท้าการตกลงในด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาล่วงหน้ากับลูกค้า
- การจัดส่งสินค้าคงคลัง (D1) การก้าหนดระยะเวลาจัดส่งให้ลูกค้าชัดเจน การ
คัดแยกสินค้าก่อนจัดส่งให้ลูกค้า
- มีการด้าเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้สามารถก้าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
ได้ถูกต้อง
- มีการคัดแยกสินค้าตามเกรด
- ลดระยะเวลาในการจัดเก็บรังไหม เพื่อให้มีสภาพคล่องจากการขายรังไหมเร็ว
ขึ้น
4.2.2 การวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย
อุตสาหกรรมปั่นด้ายมีผู้ผลิตใน 2 ลักษณะได้แก่ เกษตรกร และโรงงานปั่นด้าย ซึ่งมีความ
แตกต่างในการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั้นในการวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมปั่นด้ายจึง
แบ่งเป็นการวัดสมรรถนะเกษตรกรปั่ นด้าย และโรงงานปั่นด้าย โดยในอุตสาหกรรมการปั่นด้ายนั้น
ปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญคือรังไหมอีรี่ และผลผลิตที่ได้คือเส้นด้าย (ภาพที่ 4.3)
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เกษตรกรปั่นด้าย
เส้นด้ายไหมอีรี่

รังไหมอีรี่
โรงงานปั่นด้าย
ภาพที่ 4.3 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย

1) เกษตรกรปั่นด้าย
1.1) การวัดสมรรถนะระดับองค์กร
การวัดสมรรถนะ โดยแบบจ้าลอง SCOR แบ่งการวัดเป็น 5 คุณลักษณะ (ตารางที่
4.2) ดังนี้
1.1.1) ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน (Reliability)
เมื่อประเมินในด้านความสามารถในการส่งมอบสินค้า พบว่าเกษตรกรยังไม่มี
ความสมบู ร ณ์ ใ นการส่ ง มอบเส้ น ด้ า ย เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถผลิ ต ได้ ต ามปริ ม าณที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
เนื่องจากเกษตรกรจะท้าการปั่นด้ายตามช่วงเวลาว่าง ไม่ได้ค้านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
อีกทั้งรูปแบบการผลิตโดยส่วนมากเป็นการผลิ ตแบบเพื่อรอจ้าหน่าย (Make to stock) ไม่มี
ก้าหนดเวลาชัดเจนท้าให้ความน่าเชื่อถือในส่วนนี้ต่้า
ในด้านคุณภาพไม่สามารถก้าหนดคุณภาพได้ ในกรณีที่มีผู้ปั่นด้ายหลายคน แต่
ละคนจะมีคุณภาพแตกต่างกันขึ้นกับความช้านาญของแต่ละคน แต่ถ้าเป็นการปั่นด้ายจากเกษตรกร
คนเดียวกันพบว่าจะมีคุณภาพค่อนข้างสม่้าเสมอ ดังนั้นผู้ซื้อด้ายจะให้ความเชื่อถือเป็นรายบุคคล
ดังนั้นเมื่อประเมินในภาพรวมพบว่า ความน่าเชื่อถือในส่วนนี้ยังค่อนข้างต่้า
1.1.2) การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน (Responsiveness)
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าต่้า โดยใน 1 เดือนหากท้าการปั่นด้ายเต็ม
เวลาจะสามารถปั่นเส้นด้ายได้ประมาณ 20 กิโลกรัม แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าโดยเฉลี่ย 1 เดือน
เกษตรกร 1 คนสามารถปั่นด้ายได้ประมาณ 1-3 กิโลกรัม ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยเกษตรกรจะท้าการปั่น
ด้ายเพียงวันละ 200-300 กรัมเนื่องจากท้าการปั่นเพียงวันละ 2-3 ชั่วโมง การปั่นด้ายโดยใช้มือมี
ลักษณะการผลิตเช่นเดียวกับการเลี้ยงไหมอีรี่คือเป็นการผลิตแบบเน้นใช้แรงงาน แต่ต้องอาศั ยทักษะ
และความช้านาญมากกว่าการเลี้ยงไหม นอกจากนั้นเกษตรกรยังท้าเมื่อมีเวลาว่างเท่านั้น ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าระยะเวลาในการตอบสนองค้าสั่งซื้อ (Order Fulfillment Cycle Time) ค่อนข้างนาน ท้า
ให้การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างต่้า
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1.1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility)
เมื่อพิจารณาในเรื่องความยืดหยุ่นต่อค้าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นพบว่ามีความยืดหยุ่นต่้า
เมื่อมีค้าสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นไม่สามารถตอบสนองได้ เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในด้านแรงงานในการผลิ ต
รวมถึ ง ความช้ า นาญของแรงงาน การผลิ ต ของแรงงานแต่ ล ะคนไม่ ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพให้
เหมือนกันได้ จากการสัมภาษณ์พบว่าแม้ว่ามีค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นไม่สามารถผลิตได้ตามค้าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
ได้ อีกทั้งไม่สามารถขยายก้าลังการผลิตได้เนื่องจากมีแรงงานที่ท้าการปั่นด้ายจ้านวนไม่มาก และหาก
ให้คนที่ไม่มีความช้านาญท้าจะได้คุณภาพไม่เหมือนกัน
อย่างไรก็ตามพบว่าเกษตรกรปั่นด้ายใช้เวลาในการปั่นแบบไม่เต็มเวลาจึงท้าให้
ระยะเวลาน้าในการผลิตค่อนข้างนาน แต่หากสามารถจูงใจให้ท้างานแบบเต็มเวลาสามารถเพิ่มก้าลัง
การผลิตจาก 3 กก./เดือน เป็น 20 กก./เดือน ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นถึง 7 เท่า ดังนั้น
ความสามารถในการตอบสนองในการเพิ่ มก้าลังการผลิต (Upside Supply Chain Flexibility) จึง
สามารถท้าได้ แต่ด้วยวิถีชีวิตของเกษตรกร และแรงจูงใจในการผลิตอาจไม่เพียงพอในการเพิ่มก้าลัง
การผลิต
ดังนั้นความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานในส่วนการปั่นด้ายจึงมีค่าค่อนข้างต่้า
1.1.4) ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain cost) ในด้านต้นทุนการปั่น
ด้ายพบว่ามีต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน โดยผู้ปั่นด้ายในจังหวัดนครสวรรค์มีต้นทุนการผลิตประมาณ
656 บาทต่อกิโลกรัมเส้นด้าย ส่วนต้นทุนปั่นด้ายในจังหวัดอ้านาจเจริญมีต้นทุนประมาณ 498 บาท
ซึ่งพบว่าสัดส่วนต้นทุนแรงงานมีสัดส่วนมากถึง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ใน
ด้านต้นทุนวัตถุดิบประมาณ 300 บาท ดังนั้นต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานของการปั่นไหมจึงเป็นต้นทุน
ของวัตถุดิบและค่าแรงเป็นส่วนใหญ่
1.1.5) การบริ ห ารสิ นทรัพย์ของห่ ว งโซ่อุปทาน (Supply Chain Asset
Management) ในด้านผลตอบแทนพบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากการขายเส้นด้าย
ไหมอีรี่ โดยจะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 เดือนจึงจะมีปริมาณเส้นด้ายเพียงพอต่อการจ้าหน่าย
ดังนั้นจะใช้เวลาในการเก็บสต็อกเส้นด้ายก่อนจ้าหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 60 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
นานท้าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการท้างาน
หากพิจารณาด้านผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Fixed Asset) ของการ
ปั่นด้าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงไหมจึงเห็นว่ามีการลงทุนเพิ่มมากกว่า ซึ่งในการปั่นด้ายไหมอีรี่
ต้องใช้เครื่องปั่นด้ายแบบ MC ซึ่งมีต้นทุนที่สูง แต่ในการผลิตเกษตรกรมักใช้เวลาว่างในการผลิตท้าให้
ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรต่้า เช่นใช้เครื่องเพียง 2-3 ชม./วัน ท้าให้การคืนทุนเครื่องจักรช้ากว่า
ที่ควร แต่เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนสุทธิของการปั่นด้ายเปรียบเทียบกับการเลี้ยงไหมพบว่ามี
ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า
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นอกจากนี้รอบการสร้างรายได้ (Cash-To-Cash Cycle Time) พบว่ามีระยะ
เวลานานถึง 60 วัน เนื่องจากต้องท้าการผลิตและรวบรวมอีก 2 เดือน ท้าให้รอบการสร้างรายได้จาก
การลงทุนยาวกว่ากลุ่มผู้เลี้ยงไหม
ตารางที่ 4.2 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปั่นด้าย
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)
ความสามารถในการส่งมอบ
สินค้าที่สมบูรณ์
(Perfect Order
Fulfillment)
เวลาที่ท้าให้การส่งมอบสินค้า
มีความสมบูรณ์ (Order
Fulfillment Cycle Time)
ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้า
(Upside Supply Chain
Flexibility )
ผลรวมของต้นทุนในการ
ด้าเนินงานในกิจกรรมSupply
Chain Management Cost
ต้นทุนของสินค้า
(Cost Of Goods Sold)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
คืน (Cash-To-Cash Cycle
Time)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน (Return On
Supply Chain Fixed Asset)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุนของ
การบริหาร
ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ห่วงโซ่
สินทรัพย์ของ
อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทาน
ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดี
ต้องแก้ไข

ต้องแก้ไข
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1.2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
1.2.1) ด้านการวางแผน
ในด้ า นการวางแผนโซ่ อุ ป ทานนั้ น พบว่ า ไม่ มี ก ารวางแผนระหว่ า งผู้ ปั่ น ด้ า ย
เกษตรกรผู้เลี้ยง และเกษตรกรผู้ทอผ้า ส่วนการวางแผนด้านการจัดหาวัตถุดิบคือรังไหมพบว่ามี 2
ลักษณะคือเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงไหมและเกษตรกรที่ปั่นด้ายเพียงอย่างเดียว ในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้
เลี้ยงไหมถือว่าเป็นการท้างานต่อเนื่องจากการเลี้ยง แต่ในกลุ่มนี้อาจมีรังไหมไม่เพียงพอจึงต้องมีการ
วางแผนหาวัตถุดิบจากภายนอก ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่ปั่นด้ายเพียงอย่างเดียวต้องมีการวางแผน
ในการจัดหาวัตถุดิบจากภายนอกทั้งหมด จากการสัมภาษณ์พบว่าทั้ง 2 กลุ่มยังขาดการวางแผนการ
จัดหาวัตถุดิบในระยะยาว รูปแบบการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบจะสอดคล้องกับการวางแผนการผลิต
คือจะตัดสินใจซื้อเส้นใยก็ต่อเมื่อมีการวางแผนจะท้าการผลิตเท่านั้น ท้าให้เกิดปัญหาการหาวัตถุดิบ
ยาก และมีราคาแพง
ในด้านการวางแผนการผลิต แม้ว่าจากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรผู้ปั่นด้ายใน
จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ และอ้านาจเจริญมีการวางแผนการผลิตและสามารถผลิตได้ตรงตามแผน
ที่วางไว้ โดยเกษตรกรในจังหวัดอ้านาจเจริญมีการวางแผนและผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ โดยเฉลี่ยสูง
กว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และอ้านาจเจริญ แต่พบว่าเป็นการวางแผนการผลิตในระยะสั้นๆของ
ผู้ปั่นด้าย และเมื่อมีค้าสั่งซื้อเข้ามาจ้านวนมากจะไม่สามารถท้าตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้
หากพิจารณากระบวนการวางแผนทั้ง 4 กิจกรรม ตั้งแต่การวางแผนโซ่อุปทาน
การวางแผนการจัดหา การวางแผนการผลิต และการวางแผนการจัดส่ง จะเห็นว่ามีเพียงการวาง
แผนการผลิตเป็นกิจกรรมที่พอจะเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม การขาดการ
วางแผนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขาดการวางแผนด้านการจัดหาวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ปั่นไหมมากกว่า เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเป็นต้นทุนที่มีนัยยะส้าคัญในการจะผลิต การเร่งหารังไหมใน
ระยะเวลาสั้นท้าให้ต้นทุนการจัดหาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส้าคัญ
การขาดการวางแผนการผลิ ตและการวางแผนการจัดหาวัตถุ ดิบท้ าให้ ความ
น่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานในระดับนี้มีค่าค่อนข้างต่้า อีกทั้งท้าให้ การตอบสนองต่อลูกค้าต่้าไปด้วย
เช่นกัน
1.2.2) ด้านการจัดหา
วัตถุดิบหลักของการปั่นด้ายคือรังไหม พบว่าในการจัดหารังไหมจะมาจาก 2
รูปแบบคือ เกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมอยู่แล้ว ได้น้ารังไหมมาท้าการปั่นเป็นด้าย แต่บางครั้งในกลุ่มที่มี
การเลี้ยงอยู่แล้วอาจมีปริมาณไม่เพียงพอจึงจะต้องหาซื้อจากผู้เลี้ยงรายอื่นๆ กับเกษตรกรที่ท้าการปั่น
ด้ายอย่างเดียวจะซื้อรังไหมมาจากเกษตรกรที่ท้าการเลี้ ยง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม่และนครสวรรค์พบว่าสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผลิตเองภายในกลุ่มจ้านวนร้อยละ 80 ในขณะที่
121

ต้องซื้อรังไหมเพิ่มจากภายนอกร้อยละ 20 ส่วนเกษตรกรจังหวัดอ้านาจเจริญใช้วัตถุดิบมาจากการ
ผลิตเองทั้งหมด แตกต่างจากเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานีที่ซื้อวัตถุดิบจากภายนอกทั้งหมด ในการซื้อ
รังไหมเพื่อมาปั่นเป็นเส้นด้ายนั้นเกษตรกรจะซื้อเมื่อมีการปั่นด้าย โดยจะซื้อมาสต็อกเก็บไว้ เช่นใน
กรณีจังหวัดเชียงใหม่มีการซื้อประมาณ 2 เดือนครั้ง โดยซื้อประมาณ 30 กิโลกรัมรังไหม
ในการซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรรายอื่นพบว่าเกษตรกรผู้ปั่นด้ายมีการตรวจสอบ
วัตถุดิบที่รับซื้อมาน้อยมาก โดยเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 83.3 ไม่ได้ตรวจสอบสี ความสะอาด
และขนาดของรังไหมที่รับซื้อจากผู้เลี้ยง เช่นเดียวกับเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ 88.9 ที่ไม่ได้
ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับซื้อมา
เมื่ อ สอบถามถึ ง ปั ญ หาด้ า นวั ต ถุ ดิ บ เช่น พบว่ า ปั ญ หาที่ พ บแตกต่ า งกั น โดย
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่พบปัญหาราคารังไหมต่้ากว่าราคาที่เกษตรกรต้องการโดยร้อยละ 50 พบ
ปัญหานี้ ส่วนเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ 40 พบปัญหารังไหมไม่สะอาดบ่อยครั้ง ร้อยละ
60 พบปัญหารังไหมไม่สะอาดนานๆครั้ง เช่นเดียวกับเกษตรกรจังหวัดอ้านาจเจริญร้อยละ 66.7 พบ
ปั ญหารั ง ไหมไม่ ส ะอาด รั งไหมไม่มีคุ ณภาพตามความต้อ งการบ่ อยครั้ง และราคาแพงเกินไปไม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินความพึงพอใจในด้านปริมาณที่ได้รับสม่้าเสมอ ตรงตามเวลาที่นัด
พบว่าเกษตรกรทุกกลุ่มไม่มีปัญหาในเรื่องนี้
ดั ง นั้ น เกษตรกรรายที่ มี ก ารเลี้ ย งไหมอยู่ แ ล้ ว ต้ น ทุ น ในการจั ด หาจะต่้ า กว่ า
เนื่องจากมีวัตถุดิบอยู่แล้ว ในกรณีที่ต้องซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเกษตรกรผู้ปั่ นด้ายจะมีต้นทุนในการ
จัดหาวัตถุดิบต่้าเช่นกันเนื่องจากการซื้อรังไหมจะซื้อจากเกษตรกรที่เลี้ยงไหมในบริเวณใกล้เคียงกัน
จึงมีต้นทุนเฉพาะค่ารังไหมและค่าขนส่งเกษตรกร แต่ปัญหาที่พบคือรังไหมมีราคาสูง และไม่สะอาด มี
คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ ท้าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
ในด้านการจัดหาวัตถุดิบนั้นพบว่าไม่ใช่สาเหตุส้าคัญของการขาดความน่าเชื่อถือ
การตอบสนองของห่วงโซ่ต่้า ปัญหาส้าคัญด้านการจัดหาเป็นขั้นตอนในการวางแผนการจัดหา และ
การตรวจรั บสิน ค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพ ซึ่งเป็นประเด็นส้ าคัญในการจัดการโซ่
อุปทานเพื่อเพิ่มคุณค่า
1.2.3) ด้านการผลิต
ในด้ า นการผลิ ต รู ป แบบการผลิ ต โดยส่ ว นมากเป็ น แบบผลิ ต เพื่ อ รอจ้ า หน่ า ย
(Make to Stock) แต่มีบางรายที่มีเป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อของลูกค้า ดังนั้นโดยส่วนมากเกษตรกร
จะไม่ได้พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แต่จะท้าการผลิตตามเวลาว่างของตนเองเป็น
ส้าคัญ ในการปั่นด้ายเกษตรกรจะท้าการปั่นด้ายได้โดยเฉลี่ย 1-5 กิโลกรัมด้ายต่อเดือน โดยรูปแบบ
การปั่นด้ายจะเป็นการปั่นด้วยเครื่อง MC ซึ่งแรงงานที่สามารถท้าการปั่นด้ายให้มีคุณภาพดีจะต้องมี
ความช้านาญในการการปั่น เนื่องจากต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว การปั่นด้ายของเกษตรกรแต่ ละรายจะมี
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ความแตกต่างกันของขนาดเส้น ความเรียบ ไม่เป็นปุ่มปม โดยเส้นด้ายที่มีคุณภาพดีจะต้องมีขนาดเส้น
เล็ก เรียบ ไม่หงิกงอ เนื่องจากในการปั่นเส้นด้ายเกษตรกรจะท้าการปั่นเมื่อมีเวลาว่าง ดังนั้นจึงท้าให้มี
ข้อจ้ากัดในการผลิต
ในการปั่นด้ายนั้นจะปั่นเฉพาะมีเวลาว่างเท่ านั้น ดังนั้นในแต่ละวันจะใช้เวลาปั่น
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่าการลงทุนเครื่อง
ปั่นด้ายที่มีราคาสูง ประมาณ 6,000 บาท แต่มีการใช้งานไม่คุ้มค่า เนื่องจากเป็นการผลิตที่ใช้เวลา
ว่างเป็นส้าคัญ ท้าให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ต่้า การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักร/เครื่องมือ
ที่ลงทุนมาเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างกลไกให้มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์คงที่ (Return on Fixed
Asset) ที่ดีขึ้น
จากการสอบถามปัญหาเรื่องการผลิตพบว่าในการผลิตเส้นด้ายพบว่าปัญหาที่
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และอ้า นาจเจริญพบมากที่สุดคือ ปัญหาอุปกรณ์ในการปั่นด้ายไม่เพียงพอ
และมีราคาแพง
เมื่ อ สอบถามถึ ง ความสามารถในการเพิ่ ม ก้ า ลั ง ผลิ ต พบว่ า เกษตรกรจั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท้ า ให้ ก ารเพิ่ มก้ า ลั ง การผลิ ต ในการปั่ น ด้ า ยท้ า ได้ ย ากเนื่ อ งจากการขาด
เครื่องมือในการปั่นด้าย เครื่องมื อมีราคาค่อนข้างแพง และวัตถุดิบหายาก ในขณะที่เกษตรกรใน
จั ง หวัด อ้ า นาจเจริ ญ เห็ น ว่ าปั จ จั ย ที่ ท้ าให้ ก ารเพิ่ มการผลิ ต ท้า ได้ ยากเนื่ อ งจากการขาดเครื่อ งมื อ
เครื่องมือมีราคาแพง และการขาดแรงงานที่มีความช้านาญในการผลิต
ปัญหาจากข้อจ้ากัดในด้านการผลิ ตซึ่งมาจากปัญหาเรื่องการขาดแรงงานที่มี
ความช้านาญ การขาดแคลนวัตถุดิบ และเครื่องมือในการปั่นด้าย ถือเป็นสาเหตุส้าคัญที่ส่งผลให้ความ
น่าเชื่อถือ การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน และความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการที่
เพิ่มขึ้นมีระดับค่อนข้างต่้า
1.2.4) ด้านการส่งมอบ
กิจกรรมด้านการส่งมอบไม่มีกิจ กรรมด้านการรับค้าสั่งซื้อคล้ายกับผู้เลี้ยงไหมท้า
ให้การวางแผนโซ่อุปทานท้าได้ยาก และหากพิจารณาด้านการจัดส่ง (Delivery) จะเห็นว่าในการผลิต
ด้ายเกษตรกรจะท้าปั่นด้ายวันละไม่มาก ดังนั้นเกษตรกรจะท้าการรวบรวมผลผลิตให้ได้จ้านวนหนึ่งจึง
จะส่งไปจ้าหน่าย ซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมโดยเฉลี่ย 30-90 วัน
จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่มีการตรวจสอบคุณภาพ
เส้นด้ายในด้าน สี ความสะอาด และความเรียบของเส้นก่อนจัดจ้าหน่ายทุกครั้ง ในขณะที่เกษตรกร
จังหวัดอ้านาจเจริญ มีการตรวจสอบเรื่อง สี ความสะอาดของเส้นด้ายทุกครั้ง แต่มีเพียงร้อยละ 50 ที่
ตรวจสอบเรื่องความเรียบของเส้นก่อนการส่งมอบ
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วิธีการในการส่งมอบจากการสัมภาษณ์พบว่าลูกค้าจะเป็นผู้มารับเส้นด้ายเองจาก
เกษตรกร มีบางรายที่ส่งให้ลูกค้าโดยทางไปรษณีย์ ในการส่งมอบจะส่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้ทอผ้า
เป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดิมเป็นส่วนมาก
เนื่องจากสินค้าที่ส่งเป็นสินค้าที่ไม่มีอายุการใช้งาน หรือเน่าเสียง่าย ดังนั้นการส่ง
มอบจึงไม่ใช่ประเด็นส้าคัญในการก่อให้เกิดระดับความน่าเชื่อถือ ความคล่องตัว แต่การที่ต้องใช้เวลา
ในการรวบรวมหรือสต็อกสินค้าไว้จนกว่าจะมีจ้านวนเพียงพอท้าให้สภาพคล่องของเงินลดลง
P2
S
1

P3

M1

D1

P2

P3

S1

M1

เกษตรกรเลี้ยงไหม

P2
D1

P3

S
1

เกษตรกรปั่นด้าย
ทอผ้า
การเคลื่อนย้ายสินค้า
ภาพที่ 4.4 แบบจ้าลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานเกษตรกรปั่นด้าย2

M1

D1

M2

D2

S
1

1.3) แบบจ้าลอง SCOR ในปัจจุบัน (AS-IS)
จากการประเมินกิจกรรมหลักของโซ่อุปทานตามแบบจ้าลอง SCOR (ภาพที่ 4.4)
พบว่ า ลู ก ค้ า ของเกษตรกรปั่ น ด้ า ยคื อ ผู้ ท อผ้ า ด้ ว ยมื อ ซึ่ง ผู้ ท อผ้ า จะมีรู ป แบบการผลิ ต แบบรอจั ด
จ้าหน่าย (S1 M1 D1) และผลิตตามค้าสั่งซื้อ (S2 M2 D2) แต่โดยส่วนมากเป็นการผลิตเพื่อรอ
จ้าหน่าย ในกรณีนี้สามารถสั่งเส้นด้ายมาเก็บไว้ในสต็อกได้ แต่ในกรณีที่ผลิตตามค้าสั่งซื้อ ผู้ทอผ้า
จะต้องการเส้นด้ายที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในขณะที่เกษตรกรปั่นด้ายมีรูปแบบการผลิต
แบบรอจัดจ้าหน่าย (M1) ท้าให้ไม่ตรงตามความต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าจุดแข็งของการปั่น
ด้ายด้วยมือคือสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ง่ายกว่าการผลิตแบบ
เครื่องจักร ดังนั้นความยืดหยุ่นของการปรับเปลี่ยนลักษณะสินค้าจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ปัญหาการ
ผลิตเส้นด้ายนั้นพบว่ามาจากการมีก้าลังการผลิตที่จ้ากัดไม่สามารถผลิตเส้นด้ายให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ในด้านวัตถุดิบคือรังไหมนั้น แม้ว่าจะเป็นการผลิตรอจัดจ้าหน่ายจะพบว่าบางรายมี
การสต็อกรังไหมไว้ล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการผลิตต่อเนื่องจากการเลี้ยงไหมอีรี่ แต่บางรายที่ไม่ได้เลี้ยง
2

P2 =การวางแผนด้านวัตถุดบิ P3 = การวางแผนด้านการผลิต S1= การจัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป M1 = การ
ผลิตเพื่อเก็บ M2 = ผลิตตามค้าสั่งซื้อ D1= การจัดส่งสินค้าคงคลัง D2 = การจัดส่งสินค้าตามค้าสั่งซื้อ
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ไหมอีรี่จะไม่มีการสต็อกรังไหมไว้ ดังนั้นเมื่อจะท้าการปั่นด้ายจึงจะสั่งซื้อรังไหม (S1) ซึ่งในรายที่ไม่ได้
เลี้ยงไหมจะพบปัญหาในช่วงที่มีการเลี้ยงไหมอีรี่น้อยนั้นปริมาณรังไหมจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ได้
ในด้ า นการวางแผนพบว่ า ไม่ มี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งเกษตรกรปั่ น ด้ า ย
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมและผู้ทอผ้า โดยเฉพาะในส่วนผู้ปั่นด้ายและผู้ทอผ้าแม้พบว่าจะมีความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้ปั่นด้ายและผู้ทอ แต่กลับไม่มีการวางแผนร่วมกันในเรื่องปริมาณความต้องการในแต่ละช่วง
แต่ในกรณีนี้พบว่ามีข้อแตกต่างจากกรณีผู้เลี้ยงไหม เนื่องจากในบางรายเป็นการผลิต
ที่ต่อเนื่องจากการเลี้ยงจะมีการวางแผนการผลิตต่อเนื่องจะไม่ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ ในขณะที่
รายที่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงไหมจะประสบปัญหาในด้านการจัดหาวัตถุดิบ แต่ทั้ง 2 กลุ่มยังไม่มีการวาง
แผนการผลิตระยะยาวมีแต่เพียงการวางแผนการผลิตในแต่ละรอบการผลิตเท่านั้น มีปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนแรงงานในการปั่นด้าย มีข้อจ้ากัดในการขยายขนาดการปั่นด้าย ส่งผลกระทบท้าให้ผู้ทอผ้า
มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเส้นด้ายในการทอ
การบริหารสมดุลก้าลังการผลิตของผู้เลี้ยงไหมและผู้ปั่นด้ายเป็นกลไกส้าคัญประกัน
ปริมาณและคุณภาพของโซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องโดยการลดปริมาณการสั่งซื้อไหมที่
ต้องสั่งซื้อเพื่อใช้นานถึง2 เดือนให้เกิดสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยการปั่นด้ายจะต้องมีการลงทุนเครื่องปั่น
ด้ายซึ่งมีราคาสูง การเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรเป็นอีกประเด็นส้าคัญในการเพิ่มเครือข่าย
เกษตรกรที่จะมาปั่นด้ายซึ่งอาจไม่มีทุนในการลงทุน การลดก้าแพงด้านการลงทุนเป็นการส่งเสริมให้
เครือข่ายผู้ปั่นด้ายเพิ่มขึ้นได้
ประเด็นด้านการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกับผู้ทอผ้าเป็นปัญหาส้าคัญซึ่งผู้ปั่ นด้ายเป็น
กิจกรรมเชื่อมระหว่างผู้เลี้ยงไหม และผู้ทอผ้า โดยต้องผลิตเส้นด้ายที่มีขนาดตรงกับความต้องการของ
ผู้ทอผ้า ซึ่งการปั่นด้ายเป็นกิจกรรมแปรรูปขั้นต้นซึ่งหากแปรรูปไปในส่วนที่ผู้ทอผ้าไม่ต้องการอาจท้า
ให้รังไหมในโซ่อุปทานขาดแคลนได้
1.4) กิจกรรมที่ควรปรับปรุง (To Be)
จากการวิเคราะห์ตามแนว แบบจ้าลอง SCOR ท้าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปรับปรุง
ในส่วนเกษตรกรผู้ปั่นด้ายไหมอีรี่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนั้นเพื่อให้ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่
อุปทาน การตอบสนองของโซ่อุปทาน ในส่วนนี้มีมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในแต่ละด้ าน
ได้แก่
1.4.1) เพิ่ ม การวางแผนของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (P1) ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ ง
โดยเฉพาะระหว่างเกษตรกรผู้ปั่นด้าย และผู้ทอผ้า โดยการบริหารข้อมูลในการวางแผนเพื่อให้ปริมาณ
การผลิตมีความสม่้าเสมอ
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1.4.2) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบคือรังไหมอีรี่ (P2)
- มีการประสานข้อมูลความต้องการร่วมกับผู้เลี้ยงไหมอีรี่
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
1.4.3) การวางแผนการผลิต (P3) มีการปรับปรุงการวางแผนการผลิต โดยผู้ปั่น
ด้ายควรมีการวางแผนระยะกลางและระยะยาว เช่นแผนการผลิตตลอดทั้งปี
1.4.4) การจัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป (S1) จัดหารังไหมอีรี่
- มีการสร้างเครือข่ายกับผู้เลี้ยงไหมอีรี่เพื่อให้มีแหล่งซัพพลายรังไหม
1.4.5) ผลิตตามค้าสั่งซื้อ (M2) การผลิตควรมีก้าหนดระยะเวลาจัดส่งให้ลูกค้า
ชัดเจน จัดการเรื่องคุณภาพ เพิ่มก้าลังการผลิตในด้านการผลิต
- มีการจัดการเรื่องคุณภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มทักษะของผู้ปั่น ด้ายด้วยการ
ฝึกอบรม
- การก้าหนดมาตรฐานขนาดของเส้นด้ายให้มีมาตรฐานชัดเจน เช่นขนาดของ
เส้นด้าย ความเรียบ และความสะอาด
- การฝึกอบรมผู้ปั่นด้ายรายใหม่
- การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายให้สามารถปั่นให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด
1.4.6) การจัดส่งสินค้าคงคลัง (D1) ส่งมอบสินค้าให้ รวดเร็วขึ้น เพื่อให้มีสภาพ
คล่องของรายได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปั่นด้าย
2) โรงงานปั่นด้าย
2.1) การวัดสมรรถนะระดับองค์กร
การวัดสมรรถนะ โดยแบบจ้าลอง SCOR แบ่งการวัดเป็น 5 คุณลักษณะ (ตารางที่
4.3) ดังนี้
2.1.1) ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน (Reliability)
เมื่อประเมินในเรื่องความน่าเชื่อถือของโรงงานปั่นด้ายพบว่าเนื่องจากเป็นการ
ผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมจึงมีการท้างานเป็นระบบชัดเจน ดังนั้นความสามารถในด้านการผลิต
คุณภาพสินค้า การส่งมอบเส้นด้ายตามปริมาณที่มีการตกลงซื้อขาย และมีก้าหนดระยะเวลาในการส่ง
มอบสินค้าชัดเจน จึงเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้าสูง ดังนั้นในด้าน
ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่ในส่วนนี้จึงมีค่าสูง สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศได้
และสร้างมูลค่าได้สูง
2.1.2) การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน (Responsiveness)
การปั่นด้ายของโรงงานปั่นด้ายมีกระบวนการผลิตเป็นแบบเครื่องจักรแตกต่าง
จากการปั่ น ด้ ายด้ว ยมือของเกษตรกร แต่มี ข้อจ้ ากัด ในกรณี ที่ต้อ งมี ปริม าณขั้ นต่้ าประมาณ 500
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กิโลกรัมในการผลิต ท้าให้ต้องมีระยะเวลาในการรวบรวมวัตถุดิบคือรังไหมนาน ท้าให้ระยะเวลาการ
ผลิตเส้นด้ายไหมอีรี่นานกว่าการผลิตเส้นด้ายจากไหมหม่อน ดังนั้นระยะเวลาในการตอบสนองค้าสั่ง
ซื้อ (Order Fulfillment Cycle Time) จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงมีระดับการตอบสนองในระดับ
พอใช้
2.1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility) ในด้านการผลิตเส้นด้ายของ
โรงงานปั่นด้ายนั้นเมื่อมีค้าสั่งซื้ อเพิ่มเข้ามาจากการวางแผนการผลิต ความสามารถในการตอบสนอง
ในการเพิ่มก้าลังการผลิต (Upside Supply Chain Flexibility) พบว่าไม่สามารถตอบสนองได้เต็มที่
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดเรื่องวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถประมาณการปริมาณวัตถุดิบได้ล่วงหน้า
จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ หรือหากต้องการวัตถุดิบเร่งด่วนอาจท้าให้ต้นทุนการจัดหาสูงขึ้น
แต่ไม่มีปัญหาเรื่องก้าลังการผลิตเนื่องจากโรงงานผลิตเส้นด้ายจะท้าการผลิตเส้นด้ายชนิดอื่นๆเป็น
สินค้าหลัก โดยมีไหมอีรี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริม ท้าให้มีก้าลังการผลิตมากพอรองรับความต้องการหากมี
วัตถุดิบเพียงพอ ดังนั้นความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานในระดับนี้จึงมีค่าไม่สูงนัก
2.1.4) ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain cost) ต้นทุนการผลิตของ
โรงงานพบว่าโรงงานจะมีต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบเป็นต้นทุนหลัก โดยมีปริมาณวัตถุดิบน้อยและมี
คุณภาพไม่ดีนัก ด้านต้นทุนการผลิตมีต้นทุนเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงทุนสูง ค่าโสหุ้ย
ได้แก่ค่าไฟฟ้าที่สูงกว่ากลุ่มเกษตรกร แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพที่สม่้าเสมอกว่า การเพิ่มจ้านวน
โรงงานปั่นด้ายไหมอีรี่จะเป็นการเพิ่มความต้องการในการใช้ไหมอีรี่ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งไหมอีรี่ 100%
หรือการผสมไหมอีรี่เพื่อคุณสมบัติด้านความอบอุ่น และการให้สัมผัสที่เป็นงานท้ามือมากขึ้น
2.1.5) การบริ ห ารสิ นทรัพย์ของห่ ว งโซ่อุปทาน (Supply Chain Asset
Management) ในด้านผลตอบแทนพบว่าทางโรงงานปั่นด้ายต้องมีการสต็อกวัตถุดิบประมาณ 180
วัน จึงจะสามารถผลิตได้ โดยในแต่ละปีจะสามารถผลิตประมาณ 2 ครั้งต่อปี จึงท้าให้ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันเป็นการใช้สินทรัพย์เดิมที่มีมาประยุกต์ใช้ท้าให้ไม่ต้องมีการ
ลงทุนเพิ่ม แต่เนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบใช้เวลานานมากท้าให้เกิดปัญหารอบระยะเวลาสร้างรายได้
(Cash-to-Cash Cycle time) นานมาก
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ตารางที่ 4.3 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของโรงงานปั่นด้าย
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)
ความสามารถในการส่งมอบ
สินค้าทีส่ มบูรณ์
(Perfect Order Fulfillment)
เวลาที่ทา้ ให้การส่งมอบสินค้ามี
ความสมบูรณ์ (Order
Fulfillment Cycle Time)
ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า (Upside
Supply Chain Flexibility )
ผลรวมของต้นทุนในการ
ด้าเนินงานในกิจกรรมSupply
Chain Management Cost
ต้นทุนของสินค้า
(Cost Of Goods Sold)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รับผลตอบแทน
คืน (Cash-To-Cash Cycle
Time)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน (Return on
Supply Chain Fixed Asset)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร
ความ
การตอบสนอง ความคล่องตัว
น่าเชื่อถือของ ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ห่วงโซ่อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน

ต้นทุนของ
ห่วงโซ่
อุปทาน

การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน

ดีมาก

พอใช้
พอใช้

ดี

ดี
ต้องแก้ไข

พอใช้
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2.2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
2.2.1) ด้านการวางแผน
ในด้านการวางแผนพบว่าในการผลิตแบบอุตสาหกรรมผู้ผลิตมีการวางแผนการ
ผลิต การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและการวางแผนในการจัดส่งสินค้า แต่ในการวางแผนการผลิต
เส้นด้ายไหมอีรี่นั้นจะเป็นการวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากวัตถุดิบเป็นส้าคัญ เนื่องจากมีจ้านวน
วัตถุดิบจ้ากัด ดังนั้นโรงงานปั่นด้า ยจึงมีปัญหาด้านการวางแผนวัตถุดิบที่ไม่สามารถวางแผนได้ ไม่
สามารถประมาณการจ้านวนวัตถุดิบที่มีได้ นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลท้าให้การ
ตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานในระดับนี้มีค่าไม่สูงนัก
2.2.2) ด้านการจัดหา
การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ คื อ รั ง ไหมอี รี่ ข องโรงงานนั้ น พบว่ า มี ก ารจั ด หาโดยติ ด ต่ อ
เกษตรกรที่เลี้ยงไหมอีรี่ที่เคยน้ารังไหมมาจ้าหน่าย แต่พบว่าโรงงานมักประสบปัญหาด้านปริมาณ
วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ท้าให้การผลิตด้ายมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
เรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่เกษตรกรไม่ได้มีการคัดแยกเกรดของรังไหม ท้าให้เกิดต้นทุนในการคัดแยก
รังไหมเพิ่มขึ้น
ปั ญ หาในเรื่ อ งการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ถื อ เป็ น ปั ญ หาส้ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การ
ตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานในระดับนี้มีค่าไม่สูงนัก รวมไปถึง
ส่งผลให้ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานที่สูงขึ้นจากการที่วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
2.2.3) ด้านการผลิต รูปแบบการผลิตเส้นด้ายไหมอีรี่เป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อ
และผลิตเพื่อรอจ้ าหน่าย การผลิตโดยเครื่องจักรจะมีข้อจ้ากัดในด้านขนาดการผลิตขั้นต่้า ผู้ผลิ ต
จะต้องรวบรวมวัตถุดิบให้มีจ้านวนเพียงพอต่อขนาดการผลิต ดั งนั้นการปั่นด้ายในระดับอุตสาหกรรม
จึงไม่สามารถผลิตได้มากนักเนื่องจากมีข้อจ้ากัดในด้านปริมาณวัตถุดิบ การปรับเปลี่ยนขนาดของ
เส้นด้ายให้หลากหลายจึงท้าได้ยาก ดังนั้นจึงส่งผลต่อการตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานมีระดับไม่สูงนัก
ในด้านกิจกรรมการผลิตนั้นพบว่าไม่มีปัญหาในด้านกระบวนการผลิต แต่เป็น
ปั ญหาที่เกิดจากใช้เวลารวบรวมวัตถุดิบนาน และใช้เวลาในการคัดแยก ท้าความสะอาดรังไหม
เนื่องจากรังไหมไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการตอบสนองต่อห่วงโซ่อุปทานต่้า และการมีต้นทุนสูง
2.2.4) ด้านการส่งมอบ
ในการส่ ง มอบพบว่ า ผู้ ผ ลิ ต สามารถส่ ง มอบสิ น ค้ า ได้ ต ามค้ า สั่ ง ซื้ อ ทั้ ง ปริ ม าณ
คุณภาพ และตามก้าหนดระยะเวลา ผู้ผลิตจะผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตามค้าสั่งซื้อโดยส่งมอบทาง
เครื่องบิน ท้าให้ต้นทุนการส่งมอบสูง ซึ่งหากพิจารณาระยะเวลาน้าจะพบว่าระยะเวลาน้าส่วนใหญ่อยู่
ที่การจัดหาวัตถุดิบ
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การเคลื่อนย้ายสินค้า
ภาพที่ 4.5 แบบจ้าลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานโรงงานปั่นด้าย3
2.3) แบบจ้าลอง SCOR ในปัจจุบัน (AS-IS)
จากการประเมินกิจกรรมหลักของโซ่อุปทานตามแบบจ้าลอง SCOR (ภาพที่ 4.5)
พบว่าลูกค้าของโรงงานปั่นด้ายคือโรงงานทอผ้า และเกษตรกรผู้ทอผ้าด้วยมือ รูปแบบการผลิตของ
โรงงานทอผ้าจะมีการผลิตแบบตามค้าสั่งซื้อ (S2 M2 D2) ในขณะที่เกษตรกรทอผ้าจะมีรูปแบบการ
ผลิตแบบรอจัดจ้าหน่าย (S1 M1 D1) และตามค้าสั่งซื้อ (S1 M2 D2) ในขณะที่โรงงานปั่นด้ายปั่น
ด้ายมีรูปแบบการผลิตแบบตามค้าสั่งซื้อ (M2) และรอจ้าหน่าย (M1) แต่เนื่องจากจ้านวนรังไหมอีรี่มี
จ้านวนไม่มากนักทางโรงงานจึงต้องมีการสต็อกวัตถุดิบคือรังไหมไว้จนกว่าจะได้จ้านวนที่เหมาะสม
(S1) ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบเลี้ยงเพื่อรอจ้าหน่าย แต่พบปัญหาด้าน
การส่งมอบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปั่นด้าย
ในด้านการวางแผนพบว่าไม่มีการวางแผนร่วมกันระหว่างโรงงานปั่นด้าย เกษตรกรผู้
เลี้ยงไหม และผู้ทอผ้าโดยเฉพาะเกษตรกรทอผ้า ท้าให้โรงงานปั่นด้ายไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณ
วัตถุดิบที่จะได้รับได้ แต่ในส่วนโรงงานปั่นด้ายและโรงงานทอผ้าพบว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าจะสามารถ
คาดการณ์ถึงปริมาณการใช้ได้ ดังนั้ นในส่วนของโรงงานปั่นด้ายพบว่าไม่สามารถวางแผนในการหา
วัตถุดิบ ส่วนมากจะเป็นการรอให้เกษตรกรน้าเอารังไหมมาจ้าหน่ายให้ ท้าให้กระบวนการผลิตและ
จ้าหน่ ายให้ลู กค้ามีปั ญหาคือไม่สามารถขยายตลาดให้ มากขึ้นได้ ท้าให้ สินค้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า

3

P2 =การวางแผนด้านวัตถุดิบ P3 = การวางแผนด้านการผลิต P4= การวางแผนการจัดส่ง S1= การ
จัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป M1 = การผลิตเพื่อเก็บ M2 = ผลิตตามค้าสั่งซื้อ D1= การจัดส่งสินค้าคงคลัง D2
= การจัดส่งสินค้าตามค้าสั่งซื้อ
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เมื่อเปรียบเทียบ 2 สายโซ่อุปทานระหว่างโรงงานและเกษตรกรปั่นด้าย จะเห็นว่า
โรงงานปั่นด้ายมีระบบการจัดการที่ดีกว่า แต่มีระยะเวลาในการการจัดหาวัตถุดิบนานถึง 180 วัน ซึ่ง
หากสามารถขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมในวงกว้างได้จึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้
2.4) กิจกรรมที่ควรปรับปรุง (To Be)
จากการวิเคราะห์ตามแนว แบบจ้าลอง SCOR ท้าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปรับปรุง
ในส่ วนโรงงานปั่ น ด้ายไหมอีรี่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนั้นเพื่อให้ การจัดหาวัตถุดิบของโซ่
อุปทาน ในส่วนนี้มีมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในแต่ละด้านได้แก่
2.4.1) เพิ่ ม การวางแผนของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (P1) ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ ง
ระหว่างซัพพลายเออร์ บริษัท และลูกค้า โดยการบริหารข้อมูลในการวางแผนเพื่อให้ปริมาณการผลิต
มีความสม่้าเสมอ
2.4.2) การจัดหาวัตถุดิบ (S2)
- การท้า Contract Farming กับเกษตรกร
- การลงไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมีการเลี้ยงไหมมากขึ้น เพื่อให้
สามารถตั้งจุดรวบรวมรังไหม
4.2.3 การวัดสมรรถนะอุตสาหกรรมทอผ้า
ในอุ ตสาหกรรมทอผ้ า ประกอบด้ว ยผู้ ท อผ้ า แบบอุตสาหกรรมและผู้ ท อผ้ า ด้ว ยมือ โดย
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส้ า คั ญ ของผ้ า ทอคื อ เส้ น ด้ า ยไหมอี รี่ และเส้ น ด้ า ยชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง ในการทอผ้ า นั้ น จะ
ประกอบด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่ง ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในเส้นยืนและเส้นพุ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ผ้าที่ผู้ทอต้องการ (ภาพที่ 4.6)
เส้นด้ายไหมอีรี่
เส้นด้าย
ชนิดอื่น

บริ ษทั ทอผ้าไหม

ภาพที่ 4.6 วัตถุดิบและผลผลิตในอุตสาหกรรมทอผ้า
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ผ้าไหม

1) เกษตรกรผู้ทอผ้า
1.1) ระดับองค์กร
การวัดสมรรถนะ โดยแบบจ้าลอง SCOR แบ่งการวัดเป็น 5 คุณลักษณะ (ตารางที่
4.4) ดังนี้
1.1.1) ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน (Reliability) ในด้านความน่าเชื่อถือใน
ระดับเกษตรกรทอผ้าไหมนั้นพบว่า รูปแบบการผลิตจะแตกต่างจากแบบอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า
จึงมีทั้งแบบที่ผลิตตามค้าสั่งซื้อและผลิตเป็นสต็อกไว้เพื่อจ้าหน่าย ความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นกับกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า เช่นกลุ่มอุทัยธานีพบว่าผู้น้ากลุ่มมีความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการทอผ้า มีการท้างานที่
ค่อ นข้า งเป็ น ระบบ ผลิ ต สิ น ค้ า ที่มี คุ ณภาพสู ง เป็ นการผลิ ตตามค้ า สั่ ง ซื้ อและผลิ ตเพื่ อรอการจั ด
จ้าหน่าย แต่มีการผลิตที่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักและมีการแจกจ่ ายงานไปยังกลุ่มเครือข่ายทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงยังมีข้อจ้ากัดทางด้านวัตถุดิบและแรงงานในการผลิตส่งผลให้ไม่สามารถส่ง
มอบสิ น ค้ า ได้ ตามเวลาและปริ ม าณที่ ลู ก ค้า ต้ อ งการ ด้า นการพั ฒ นารู ป แบบสิ น ค้ าผู้ ผ ลิ ต จะเป็ น
ผู้ออกแบบลายผ้าเอง และบางครั้งเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ในด้านการก้าหนดเวลา
ส่งมอบไม่สามารถก้าหนดเวลาส่งมอบได้ชัดเจน คุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า ท้าให้ความ
น่าเชื่อถือในส่วนนี้ค่อนข้างสูง
ในขณะที่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ เช่น อ้านาจเจริญ โดยส่วนมากจะท้าการผลิตเพื่อ
เก็บไว้จ้าหน่าย เช่นไปจ้าหน่ายในงานโอทอป กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มักจะผลิตสินค้าในรูปผ้าพันคอ
เนื่องจากสามารถทอได้รวดเร็ว มีความซับซ้อนน้อย และจ้าหน่ายได้ง่ายกว่า เนื่องจากเป็นการผลิต
เพื่อจ้าหน่ายดังนั้นจึงไม่พบปัญหาเรื่องการส่งมอบ แต่มีความช้านาญในด้านการผลิตน้อยกว่ากลุ่ม
จังหวัดอุทัยธานี คุณภาพสินค้าไม่สูงเท่าผ้าทอของกลุ่มจังหวัดอุทัยธานี ดังนั้นจึงท้าให้ความน่าเชื่อถือ
ลดลง
อย่างไรก็ตามพบว่าโดยภาพรวมการทอผ้าจะเป็นการทอเพื่อรอจ้าหน่ายมากกว่า
ท้าให้ปัญหาในการส่งมอบและในด้านคุณภาพสินค้าจึงมีน้อย เมื่อประเมินจากความสมบูรณ์ในการส่ง
มอบจึงอยู่ในระดับดี ดังนั้นโดยภาพรวมพบว่าความน่าเชื่อถือในการผลิตและส่งมอบสินค้าดี
1.1.2) การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน (Responsiveness) ความรวดเร็วใน
การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า ในการทอผ้ า นั้ น ขึ้ น กั บ ขนาดของผ้ า ที่ ท อ หากเป็ น การทอผ้ า พั น คอ ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 วันต่อผืน แต่ถ้าเป็นผ้าผืนขนาดใหญ่ขึ้นเช่น ผ้าถุ ง ผ้าคลุมไหล่ ในกรณีที่ไม่มี
ลวดลายมากนักใช้เวลาผลิตประมาณ 3-5 วัน แต่ถ้ามีลวดลายมากจะใช้เวลามากขึ้น แต่ผู้ทอมักจะใช้
เวลาว่างในการทอจึงท้าให้การทอผ้าใช้เวลานานขึ้น แต่ในกรณีของผ้าไหมทอมือนั้นพบว่ารสนิยมของ
ลูกค้าหรือรูปแบบของแฟชั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนสินค้าแฟชั่นอื่นๆ การตอบสนองผู้บริโภคช้า
นั้นไม่ส่งผลให้ศักยภาพการแข่งขันลดลงเนื่องจากเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามท้าให้สูญเสีย
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โอกาสในการแข่ง ขั น ท้ าให้ ไ ม่ ส ามารถขยายขนาดตลาดได้ ดั ง นั้น จะเห็ นได้ ว่ า ระยะเวลาในการ
ตอบสนองค้าสั่งซื้อ (Order Fulfillment Cycle Time) ค่อนข้างนาน ดังนั้นโดยภาพรวมการ
ตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานในส่วนนี้จึงอยู่ในระดับพอใช้
1.1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility) ความคล่องตัวเมื่อพิจารณาใน
เรื่องความสามารถในการตอบสนองในการเพิ่มก้าลังการผลิตจากค้าสั่งซื้อที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้พบว่ามี
สามารถเพิ่มได้น้อย เนื่องจากสต็อกวัตถุดิบคือปริมาณเส้นด้ายไหมอีรี่มีจ้านวนจ้ากัดโดยเฉพาะด้าย
ปั่น มือ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ้ ากัดด้านแรงงานในการทอ ที่ไม่สามารถเพิ่มปริมาณการทอได้มากนัก
ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่้า
1.1.4) ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain cost) ในด้านต้นทุนการทอผ้า
พบว่ามีต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน โดยผู้ทอผ้าในจังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนการผลิตประมาณ 1039
บาทต่อกิโลกรัมผ้า ส่วนต้นทุนทอผ้าในจังหวัดนครสวรรค์มีต้นทุนประมาณ 2410 บาทต่อกิโลกรัมผ้า
ในด้านต้นทุนวัตถุดิบนั้นพบว่ามีต้นทุนประมาณ 800-1500 บาท ซึ่งพบว่าสัดส่วนต้นทุนแรงงานมี
สัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 -40 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
1.1.5) การบริ ห ารสิ นทรัพย์ของห่ ว งโซ่อุปทาน (Supply Chain Asset
Management) ในด้านผลตอบแทนพบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากการขายผ้าทอ
โดยจะใช้เวลาในการเก็บสต็อกสินค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน เนื่องจากมีช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ไม่มาก ส่วนมากมีการน้าไปออกงานโอทอปประมาณปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นจะใช้เวลาในการเก็บสต็อก
ก่อนจ้าหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน รอบการสร้างรายได้ (Cash-To-Cash Cycle Time)
พบว่ามีระยะเวลานานถึง 60-180 วัน
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ตารางที่ 4.4 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของอุตสาหกรรมทอผ้า
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)

ความสามารถในการส่งมอบ
สินค้าที่สมบูรณ์
(Perfect Order Fulfillment)
เวลาที่ท้าให้การส่งมอบสินค้ามี
ความสมบูรณ์ (Order
Fulfillment Cycle Time)
ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า (Upside
Supply Chain Flexibility )
ผลรวมของต้นทุนในการ
ด้าเนินงานในกิจกรรมSupply
Chain Management Cost
ต้นทุนของสินค้า
(Cost Of Goods Sold)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
คืน (Cash-To-Cash Cycle
Time)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน (Return On
Supply Chain Fixed Asset)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร
ความ
การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุนของ
น่าเชื่อถือของ ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ห่วงโซ่
ห่วงโซ่อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน

การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน

พอใช้
ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี
ควรปรับปรุง

พอใช้
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1.2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
1.2.1) ด้านการวางแผน
ในด้านการวางแผนพบว่าไม่มีการวางแผนโซ่อุปทาน แต่มีการวางแผนในการ
จัดหาวัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับการวางแผนการผลิตในแต่ละครั้ง แต่ในบางครั้งไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ
ได้ท้าให้ไม่สามารถผลิตได้ตรงตามแผนที่วางไว้ได้ รวมถึงการผลิตที่ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เนื่องจาก
แรงงานในการผลิตไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถส่ งมอบสินค้าได้ทันตามก้าหนด ซึ่งปัญหาการไม่สามารถ
วางแผนด้านวัตถุดิบได้นั้นเนื่องจากผู้ผลิตเส้นด้ายมีการผลิตไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ การทอผ้ านั้นส่ ว นมากเป็นการผลิ ตเพื่อเก็บไว้ จ้าหน่ายจึงไม่มีการ
ประเมินความต้องการของตลาด แต่เป็นการวางแผนการผลิตจากการประเมินวัตถุดิบคือเส้นด้ายท้า
ให้การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ
ดังนั้นปัญหาความน่าเชื่อถือจึงมาจากการไม่สามารถวางแผนด้านวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิตแต่ไม่สามารถท้าตามแผนที่วางไว้ได้ และการขาดการวางแผนโซ่อุปทาน
1.2.2) ด้านการจัดหา
วัตถุดิบที่ส้าคัญในการทอผ้ าคือ เส้นยืนและเส้นพุ่ง โดยส่วนมากเกษตรกรจะซื้อ
เส้นยืนจากโรงงานปั่นด้าย ในขณะที่เส้นพุ่งจะซื้อจากผู้ปั่นด้ายด้วยมือ หรือผลิตเองภายในกลุ่ม
ในการซื้อเส้ น ด้ายปั่นมือส่ว นมากจะซื้อจากผู้ ปั่นด้ายที่เคยซื้อขายกันอยู่แล้ ว
เนื่ อ งจากมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของเส้ น ด้ า ย โดยการสั่ ง ซื้ อ เส้ น ด้ า ยจากเกษตรกรผู้ ปั่ น ด้ า ยนั้ น จะใช้
ระยะเวลา 3-4 เดือนจึงจะได้รับเส้นด้าย
เมื่อสอบถามถึงปริมาณวัตถุดิบพบว่าผู้ทอในจังหวัดนครสวรรค์เห็นว่าปริมาณ
เส้นด้ายไม่เพียงพอต่อการผลิต เช่นเดียวกับผู้ทอในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ ดังนั้นผู้ทอ
จึงต้องซื้อเส้นด้ายมาเก็บไว้ล่วงหน้า
ในด้านคุณภาพพบว่าผู้ทอในจังหวัดเชียงใหม่พบปัญหาเรื่องคุณภาพไม่ตรงตาม
ความต้องการ และเส้นไม่สะอาด ในขณะที่ผู้ทอในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอ้านาจเจริญพบ
ปัญหาเส้นไม่สะอาด และหาซื้อเส้นด้ายยาก ดังนั้นในด้านคุณภาพของเส้นด้ายปั่ นมือนั้นพบว่าขาด
มาตรฐาน และคุณภาพไม่คงที่ เส้นด้ายที่ปั่นมือของเกษตรกรแต่ละรายมีความแตกต่างกันมาก บาง
รายที่ไม่มีความช้านาญจะมีเส้นใหญ่ หงิกงอ ส่งผลให้เมื่อน้ามาทอผ้าแล้วจะไม่มีคุณภาพ
เมื่อสอบถามถึงการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายที่ซื้อมาพบว่าผู้ทอผ้าในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่ได้ท้าการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายที่ซื้อมาว่าเส้นด้ายสะอาดหรือไม่ มีความเรียบ เส้นไม่
มีปุ่มปมมาก ในขณะที่ผู้ทอผ้าในจังหวัดนครสวรรค์มีการตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้ายที่รับซื้อมา
ก่อน
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การจัดหาเส้นด้ายไหมอีรี่ของผู้ทอผ้าไหมอีรี่นั้นส่วนมากจะซื้อจากกลุ่มคนที่รู้ จัก
เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของเส้นด้าย โดยด้ายที่ผู้ปั่นด้ายมีความสามารถมากจะมีราคาสูงกว่า
เส้นด้ายที่ผลิตจากผู้ปั่นรายอื่นๆ ผู้ทอที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพจะท้าการซื้อเส้นด้ายจากผู้ผลิตเหล่านี้
เท่านั้น ดังนั้นในบางครั้งปริมาณเส้นด้ายที่จ้าหน่ายอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อ
ในส่ ว นของเส้ น ยื น มั ก จะเป็ น การสั่ ง ซื้ อ เส้ น ด้ า ยไหมอี รี่ จ ากโรงงานใช้ เ วลา
ประมาณ 3-4 วัน จึงจะได้รับสินค้า ในด้านปริมาณพบว่ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เช่นเดียวกัน ท้าให้ต้องมีการซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้า แต่ในเรื่องคุณภาพนั้นพบว่าไม่มีปั ญหา แต่ประสบ
ปัญหาในการสั่งซื้อค่อนข้างยากเนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณที่น้อยมาก
ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบคือสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาความไม่น่าเชื่อถือ
ของห่วงโซ่ รวมไปถึงความไม่คล่องตัว และเกิดต้นทุนในการสต็อกสินค้า
1.2.3) ด้านการผลิต
ในด้านการทอผ้านั้นพบว่าเป็นการผลิตเพื่อเก็บไว้จ้าหน่ายเป็นส่วนมาก และผลิต
ตามค้าสั่งซื้อของลูกค้าบ้าง โดยผู้ทอในจังหวัดเชียงใหม่และอุทัยธานีส่วนมากเป็นการทอเก็บไว้เพื่อ
จ้าหน่าย แตกต่างจากผู้ทอในจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นการทอตามค้าสั่งซื้อมากกว่า ปัญหาจากการ
ผลิตตามค้าสั่งซื้อที่พบคือไม่สามารถผลิตได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ ส่วนปัญหาจากการผลิตเพื่อรอ
จ้าหน่ายคืออาจผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ท้าให้มีสินค้าเหลือไม่สามารถจ้าหน่าย
ได้ จากการสัมภาษณ์พบว่าบางรายมีสินค้าค้างสต็อกไม่สามารถจ้าหน่ายได้นานประมาณ 1 ปี
การทอผ้าโดยใช้มือนั้นจ้าเป็นต้องใช้ ทักษะส่วนตัวของผู้ทอทั้งด้านการออกแบบ
ลวดลาย และการทอ ดังนั้นเมื่อสอบถามถึงการเพิ่มปริมาณการผลิตพบว่าปัญหาที่ท้าให้ไม่สามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตได้คือการขาดแรงงานทอผ้า และการขาดแคลนวัตถุดิบคือเส้นด้ายไหมอีรี่ แต่จาก
การสัมภาษณ์พบว่าปัญหาการขาดแคลนเส้นด้ายไหมอีรี่เป็นสาเหตุหลักในการไม่สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตได้
ปัญหาด้านการผลิตจึงส่งผลให้ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง และความคล่องตัว
ของห่วงโซ่อุปทานให้มีค่าค่อนข้างต่้า
1.2.4) ด้านการส่งมอบ
ผู้ทอผ้าจะท้าการทอแล้วท้าการรวบรวมผลผลิตให้ได้จ้านวนหนึ่งแล้วน้าออกไป
จ้าหน่าย เนื่องจากผู้ทอผ้าส่วนมากไม่มีหน้าร้าน หรือช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่หลากหลาย ส่วนมาก
จะเป็นการไปจ้าหน่ายในงานโอทอปที่จัดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ จากการสอบถามพบว่ามีการเก็บผ้าทอ
ไว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยบางรายมีการเก็บสต็อกสินค้าไว้ประมาณ 1 ปี บางรายเก็บไว้
ประมาณ 75-90 วัน
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ในการส่งสินค้าให้ลูกค้านั้น ส่วนมากเป็นการจ้าหน่ายตามงานโอทอป ดังนั้นจึง
เป็นการให้ลูกค้ามารับสินค้าเอง ส่วนรายที่ลูกค้ามาสั่งให้ผลิตจะท้าการส่งโดยทางไปรษณีย์
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ผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 4.7 แบบจ้าลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานเกษตรกรทอผ้า4
1.3) แบบจ้าลอง SCOR ในปัจจุบัน (AS-IS)
จากการประเมินกิจกรรมหลักของโซ่อุปทาน ตามหลักแบบจ้าลอง SCOR (ภาพที่
4.7) พบว่าลูกค้าของเกษตรกรทอผ้าคือ ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในขณะที่เกษตรกรทอผ้ามีรูปแบบการ
ผลิตแบบรอจัดจ้าหน่าย (M1) และแบบผลิตตามค้าสั่งซื้อ (M2) ซึ่งในการจัดหาเส้นไหมจะมีเส้ นไหม
จาก 2 แหล่งคือ เส้นยืนจากโรงงานปั่นด้าย และเส้นพุ่งจากทั้งเกษตรกรและจากโรงงาน ผู้ทอจะมีทั้ง
สต็อกวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า และบางรายไม่มีการสต็อกเมื่อท้าการผลิตจึงจะส่งซื้อเส้นไหม ในการผลิต
เพื่อรอจัดจ้าหน่ายนั้น ในบางครั้งอาจไม่ตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ จึงท้าให้ มีสินค้าที่ไม่สามารถ
จ้าหน่ายได้
ในด้านการวางแผนพบว่าไม่มีการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกันระหว่างเกษตรกรปั่น
ด้าย เกษตรกรทอผ้า ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเส้นด้ายในการทอ
ปัญหาที่พบได้แก่ วัตถุดิบคือเส้นด้ายไหมอีรี่ที่ปั่นมือมีไม่เพียงพอ และมีคุณภาพไม่ดี
การเพิ่มก้าลังการผลิตสามารถท้าได้แต่ไม่สามารถเพิ่มได้มาก เนื่องจากมีแรงงานจ้ากัด
1.4) กิจกรรมที่ควรปรับปรุง (To Be)
4

P2 =การวางแผนด้านวัตถุดิบ P3 = การวางแผนด้านการผลิต P4= การวางแผนการจัดส่ง S1= การ
จัดหาวัตถุดิบส้าเร็จรูป M1 = การผลิตเพื่อเก็บ M2 = ผลิตตามค้าสั่งซื้อ D1= การจัดส่งสินค้าคงคลัง D2
= การจัดส่งสินค้าตามค้าสั่งซื้อ
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จากการวิเคราะห์ตามแนว แบบจ้าลอง SCOR ท้าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปรับปรุง
ในส่ วนเกษตรกรทอผ้าไหมอีรี่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนั้นเพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบ ของโซ่
อุปทาน การเพิ่มก้าลังการผลิตในส่วนนี้มีมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ควรปรับปรุงในแต่ละด้านได้แก่
1.4.1) เพิ่ ม การวางแผนของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (P1) ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ ง
ระหว่างซัพพลายเออร์ บริษัท และลูกค้า โดยการบริหารข้อมูลในการวางแผนเพื่อให้ปริมาณการผลิต
มีความสม่้าเสมอ
1.4.2) ปรับปรุงการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ (P2)
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบล่ว งหน้า และมีการแจ้งให้ ผู้ปั่นด้ายทราบ
ล่วงหน้า
1.4.3) การปรับปรุงการวางแผนการผลิต (P3) มีการวางแผนระยะกลางและ
ระยะยาว เช่นแผนการผลิตตลอดทั้งปี
1.4.4) การจัดหาวัตถุดิบ (S1) คือเส้นด้ายไหมอีรี่
- สร้างเครือข่ายร่วมกับเกษตรกรผู้ปั่นด้าย
1.4.5) M1 การผลิตควรเพิ่มก้าลังการผลิต
- เพิ่มแรงงานในการทอ โดยน้าเอาแรงงานผู้สูงอายุที่สามารถทอผ้าได้ หรือ
สามารถฝึกฝนได้ เนื่องจากจ้านวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น
- การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทอผ้า
2) ผู้ทอผ้าระดับอุตสาหกรรม
2.1) การประเมินความสามารถขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน
การวัดสมรรถนะ โดยแบบจ้าลอง SCOR แบ่งการวัดเป็น 5 คุณลักษณะ (ตารางที่
4.5) ดังนี้
2.1.1) ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน (Reliability) ในด้านความน่าเชื่อถือใน
ระดับบริษัททอผ้าไหมนั้นพบว่า เนื่องจากรู ปแบบการผลิตเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมจึงมีการท้างานที่
เป็นระบบ มีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้าคือได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เป็นการผลิตตาม
ค้ า สั่ ง ซื้ อ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบสิ น ค้ า ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า มี ก้ า หนดเวลาส่ ง มอบชั ด เจน
คุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า ท้าให้ความน่าเชื่อถือในส่วนนี้สูง
2.1.2) การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน (Responsiveness) ความรวดเร็วใน
การตอบสนองต่อลูกค้าต่้า ในรอบการผลิต 1 รอบใช้ระยะเวลาประมาณ 75 วัน ในการทอผ้านั้น
พบว่าผู้ทอสามารถใช้เส้นด้ายไหมอีรี่ไปประกอบกับเส้นด้ายชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะให้ได้ ตามที่
ต้องการ ดังนั้นการขาดแคลนปริมาณเส้นด้ายไหมอีรี่จึงเป็นข้อจ้ากัดในการตอบสนองในด้านไหมอีรี่
ส่งผลต่อการตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานจึงอยู่ในระดับพอใช้
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2.1.3) ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Agility) ความคล่องตัวเมื่อพิจารณาใน
เรื่องความยืดหยุ่นพบว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีก้าลังการผลิตเหลืออยู่ แต่เนื่องจาก
สต็อกวัตถุดิบคือไหมอีรี่มีจ้านวนจ้ากัด ท้าให้ความสามารถเพิ่มผลผลิตจึงมีจ้ากัดไปด้วย ดังนั้นจึงมี
ความคล่องตัวของโซ่อุปทานในระดับนี้จึงอยู่ในระดับพอใช้
2.1.4) ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain cost) ต้นทุนการผลิตพบว่า
ต้นทุนวัตถุดิบประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนรวม โดยสัดส่วนของไหมอีรี่และสัดส่วนของเส้นด้าย
ชนิ ด อื่น ๆ ขึ้ น กับ ปริ มาณสั ด ส่ ว นของวัต ถุดิ บที่ใ ช้ และค่าใช้จ่ ายอื่ นๆ เช่ น ค่าแรง ค่า เครื่องจัก ร
ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนรวม ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบเช่นเส้นด้ายไม่สูงมากนัก แต่มีต้นทุนที่
เกิดจากการต้องสต็อกเส้นด้ายไหมอีรี่เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ
2.1.5) การบริ ห ารสิ นทรัพย์ของห่ ว งโซ่อุปทาน (Supply Chain Asset
Management) ในด้ า นผลตอบแทนพบว่ า ทางโรงงานทอผ้ า มี ก ารสต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ จ้ า นวนไม่ ม าก
เนื่องจากเป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อ จะมีเพียงการสต็อกเส้นด้ายไหมอีรี่มากขึ้นเพื่อป้องกันการขาด
แคลนเส้นไหมอีรี่
2.2) การประเมินสมรรถนะระดับกิจกรรม
2.2.1) ด้านการวางแผน
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ทอผ้าจะมีการวางแผนการผลิตในแต่ละรอบ โดยมีการ
วางแผนการผลิตล่วงหน้าประมาณ 1 ปี เป็นการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าก่อนท้าการผลิตจริง
เนื่องจากรูปแบบสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า แม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นค่อนข้างเร็ว แต่สินค้าที่น้าผ้าไหมไปผลิตแม้ว่าจะมี
การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ฤดู ก าลแต่ ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของแฟชั่ น ช้ า กว่ า ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการเสมอ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีของโรงงานผู้ทอผ้าเนื่องจากมีการท้างานเป็นระบบ ท้า
ให้มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต รวมไปถึงการวางแผนการจัดส่งสินค้า ท้าให้
ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 4.5 การวัดสมรรถนะระดับองค์กรของผู้ทอผ้าระดับอุตสาหกรรม
ระดับที่ 1
เมทริกซ์กลยุทธ์
(Strategic Metrics)

ความสามารถในการส่งมอบ
สินค้าที่สมบูรณ์
(Perfect Order Fulfillment)
เวลาที่ท้าให้การส่งมอบสินค้ามี
ความสมบูรณ์ (Order
Fulfillment Cycle Time)
ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า (Upside
Supply Chain Flexibility )
ผลรวมของต้นทุนในการ
ด้าเนินงานในกิจกรรมSupply
Chain Management Cost
ต้นทุนของสินค้า
(Cost Of Goods Sold)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
คืน (Cash-To-Cash Cycle
Time)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน (Return On
Supply Chain Fixed Asset)

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ (Performance Attributes)
คุณลักษณะที่กระทบผู้บริโภค
คุณลักษณะภายในองค์กร
ความ
การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุนของ
น่าเชื่อถือของ ของห่วงโซ่
ของห่วงโซ่
ห่วงโซ่
ห่วงโซ่อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน
อุปทาน

การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ห่วงโซ่อุปทาน

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี
ดี

ดี

2.2.2) ด้านการจัดหา
วัตถุดิบที่ส้าคัญคือ เส้นด้ายชนิดต่างๆ เช่น ไหมหม่อนและเส้นด้ายไหมอีรี่ ใน
การจัดหาเป็นการวางแผนแบบส่งข้อมูลทางเดียว คือเมื่อลูกค้าส่งค้าสั่งซื้อมา ทางผู้ทอจะส่งค้าสั่งซื้อ
ไปยังซัพพลายเออร์วัตถุดิบคือ เส้นด้ายไหมอีรี่และเส้นด้ายไหมหม่อน ในการจัดหาวัตถุดิบชนิดอื่น
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พบว่าไม่มี ปั ญหาในเรื่ องปริ ม าณและคุ ณภาพ แต่พบว่าเคยเกิดปัญ หาปริมาณเส้ นด้ายไหมอีรี่ ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเส้นด้ายไหมอีรี่ที่ซัพพลายเออร์ผลิตมีจ้านวนไม่มากนัก และใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเส้นด้ายไหมอีรี่เพียง 2 รายเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางผู้ทอจ้าเป็นต้องมี
การสั่งซื้อในปริมาณที่มากกว่าที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้งเพื่อท้าเป็นสต็อกเก็บไว้ ป้องกันการขาดแคลน
วัตถุดิบ เช่นปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตจ้านวน 100 กิโลกรัมด้าย แต่ต้องสั่งซื้อจ้านวน
500 กิโลกรัมด้าย โดยในการสั่งด้ายจากโรงงานนั้นจะใช้เวลาในการสั่งจนถึงรับวัตถุดิบประมาณ 30
วัน ขณะที่ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ด้านคุณภาพไม่พบว่ามีปัญหา
ส่ ว นไหมหม่ อ นที่ น้ า มาใช้ ร่ ว มกั น นั้ น พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หาในการจั ด หา เพราะมี
ปริ ม าณอุ ป ทานในตลาดมากกว่ า จึ ง ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งสต็ อ กสิ น ค้ า ไว้ จ้ า นวนมาก อี ก ทั้ ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายแบบ
ดังนั้น ปัญหาความเสี่ ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบคือเส้ นด้ายไหมอีรี่ ส่ งผลให้
ต้นทุนในการสต็อกสินค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งผลให้ความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานลดลง
2.2.3) ด้านการผลิต
ในด้านการผลิตเป็นการผลิตตามค้าสั่งซื้อ โดยจะมีการออกแบบลวดลายร่วมกัน
ระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า แล้วจึงเริ่มท้าการผลิต ในการทอจะน้ามาทอโดยใช้เ ครื่องจักรใช้เวลาในการ
ทอประมาณ 30 วัน และน้าไปต้มลอกกาวอีกประมาณ 15 วัน
ต้นทุนในการผลิตผ้าไหม 1 หลาพบว่าเป็นค่าวัตถุดิบคือเส้นด้ายไหมอีรี่ประมาณ
37 บาท เส้นด้ายไหมหม่อนประมาณ 136 บาท และค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า และอื่นๆประมาณ 70 บาท
จากการสัมภาษณ์พบว่าในด้านการผลิ ตนั้นไม่ส่งปัญหาต่อความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่น มีความสามารถในการตอบสนองเนื่องจากยังสามารถเพิ่มการผลิตได้
2.2.4) ด้านการส่งมอบ
ในการส่งมอบสินค้าของโรงงานทอผ้าจะเป็นการส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยส่งมอบให้ลูกค้าที่เป็นทั้งโรงงานตัดเย็บในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท trading
ในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น จากการสัมภาษณ์พบว่าในการส่งสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นจะส่ง
ทางเรือโดยใช้เวลาขนส่งประมาณ 10 วัน
เนื่องจากเป็นการผลิตจากโรงงานในเชิงอุตสาหกรรม ในการส่งมอบสินค้าจะมี
การตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด และไม่มีปัญหาในเรื่องการส่งมอบ
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ภาพที่ 4.8 แบบจ้าลองอ้างอิงกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานโรงงานทอผ้า
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2.3) แบบจ้าลอง SCOR ในปัจจุบัน (AS-IS)
จากการประเมินกิจกรรมหลักของโซ่อุปทาน ตามหลักแบบจ้าลอง SCOR (ภาพที่
4.8) พบว่าลูกค้าของโรงงานทอผ้าคือบริษั ทตัดเย็บเช่นเครื่องนอน หรือเสื้อผ้า ที่มีรูปแบบการผลิต
แบบรอจัดจ้าหน่าย (S1 M1 D1) ในขณะที่โรงงานทอผ้ามีรูปแบบการผลิตแบบตามค้าสั่งซื้อ (M2)
โดยทั่วไปบริษัทจะไม่สต็อกวัตถุดิบคือเส้นด้ายไว้ล่วงหน้า แต่จะท้าการสั่งซื้อเส้นด้ายจากโรงงานปั่น
ด้าย เมื่อมีค้าสั่งซื้อ จากลูกค้า (S2) แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอุปทานเส้นด้ายไหมอีรี่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ บริษัทจึงต้องสั่งซื้อเส้นด้ายไหมอีรี่มาสต็อกเก็บไว้ล่วงหน้า (S1) ในขณะที่โรงงานปั่น
ด้ายจะท้าการผลิตตามค้าสั่งซื้อ (M2) และต้องรวบรวมวัตถุดิบไว้ก่อน(S1) เนื่องจากการขาดแคลน
วัตถุดิบ
ในด้านการวางแผนพบว่าไม่มีการวางแผนร่วมกันระหว่างโรงงานปั่นด้าย แต่มีการ
วางแผนร่วมกับลูกค้า ดังนั้นจึงมีปัญหาในด้านวัตถุดิบคือเส้นด้ายไหมอีรี่
2.4) กิจกรรมที่ควรปรับปรุง (To Be)
2.4.1) เพิ่ ม การวางแผนของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (P1) ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ ง
ระหว่างซัพพลายเออร์ บริษัท และลูกค้า โดยการบริหารข้อมูลในการวางแผนเพื่อให้ปริมาณการผลิต
มีความสม่้าเสมอ
4.3 แผนผังธุรกิจของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ในปัจจุบัน (Current Business Model Canvas)
จากการวิเคราะห์ภายใต้แบบจ้าลอง SCOR ในข้างต้นนั้นพบว่าในแบบจ้าลอง SCOR ไม่ได้
อธิบายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่างอย่างชัดเจน ได้แก่ ในด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา
การพั ฒ นาสิ น ค้ าใหม่ บางส่ ว นของการบริก ารหลั ง การขาย โดย ดั งนั้ นเพื่อ ให้ เห็ นภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน การศึกษานี้จึงใช้ Business Model Canvas มาอธิบายภาพรวมในปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่
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แผนผังธุรกิจในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ (ภาพที่ 4.9) ประกอบด้วย
4.3.1 การน้าเสนอคุณค่า (Value Preposition)
การน้าเสนอคุณค่าเป็นเหตุผลที่ท้าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผ้าไหมอีรี่หรือผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่
แทนที่ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอื่น โดยจะท้าการแยกวิเคราะห์ใน 3 ด้าน
1) ลักษณะของสินค้าที่ท้าจากไหมอีรี่ (Feature)
1.1) เส้นไยไหมอีรี่ ในอุตสาหกรรมไหมอีรี่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่
ท้าจากเส้นไยไหมอีรี่ เช่น ด้าย ผ้าผืนและผลลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ท้าจากไหมอีรี่ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุม
ไหล ผ้าอุ้มเด็ก เป็นต้น
1.2) ดักแด้ เป็นสินค้าร่วมของการผลิตไหมอีรี่ โดยพบว่าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ดักแด้
จะถูกท้ามาบริโภคโดยการทอด หรือท้าการแปรรูปเป็นถั่งเช่า เป็นต้น
2) คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ (Benefit)
ประโยชน์ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ จากการบริ โ ภคไหมอี รี่ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท้ า จากไหมอี รี่
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ด้าน
3) ประโยชน์จากการใช้งาน (Functional Benefit)
ผ้าที่ท้าจากไหมอีรี่มีความคงทน นุ่มสบาย อบอุ่น และดูสวยงาม อีกทั้งยังระบาย
อากาศได้ที่ เหมาะสมกับผู้บริโภคทั้งเมืองร้อนและหนาว
4) คุณค่าด้านสุขภาพ (Health Benefit)
โปรตีนที่ได้จากดักแด้ไหมอีรี่มีโปรตีนสูง เหมาะส้าหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
และดูแลสุขภาพ
5) คุณค่าที่อยู่เหนือคู่แข่ง (Advantage)
สินค้าแข่งขันกับไหมอีรี่ได้แก่ผ้าฝ้าย ผ้าไหมหม่อน แต่คุณค่าที่ไหมอีรี่น้าเสนอที่อยู่
เหนือคู่แข่งคือ ไหมอีรี่ถึงแม้ว่ าจะมีลักษณะคล้ายฝ้าย แต่มีความนุ่มและระบายอากาศมากกว่าฝ้าย
อีกทั้งยังมีการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อยู่เหนือ
คู่แข่ง
4.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Consumer Segments)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอุตสาหกรรมไหมอีรี่สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่
1) ลูกค้ากลุ่มบุคคล (B2C)
- กลุ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คลมี ทั้ ง ลู ก ค้ า ในประเทศและลู ก ค้ า ต่ า งประเทศ โดยลู ก ค้ า
ต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น ยุโรป เป็นหลัก โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคคือ ผ้าผืน ผ้าพันคอ
ผ้าคลุ่มไหล ผ้าอุ้มเด็ก เป็นต้น
- กลุ่มลูกค้าที่บริโภคไหมอีรี่ทอด
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2) ลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B)
- เกษตรกรจะขายรังไหมอีรี่ให้กับโรงงานปั่นด้าย เพื่อท้าการแปรรูปเป็นด้าย เพื่อ
ขายให้กับโรงงานทอผ้าต่อไป
- เกษตรกรจะขายดักแด้ให้กับโรงงานผลิตถั่งเช้า เพื่อเพิ่มมูลค่าดักแด้ให้สูงขึ้น
4.3.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
เป็ น วิธีการที่เกษตรกร หรือธุรกิจจะเข้าจ้าหน่ายในตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้ ได้ตาม
เป้าหมาย โดยพบว่าในปัจจุบัน เกษตรกรเข้าถึงลูกค้ากลุ่มบุคคลและกลุ่มองค์กรที่แตกต่างกันดังนี้
1) ลูกค้ากลุ่มบุคคล (B2C)
- เกษตรกรจะท้าการแปรรูปไหมอีรี่เป็นผ้ าผืน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ โดยน้าไปขาย
ปลีกในการโอทอปต่างๆ
- มีลูกค้าบางรายติดต่อกับเกษตรกรโดยตรง เพื่อสั่งสินค้าตามความต้องการ
- เกษตรกรขายปลีกดักแด้ โดยแปรรูปโดยการทอดขายตลาด
2) ลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B)
- โรงงานปั่นด้ายจะมารับรังไหมอีรี่จากเกษตรกรโดยตรง ถ้า มีปริมาณครบตามความ
ต้องการ
- ส่งดักแด้ให้กับโรงงานถั่งเช้าโดยตรง
4.3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
เป็นวิธีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้เกิดการหาลูกค้าใหม่ ซื้อซ้้า
หรือออเพิ่ม โดยพบว่าในอุตสาหกรรมรมไหมอี รี่ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากนักเนื่องจาก
ข้อจ้ากัดการด้านผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์จึงมีเพียงผลิตและลายผ้า
ตามความต้องการลูกค้า
4.3.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams)
กระแสรายได้ของธุรกิจเป็นหัวใจส้าคัญของธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่ มาของเงินในการบริหาร
และขยายกิจการ โดยกระแสรายได้ของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ มาจากหาแหล่งด้วยกันเช่น รายได้จาการ
ขายรังไหม รายได้จากการขายดักแด้รายได้จากการขายเส้นด้ายรายได้จากการขายผ้าผืน รายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าอุ้มเด็ก โดยเป็นการช้าระเงินเพียงครั้ง
เดียว เมื่อมีการซื้อขาย
4.3.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ทรั พยากรหลั กเป็ น ปั จจั ยที่ใช้ส ร้างและน้าเสนอมูลค่าเข้าสู่ ตลาด โดยในปัจจุบันพบว่า
ทรัพยากรหลักในอุตสาหกรรมไหมอีรี่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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- ทรัพยากรทางกายภาพ เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ เช่น ไข่ไหมอีรี่ ใบมันส้าปะหลัง /ใบ
ละหุ่ง โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม ลอกกาวและทอผ้า
- ทรั พ ยากรทางแรงงาน เนื่ องจากาการเลี้ ย งไหมอี รี่เ ป็ น กิจ กรรมที่ เ น้น ใช้ แรงงาน
(Labor intensive) ดังนั้นแรงงานจึงมีความส้าคัญ จะให้ได้ว่ายังขาดทรัพยากรทางปั ญญา เช่น
นวัตกรรมในการแปรรูปไหมอีรี่และดักแด้ เป็นต้น
4.3.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่ต้องท้าเพื่อช่วยให้สร้างและเสนอมูลค่า การเข้าถึงตลาดการ
รักษาความส้าคัญของลูกค้า และสร้างรายได้ โดยในปัจจุบันไหมอีรี่มีกิจกรรมหลักได้แก่ การเลี้ ยง
ไหม การลอกกาว การปั่นด้าย การทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมและดักแด้
4.3.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners)
การสร้างพันธมิตรหลักเพื่อให้สามารถลดความเสี่ยง ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
และครอบครองทรัพยากรที่เกษตรกรหรือธุรกิจไม่มีเช่นความรู้นวัตกรรมต่า งๆ โดยในอุตสาหกรรม
ไหมอีรี่ สิ่งที่เกษตรกรขาดและต้องจัดหาคือ ไข่ไหมอีรี่ ความรู้ในการเลี้ยงและแปรรูปไหม เครื่องมือ
เครื่องจักรการปั่นด้ายอุตสาหกรรม ดังนั้นพันธมิตรหลักของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ในปัจจุบันได้แก่ ศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนกรมหม่อนไหม ศูนย์วิชาการ
และเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน(ฝ้ายแกมไหม) เป็นพันธมิตรที่จัดหาไข่ไหม และความรู้ในการเลี้ยงและ
การผลิตไหมอีรี่ และ บริษัทสปันซิลล์เวิลด์ จ้ากัด เป็นพันธมิตรหลักในการรับรังไหมจากเกษตรกร
เพื่อน้ามาปั่นด้ายต่อไป
4.3.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
เป็นต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด้าเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยแบ่งต้นทุนเป็นสองประเภท
- ต้นทุนคงที่เช่น ค่าเสื่อมโรงเรือน ค่าเสื่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คิดเป็น 10% ของ
ต้นทุนทั้งหมด
- ต้ น ทุ น ผั น แปร โดยเฉพาะต้น ทุ น แรงงานที่ไ ม่ ใ ช่ เงิ น สด คิ ด เป็ น 90% ของต้ น ทุ น
ทั้งหมด ต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ รายละเอียดของต้นทุนจะอยู่ในบทที่ 3
4.4 บทสรุป
ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะของโซ่อุปทานไหมอีรี่เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตเชิง
พาณิชย์ของผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทาน ซึ่งพบว่าในระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมและเกษตรกรปั่นด้ ายต่างมี
ปัญหาในด้านต่างๆ คล้ายคลึงกันคือ ยังมีความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานไม่สูงมากนักเนื่องจากทั้ง
เกษตรกรผู้ เลี้ยงไหมอีรี่และเกษตรกรปั่นด้ายยังไม่มีความสมบูรณ์ในการส่ งมอบสินค้า ทั้งในด้าน
ปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบ ในขณะที่การตอบสนองของห่วงโซ่ อุปทานค่อนข้างต่้า
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เนื่องจากมีระยะเวลาในการตอบสนองค้าสั่งซื้อค่อนข้างนาน ในด้านความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน
พบว่ามีความคล่องตัวต่้า ในกรณีที่มีความต้องการรังไหมเพิ่มจากจ้านวนที่ผลิตอยู่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม
สามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าแต่เพิ่มได้ไม่มากนักเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ในด้านผลตอบแทน
พบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากการขายดักแด้มากกว่ารังไหม และมีสภาพคล่องทาง
การเงินจากการจ้าหน่ายดักแด้มากกว่ารังไหม ท้าให้ขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพดี
ส่วนเกษตรกรปั่นด้ายมีรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากการขายเส้นด้ายไหมอีรี่มีระยะเวลาที่นานท้าให้
ไม่เกิดแรงจูงใจในการท้างาน
ในขณะที่ผู้ทอผ้าพบว่าความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานมากกว่าเมื่อประเมินจากความ
สมบูรณ์ในการส่งมอบพบว่ามีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า แต่การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน
อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากระยะเวลาในการตอบสนองค้าสั่งซื้อค่อนข้างนาน ในขณะที่ความคล่องตัว
ของห่วงโซ่อุปทานไม่สูงมาก เนื่องจากความสามารถในการตอบสนองในการเพิ่มก้าลังการผลิตจากค้า
สั่งซื้อที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้มีน้อย และในด้านผลตอบแทนพบว่ารอบการสร้างรายได้มีระยะเวลานาน
เช่นกัน
ในส่วนของโรงงานปั่ นด้ายและโรงงานทอผ้านั้น พบว่ามีเพียงโรงงานปั่นด้ายเท่านั้นที่มี
ปัญหาในเรื่องการตอบสนองและความคล่องตัวของโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการขาด
แคลนวัตถุดิบ
ดังนั้น จากการวิเคราะห์จึ งเห็ นว่าเกษตรกรผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานไหมอีรี่ในระดับต่างๆ ยังมี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก จ้าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถท้าการผลิต
เชิงพาณิชย์ได้
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ภาพที่ 4.9 แบบจ้าลองธุรกิจไหมอีรี่ในปัจจุบัน (Current Eri Silk Business Model Canvas)
Key Partners
● ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านไหม ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
● กรมหม่อนไหม
● ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี
สิ่งทอพื้นบ้าน(ฝ้ายแกมไหม)

Key Activities
- การเลีย้ งไหม
- การลอกกาว
- การปั่นด้าย
- การทอผ้า
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ไหมและดักแด้

Value Proposition
● Feature
- ใย ด้าย ผ้าผืน ไหมอีรี่
- ดักแด้
● Benefit
- Functional benefits
ผ้าท้าจากไหมอีรี่คงทน นุ่ม ,
อบอุ่น และสวยงาม ระบาย
อากาศดี
Key Resources
- Health Benefits
● ไข่ไหมอีรี่
ดักแด้มีโปรตีนสูง
● ใบมันส้าปะหลัง/ใบละหุ่ง
 Advantage
● โรงเรือน
- ลักษณะคล้ายฝ้ายแต่นมุ่
● วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
ไหม ลอกกาวและทอผ้า กว่าฝ้าย
- รักษาสิ่งแวดล้อม
● แรงงาน

Cost Structure
● ต้นทุนคงที่ (10%) ค่าเสื่อมโรงเรือน
● ต้นทุนผันแปร (90%) ต้นทุนแรงงาน
และการปั่นด้าย

ค่าเสื่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ต้นทุนค่าวัสดุในการเลีย้ ง การลอกกาว

Customer Relationships
Customer Segments
● ผลิตสีและลายผ้าตามความ ● B2C
ต้องการของลูกค้า
- ขายผ้าผืน และผลิ ตภัณฑ์เช่น
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าอุ้มเด็ก
เป็นต้น ให้ลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่นและยุโรป
- ผู้รับประทานดักแด้
● B2B
Channels
- ขายไยไหมอีรี่ให้กับโรงงานปั่น
ด้าย
B2C
- ขายดั ก แด้ ใ ห้ กั บ ผู้ แ ปรรู ป ถั่ ง
- ขายตามงานโอทอป
เช้า
● ติดต่อลูกค้าโดยตรง
B2B
● โรงงานปั่นด้ายมารับถึงที่
● โรงงานถั่งเช้ามารับดักแด้
จากเกษตรกร

Revenue Streams
-รายได้จาการขายรังไหม - รายได้จากการขายดักแด้ -รายได้จากการขายเส้นด้าย
- รายได้จากการขายผ้าผืน -รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปอืน่ ๆ เช่นผ้าพันคอ ผ้า
คลุมไหล่ ผ้าอุ้มเด็ก
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บทที่ 5
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่
ในบทนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไหมที่ประสบความสาเร็จ
และการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยการถอดบทเรียนจากการดาเนินธุรกิจ และแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจ และนามาประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในแต่ละด้าน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุด
ด้วยของแต่ละกลุ่ม
5.1 การกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จของอุตสาหกรรมไหม
5.1.1 การถอดบทเรียนจากบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย และ บริษัทจุลไหมไทย
ในการถอดบทเรียนเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจในการศึกษานี้ ได้
ศึกษาจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตไหมในประเทศไทยที่สาคัญ 2 ราย คือ บริษัทอุตสาหกรรม
ไหมไทยจากัด และ บริษัทจุลไหมไทย จากัด เนื่องจากเป็นบริษัททีด่ าเนินธุรกิจด้านไหมที่ประสบ
ความสาเร็จในอุตสาหกรรมไหมของไทย
1) บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย
บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมไหมไทยก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ต้ น ปี 2494 โดย JIM THOMPSOM และ
GEORGE BARRIE โดยในระยะแรกได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนบ้านครัวที่มีการทอผ้าไหมเป็นงานอดิเรก
ให้พัฒนาเป็นอาชีพ โดยบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการย้อมสีสัน และลวดลาย รับซื้อไหม
ไทยจากผู้ทอและหาตลาดให้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่วงนั้นคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ต่อมาได้ย้ายโรงงานไปที่อาเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสีมาและได้มีการส่ง เสริม
เกษตรกรในภาคอีสาน ในระยะแรกโรงงานมีกี่ทอผ้าจานวนไม่มากภายหลังได้ขยายการผลิตจน
สามารถผลิตผ้าไหมได้ประมาณ 4 แสนหลาต่อปี เมื่อมียอดขายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯได้ลงทุนในด้าน
การปลูกหม่อนโดยซื้อพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ และต่อมาได้ขยายฟาร์มหม่อนไหมเพิ่มเป็น 2,400 ไร่
และต่อมาได้มีการลงทุนในด้านการวิจัยพันธุ์ไหม จะเห็นได้ว่าเนื่องจากบริษัทต้องการควบคุมคุณภาพ
ของผ้าไหม และเพื่อให้มีปริมาณรังไหมมากพอที่จะป้อนโรงงานจึงมีการลงทุนสร้างฟาร์มหม่อนไหม
ลงทุนทางด้านการวิจัยพันธุ์ไหม และสร้างโรงสาวไหมเองนั้น
ต่อมาบริษัทมีความต้องการปริมาณรังไหมดิบเพิ่มมากขึ้น แต่ฟาร์มหม่อนไหมของบริษัท
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางบริษัทฯจึงได้ขยายการผลิตโดยการขายพันธุ์ไหมให้เกษตรกร
นาไปเลี้ยง และรับซื้อรังไหมสดคืน แต่วิธี นี้ยังพบปัญหาในด้านคุณภาพของไหมที่สาวเส้นได้สั้นหรือ
เส้ น ขาด ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น โครงการสาวไหมด้ ว ย เพื่ อ
แก้ปัญหาการสูญเสียเส้นไหม

อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจให้เป็นแบบอุตสาหกรรมครบวงจร แต่ยังคง
เอกลักษณ์เดิมของสินค้าที่ต้องใช้มือ (HAND-MADED) อยู่เช่นเดิม เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าสินค้าไหม
เป็นงานศิลปะ เป็นหัตถกรรมดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ทั้งหมด
ในด้านการตลาด บริษัทได้จับกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นลูกค้าหลักโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มีตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศ และในระยะหลังได้ขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มาที่ลูกค้าในประเทศมากขึ้น
ดังนั้นสินค้าที่ขายดีและเป็นการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมคือ พวกเสื้อเชิ้ต เนคไท
ของขวัญ และของกระจุกกระจิกที่เรียกกันว่า ที่เรียกกันว่า "นิคแน็ ค" ตลาดของนิคแน็คนี้เป็นส่วน
สาคัญอย่างมากที่ทาให้ตลาดของผ้าไหม จิม ทอมป์สัน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปีต่อๆ มาและ
ปัจจุบันรายได้ของสินค้าประเภทนี้สูงถึงร้อยละ 75 จากสินค้าทั้งหมด สินค้าอันดับ 2 คือผ้าตกแต่ง
บ้าน
จากข้อมูลของบริษัทสามารถสรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success) ของบริษัทฯ
ได้ดังนี้
1.1) การสร้างแบรนด์ โดยการติดชื่อในผ้าไหมจากร้าน รวมไปจนถึงสินค้า สาเร็จรูป
ชนิดอื่น ๆ
1.2) มีการใช้นโยบาย QUALITY CONTROL โดยบริษัทจะรับซื้อผ้าไหมจากชาวบ้าน
ทอผ้าไหมที่มีการกาหนดคุณภาพผ้าอย่างเข้มงวด เช่น ทอแน่น สีสัน ลวดลายงดงาม มีการเข้าไป
แนะนาเทคนิคของการทอผ้าไหม
1.3) การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
1.4) GOOD DESIGN มีการเพิ่มแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า
1.5) มีการลงทุนในการสร้างฟาร์มหม่อนไหม ลงทุนทางด้านการวิจัยพันธุ์ไหม และ
สร้างโรงสาวไหมเอง เพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ และไม่ได้คุณภาพ
1.6) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน เพื่อสร้างกลุ่มผู้ผลิตให้แก่โรงงาน
2) บริษัท จุลไหมไทย จากัด
บริษัทจุลไหมไทยเป็นผู้ผลิตเส้นไหมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยผลิตได้มากกว่าร้อย
ละ 70 ของกาลังการผลิตในประเทศ โดยบริษัทมีการผลิตเส้นไหมทั้งจากไหมไทยลูกผสมและไหมไทย
ลูกผสมต่างประเทศ ปัจจุบันจาหน่ายให้แก่ผู้ทอผ้าในประเทศร้อยละ 90 และ ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
และอินเดียร้อยละ 10
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บริ ษั ท จุ ล ไหมไทยสามารถพั ฒ นาและผลิ ต เส้ น ไหมอิ น ทรี ย์ ที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
มาตรฐานสิ่งทออินทรีย์ระดั บโลก (Global Organic Textile Standard: GOTS) จากสหภาพยุโรป
โดยผลิตจากหนอนไหมที่ผสมพันธุ์ขึ้นเป็นพิเศษ เส้นไหมมีความมันเงาแบบไหมไทย และมีผิวเรียบ
แบบไหมญี่ปุ่น ทาให้เส้นไหมของบริษัท จุลไหมไทยได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ Material
ConneXion® ซึ่งเป็นการขยายช่องทางในตลาดระดับสากล และทาให้ผู้จัดซื้อวัตถุดิบให้กับแบรนด์
แฟชั่นเสื้อผ้า H&M ได้เลือกเส้นไหมอินทรีย์ของบริษัทฯไปเป็นวัสดุหลักในการผลิตคอลเล็กชันที่มี
แนวความคิดเพื่อการพัฒนาแฟชั่นแบบยั่งยืน
บริษัทฯได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาพันธุ์ไหมไทยลูกผสม และมีการพัฒนา
พันธุ์ใหม่ๆ บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทผลิตไข่ไหมซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของบริษัทจุลไหมไทย เนื่องจาก
บริษัทต้องการควบคุมให้ไข่ไหมให้มีอายุใกล้เคียงกันเพื่อเวลาที่เกษตรกรนาไปเลี้ยง ไหมจะได้มีอายุ
ใกล้เคียงกัน บริษัทมีการเลี้ยงไหมวัยอ่อนในระบบปิดเพื่อ ส่งให้เกษตรกร ในการขนส่งไข่บริษัทจะมี
การขนส่งโดยรถขนส่งที่มีการทาความสะอาดและกาหนดอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพไข่ไหม
นอกจากนี้ยังมีการสร้างโรงเรียนสอนปลูกหม่อน และกาหนดให้คนที่จะเลี้ยงไหมได้ต้อง
มีสวนหม่อน โดยสวนหม่อน 1 ไร่ เลี้ยงไหมได้ 1 กล่อง (ไข่ประมาณ 31,200 ฟอง) มีการให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงแก่เกษตรกร และการมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกร
ปัญหาสาคัญที่บริษัทพบคือเมื่อขยายขนาดการผลิตแต่วัตถุดิบคือปริมาณรังไหมไม่
เพียงพอ บริษัทจึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ม ากขึ้น โดยพยายามหาตลาดไหม
ใหม่ และหาวิธีการเลี้ยงแบบใหม่ไม่ต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม สร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น
ในการรับซื้อผลผลิตบริษัทมีจุดรับซื้อรังไหม โดยนัดเกษตรกรให้มาขายพร้อมกัน มีการ
คัดเกรด ขนาดที่จุดรับซื้อ และจ่ายเงินหลังรับซื้อ 5 วัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกร
ต้องการเลี้ยงไหม และทาให้บริษัทสามารถประมาณการผลผลิตรังไหมตลอดทั้งปีได้ บริษัทจึงมีการ
ประกาศราคารับซื้อล่วงหน้าทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม
จากข้อมูลของบริษัทสามารถสรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success) ของบริษัทฯ
ได้ดังนี้
2.1) เน้นการสร้างเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เพื่อแก้ปัญหารังไหมไม่เพียงพอ โดยผู้ เลี้ยง
ไหมจะเป็นสมาชิกของบริษัท มีการกาหนดให้เกษตรกรแต่ละรายต้องมีฟาร์มหม่อนของตนเองใน
ขนาดที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหม
2.2) มีการพัฒนาพันธุ์ไหม เพื่อให้ได้รังไหมที่มีคุณภาพดี
2.3) การผลิตไข่ไหมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งให้สมาชิก
2.4) การมีจุดรับซื้อไหม และประกาศราคารับซื้อล่วงหน้า
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2.5) การควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นคือไข่ไหมจนกระทั้งรวบรวมรังไหม ทาแบบ
ครบวงจร ทาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้
2.6) การสร้างแบรนด์ของตนเอง
2.7) การสร้างจุดเด่นของสินค้าให้มีความแตกต่างจากสินค้าในตลาด
5.1.2 การกาหนดปัจจัยในการประเมินศักยภาพแห่งความสาเร็จ
ในการศึกษานี้ได้กาหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสามารถนาไป
กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยการกาหนดปัจจัยที่ ใช้ประเมิน
ศักยภาพมาจากแนวทางในการวิเคราะห์ตามแบบจาลอง SCOR และแนวคิดในเรื่องกระบวนการหลัก
ของโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านคือ การจัดการซัพพลายเออร์สัมพันธ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ในองค์กร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และรากฐานการจัดการทางธุรกรรม โดยแต่ละด้านประกอบด้วย
ด้านต่างๆ ดังภาพ 5.1 นอกจากนี้ได้นาเอาปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ได้จากการศึกษาบทเรียนของ
บริษัทผู้ผลิตไหมรายใหญ่ของไทย 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 รายต่างมีปัจจัยแห่งความสาเร็จคล้ายคลึงกันอยู่
หลายปัจจัยเช่น ในด้านการผลิตโดยเน้นการผลิตครบวงจร การพัฒนาพันธุ์ไหมด้วยตนเอง เน้นการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการตลาดที่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง สร้างสินค้าให้มีคุณภาพ และมี
ความแตกต่าง ทาให้สามารถสรุปปัจจัยสาคัญที่ใช้ประเมินศักยภาพของผู้ผลิตในด้านต่างๆได้
การจัดการซัพพลายเออร์
สัมพันธ์
- การออกแบบร่วม
- การจัดหาวัตถุดิบ
- การซื้อ
- การประสานงานกับซัพพลาย
เออร์
รากฐานการจัดการทางธุรกรรม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
องค์กร
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การวางแผนความต้องการ
- การวางแผนวัตถุดิบ
- การให้บริการหลังการขาย-- การ
เติมเต็มคาสั่งซื้อ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
-

การตลาด
การขาย
การจัดการคาสั่งซื้อ
ศูนย์ให้บริการ

ภาพที่ 5.1 กระบวนการหลักของโซ่อุปทาน
ที่มา : Chopra and Meindl,2007

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินศักยภาพแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่
1) ด้านการผลิต ( Product Capability)
ในด้านผลิตนั้นพบว่าผู้ผลิตสินค้าไหมให้สามารถดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้นั้น
จาเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1.1) การวางแผน
ในด้านการวางแผนนั้น เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการผลิ ต สิ น ค้า เกษตร ที่ มี ร อบการผลิต ตามฤดูก าล และมี ค วามเสี่ย งในด้ า นการผลิต
ค่อนข้างสูงนั้น การวางแผนจึงมีความสาคัญอย่างมาก โดยการวางแผนได้แก่การวางแผนโซ่อุปทาน
การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิตในด้านการผลิตสินค้าให้ได้ตามจานวนที่ต้องการ
โดยเฉพาะการผลิตที่เป็นแบบผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ที่จาเป็นต้องผลิตให้ทันตามความต้องการ
ของลูกค้า
1.2) กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตได้แก่ รูปแบบในการผลิต ความสามารถในการผลิต กาลังการผลิต
โดยผู้ผลิตที่มีความสามารถควรมีการจัดการการะบวนการผลิตเป็นระบบ มีความสามารถผลิตสินค้า
ได้ตรงตามแผนที่วางไว้ และ ความเสี่ยงในการผลิตของโซ่อุปทาน
1.3) ต้นทุนการผลิต
ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ควรมีต้นทุนต่ากว่า หรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โครงสร้างต้นทุนใน
การผลิตเป็นอย่างไร โดยต้นทุนการผลิตสามารถบอกได้ถึงความมีประสิทธิภาพในการผลิตของผู้ผลิต
แต่ละราย
1.4) ผลผลิต
ได้ แ ก่ ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะรอบการผลิ ต ปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด ใน
กระบวนการผลิต การจัดการของเสีย
1.5) ปัจจัยการผลิต
ได้แก่ แรงงาน ปัจจัยการผลิต รวมไปถึงทักษะของแรงงาน และ ความสามารถใน
การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
1.6) ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้นตามคาสั่งซื้อที่
ไม่ได้มีการวางแผนการผลิตไว้
2) ด้านการตลาด (Marketing)
2.1) สินค้า ได้แก่ รูปแบบของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ความโดดเด่นและ
แตกต่างของสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆในตลาด
2.2) คุณภาพสินค้า ได้แก่ คุณลักษณะต่างๆของสินค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
สินค้ามากน้อยเพียงไร
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2.3) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย และความสามารถในการหาตลาด ได้ แ ก่ ความ
หลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4) ความสามารถในการสร้างแบรนด์ และการรับรู้ของลูกค้า มีการสร้างตราสินค้า
หรือไม่
3) ด้านองค์กร
3.1) ความสามารถของผู้นา
ผู้นามีความสามารถในด้านการดาเนินธุรกิจอย่างไร มีความสามารถในการนาองค์กร
ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
3.2) การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก
สมาชิกมีความสามารถหรือความชานาญในด้านต่างๆอย่างไร มีความพร้อมที่จะเข้า
มาร่วมทากิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงไร
3.3) เครือข่าย และการสื่อสาร
มีการติดต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร มีการสื่อสารระหว่างเครือข่าย
หรือไม่
3.4) การมีระบบตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการผลิตของสมาชิก และการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
4.1) เทคโนโลยี มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการผลิต
การตลาด หรือมีการใช้เทคนิคต่างๆในการปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพดี หรือแตกต่างจากคู่แข่ง
4.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายชนิด
ของผลิตภัณฑ์
4.3) การใช้ ข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ โ ภค และตลาดมาพั ฒ นาสิ น ค้ า มี ก ารน าเอาข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลของแนวทางที่เปลี่ยนไปของตลาด แนวทางของแฟชั่นที่กาลังจะเป็นที่นิยม ข้อมูล
ความต้องการของลูกค้า เพื่อนามาพัฒนาสินค้า
4.4) การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าตามสภาพแวดล้อมใหม่หรือไม่
4.5) การสร้ า งความแตกต่ า งของสิ น ค้า สามารถสร้ า งคุ ณลั กษณะ หรื อ หน้ า ที่ที่
แตกต่างจากสินค้าอื่นๆในตลาดอย่างไร
4.6) มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กร หรือการมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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5) ด้านทุนและการเงิน
5.1) แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน
5.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
5.3) การวางแผนทางการเงิน
5.4) ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร
เกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรจะทาการประเมินโดยการให้คะแนนในแต่ละด้าน
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 1 คะแนน โดย
5 คะแนน หมายถึง ดีมาก
4 คะแนน หมายถึง ดี
3 คะแนน หมายถึง พอใช้
2 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ในการให้คะแนนจะมีการให้คะแนนในแต่ละด้าน โดยแนวทางการให้คะแนนจะให้คะแนน
โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้เป็นฐานในการให้คะแนน เมื่อให้คะแนนแล้วจะคานวณหาค่าเฉลี่ยในแต่
ละด้านของปัจจัยที่กาหนด เพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มมีศักยภาพในด้านใด และควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง
ต่อไป
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.2.1 กลุ่มทอผ้าภูจวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1) ภาพรวม
กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวงเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่ทอผ้าในหมู่บ้าน ซึ่งเดิมเป็นการทอผ้า
เพื่อใช้กันเองในครัวเรือน ต่อมากลุ่มพัฒนาชุมชนได้เข้ามาแนะนาทาให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อนาสินค้า
ไปจาหน่าย ในปี 2536 เดิมการย้อมผ้าฝ้ายของกลุ่มเพื่อใช้ในการทอผ้าจะใช้สีเคมีในการย้ อม ต่อมา
ในปี 2544 เริ่มมีการแนะนาให้เปลี่ยนจาการย้อมสีเคมีมาเป็นการย้อมด้วยสีธรรมชาติ จึงเริ่มมีการนา
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบในการย้อมสี มาประยุกต์กับเทคนิค
ในการย้อมสมัยใหม่
ในปัจจุบันมีคุณนิทัศน์ จันทร เป็นประธานกลุ่ม ในกลุ่มไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่หรือการ
จัดการที่ชัดเจน ปัจจุบันมีหัวหน้ากลุ่มที่ยังดาเนินงานในด้านการทอผ้า ส่วนสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการ
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับไหมอีรี่น้อยมาก
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2) ด้านการผลิต
เดิมมีการเลี้ยงไหมอีรี่ ปั่นเส้นด้าย ย้อมสี และทอผ้า แต่ปัจจุบันเหลือเพี ยงการย้อมสี
และทอผ้า เนื่องจากสมาชิกที่เลี้ยงไหมได้เลิกเลี้ยงไหมไปแล้ว
ปัจจุบันมีการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าแบบโบราณ โดยคุณนิทัศน์จะเป็นผู้ออกแบบลวดลาย
ทาการย้อมสีเส้นด้ายด้วยตนเอง โดยเป็นการย้อมสีธรรมชาติ ในด้านการจัดหาเส้นด้ายนั้นจะสั่งซื้อ
จากกลุ่มผู้ปั่นด้ายที่ รู้จักกันดี เพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพ ซึ่งทาให้ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบไม่
เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
ในด้านการผลิตเป็นการผลิตแบบทาตามคาสั่งซื้อร้อยละ 20 และผลิตเพื่อรอจัดจาหน่าย
ร้อยละ 80 ในการผลิตมีทั้งผลิตเองและจ้างให้เครือข่ายของกลุ่มเป็นผู้ผลิตให้
3) ด้านการตลาด
ผ้าทอกลุ่มบ้านจวงเป็นการทอด้วยกี่พื้นบ้าน ลวดลายที่ทอนั้นเป็นลวดลายโบราณที่สืบ
ทอดกันต่อมา มีการย้อมสีธรรมชาติ มีจุดเด่นที่การใช้วัสดุคือฝ้ายจากธรรมชาติและไหมอีรี่ แล้วนามา
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เนื่องจากสินค้าคือผ้าทอมีลวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทาให้ราคา
จาหน่ายผ้าทอของกลุ่มมีราคาสูงกว่าราคาในตลาดทั่วไป
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีการนาสินค้าออกจาหน่ายในช่องทางหลักคือการออกงานโอ
ทอป และการจาหน่ายแบบปากต่อปาก คือมีลูกค้าเดิมมาซื้อซ้าหรือแนะนามา
4) การประเมินศักยภาพของกลุ่มจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ
4.1) ด้านการผลิต ( Product Capability)
4.1.1) การวางแผนการผลิต พบว่ามีการวางแผนด้านการทอผ้า แต่เป็นการวาง
แผนการผลิ ตตามจานวนวัตถุดิบคือเส้น ด้าย นั่นคือจะพิจารณาจากจานวนวั ตถุดิบที่มีจึ งจะวาง
แผนการผลิตสินค้าตามจานวนวัตถุดิบ ดังนั้นจึงเป็นการวางแผนการผลิตล่วงหน้าระยะสั้นๆ แต่ขาด
การวางแผนในด้านการจัดหาวัตถุดิบ ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ผลิต และซัพพลายเออร์คือผู้
ปั่นเส้นด้าย
4.1.2) กระบวนการผลิต รูปแบบการผลิตเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงาน
เป็นปัจจัยหลัก ใช้กี่ทอผ้าแบบกี่ทอมือแบบดั้งเดิม แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ผลิ ตผ้าไหมจะมี
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่เนื่องจากรูปแบบการผลิตของกลุ่มมีลักษณะเป็นแบบ
หัตถกรรมมากกว่าอุตสาหกรรม
ในการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ต้องการ ทางคุณนิทัศน์จะทาการย้อมสี
เส้นด้าย และออกแบบลายผ้าเอง แล้วจึงส่งเส้นด้ายย้อมสีไปให้กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเป็นผู้ทอ แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบยังมีน้อย ทาไม่สามารถกาหนดระยะเวลาใน
การผลิตได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกาหนด
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4.1.3) ผลผลิต มีปริมาณผลผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ผลผลิตที่ได้มีการควบคุมคุณภาพ โดยคุณนิทัศน์จะออกแบบและกาหนดลวดลาย มีการย้อมสีเส้นด้าย
ไปให้ผู้ทอ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนด
4.1.4) ปัจจัยการผลิต ในการผลิตของกลุ่มพบว่าปัจจุบันแรงงานที่เป็นผู้ทอผ้า
ของกลุ่มลดลงเหลือเพียงคุณนิทัศน์และแม่เพียง 2 คนเท่านั้น แต่มีการจัดการโดยการแบ่งงานไปยัง
กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ
ปัจจัยการผลิตด้านเส้นด้ายมีปัญหาในการสั่งซื้อ มีจานวนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ต้องมีการรอเส้นด้ายเป็นระยะเวลานาน ทาให้การผลิตต้องล่าช้าออกไป
4.1.5) ความสามารถในการเพิ่มการผลิต มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่า
เนื่องจากมีปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงาน
4.2) ด้านการตลาด (Marketing)
4.2.1) สินค้า สินค้าของกลุ่มคือผ้าทอลายโบราณ ที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มี
อยู่ในตลาด โดยผลิตในรูปของผ้าพันคอ ผ้าถุง ผ้าผืน
4.2.2) คุณภาพสินค้า สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพค่อนข้างสูง โดยผู้ผลิตสามารถ
ควบคุมคุณภาพการผลิตได้จากการจัดเตรียมวัตถุดิบด้วยตนเอง โดยการย้อมสีเส้นด้าย และออกแบบ
ลายผ้าให้แก่ผู้ทอด้วยตนเอง สินค้าที่ได้จึงมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
4.2.3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และความสามารถในการหาตลาด ทางกลุ่มมีช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหลักคือการออกงานโอทอป และงานแสดงสินค้าของจังหวัด อย่างไรก็ตามโดย
ส่วนมากจะเป็นการบอกต่อของลูกค้าเก่า การสั่งซื้อโดยติดต่อมาที่หัวหน้ากลุ่มคือคุณนิทัศน์ จะเห็นได้
ว่าช่องทางการจัดจาหน่ายยังไม่มากนัก
ในด้านความสามารถในการหาตลาด เป็นความสามารถเฉพาะตัวของหัวหน้า
กลุ่ม ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว และชื่อเสียงในด้านการทอผ้า ทาให้สามารถหาตลาดได้
4.2.4) ความสามารถในการสร้ า งแบรนด์ และการรั บ รู้ ข องลู ก ค้ า ในกรณี นี้
เช่นเดียวกัน ความสามารถในการสร้างแบรนด์มาจากความสามารถและชื่อเสียงเฉพาะตัวของหัวหน้า
กลุ่ม ทาให้สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างการรับรู้ของลูกค้าได้ สามารถจาหน่ายในราคา
ที่สูงกว่าสินค้าจากกลุ่มอื่น มีลูกค้าสั่งจองสินค้าและรอคิว แต่ทางกลุ่มยังไม่ได้มีการสร้างแบรนด์
เพื่อให้เป็นที่จดจา แต่ลูกค้าจะจดจาว่าเป็นผ้าทอของคุณนิทัศน์เท่านั้น
4.3) ด้านองค์กร
4.3.1) ความสามารถของผู้นา มีความสามารถเฉพาะตัวในด้านการออกแบบลาย
ผ้า การทอผ้า และการย้อมสี ทาให้สามารถสร้างชื่อเสียงของกลุ่มได้
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4.3.2) การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิกมี
น้อย ปัจจุบันเหลือสมาชิกที่ยังทางานให้กลุ่มจานวนน้อยมาก
4.3.3) ความต่ อ เนื่ อ งของการดาเนิ น งาน พบว่ า กลุ่ ม มี ความต่ อเนื่ อ งของการ
ดาเนินงาน แต่เป็นการดาเนินงานของหัวหน้ากลุ่มเพียงคนเดียว
4.3.4) การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์ พบว่ามีการบริหารจัดการกลุ่มยัง
ไม่เป็นระบบมากนัก
4.3.5) เครือข่าย และการสื่อสาร มีการสร้างเครือข่ายการทอผ้าสามารถส่งต่อไป
ให้กลุ่มทอผ้าอื่นๆทาการทอผ้าให้ได้ แต่ยังมีเครือข่ายด้านวัตถุดิบคือเส้นด้ายจานวนน้อย ทาให้ไม่มี
วัตถุดิบเพียงพอ
4.3.6) การมี ร ะบบตรวจสอบ ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ด้ า นการผลิ ต และการ
ดาเนินงาน
4.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
4.4.1) เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิต เพราะต้องการรักษาเอกลักษณ์ของสินค้าหัตถกรรม แต่ผู้ผลิตได้มีการค้นคว้าหาเทคนิคในการ
ย้อมสีธรรมชาติ และการทาให้ผ้าทอมีความนุ่มมากขึ้น
4.4.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้ายังมีความหลากหลายของสินค้าไม่
มากนัก แต่มีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบใหม่ๆ เช่นนาผ้าทอที่มีคุณภาพไม่ดีไปผลิตเป็นกระเป๋า
4.4.3) การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า มีการใช้ข้อมูลจาก
ผู้บริโภค ข้อมูลและแนวโน้มของตลาดมาใช้ในการปรับปรุงสินค้าเป็นประจา เช่นการปรับเปลี่ยนสี
ของผ้าทอให้เป็นไปตามเทรนด์ของสีแฟชั่นในแต่ละปี การใช้ข้อมูลของลูกค้ามาปรับเปลี่ยนสินค้าให้มี
ความแตกต่างจากสินค้าเดิมทาให้เพิ่มการกลับมาซื้อซ้าของลูกค้าเดิม
4.4.4) การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด มีการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของตลาดในแง่ของสี และลายผ้า
4.4.5) การสร้างความแตกต่างของสินค้า มีการสร้างความแตกต่างของสินค้า โดย
การนาลายโบราณมาปรับใช้ ทาให้เป็นเอกลกษณ์เฉพาะตัว
4.4.6) มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่มีทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่หัวหน้า
กลุ่มเป็นผู้พัฒนาสินค้าเอง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสามารถพัฒนาสินค้าได้ด้วยตนเอง แต่
ข้อเสียคือหัวหน้ากลุ่มทาทุกหน้าที่ด้วยตัวคนเดียว ทาให้การทางานล่าช้า ไม่สามารถกระจายงานไป
ให้ผู้อื่นได้
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4.5) ด้านทุนและการเงิน
4.5.1) แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน เงินที่ใช้ลงทุนเป็นใช้เงินทุน
ส่วนตัวของหัวหน้ากลุ่ม เนื่องจากหากใช้เงินทุนของกลุ่มอาจเกิดปัญหาในด้านต้นทุนจมจากการ
หมุนเวียนของสินค้าที่มีระยะเวลาค้างสต็อกนาน ความเพียงพอของเงินทุนพบว่าไม่เพียงพอ
4.5.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.5.3) การวางแผนทางการเงิน ไม่มีการวางแผนทางการเงินชัดเจน
4.5.4) ผลตอบแทนทางการเงิ น และก าไร พบว่ า มี ผ ลตอบแทนค่ อ นข้ า งสู ง
เนื่องจากสามารถจาหน่ายสินค้าได้ราคาสูงกว่าราคาโดยเฉลี่ยในตลาด
ตารางที่ 5.1 คะแนนประเมินกลุ่มทอผ้าบ้านจวง
ด้านการผลิต ( Product Capability)
การวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิต
ผลผลิต
ปัจจัยการผลิต
ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
ด้านการตลาด (Marketing)
สินค้า
คุณภาพสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ความสามารถในการสร้างแบรนด์
เฉลี่ย
ด้านองค์กร
ความสามารถของผู้นา
การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์
เครือข่าย และการสื่อสาร
การมีระบบตรวจสอบ
เฉลี่ย
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คะแนน
4
5
5
3
1
คะแนน
5
5
3
3
4
คะแนน
5
2
3
2
5
5
3.67

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) คะแนนประเมินกลุ่มทอผ้าบ้านจวง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เทคโนโลยี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า
การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การสร้างความแตกต่างของสินค้า
มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เฉลี่ย
ด้านทุนและการเงิน
แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การวางแผนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร
เฉลี่ย

ภาพที่ 5.2 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุม่ ทอผ้าภูจวง
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คะแนน
5
4
5
4
5
4
4.5
คะแนน
3
3
3
5
3.5

ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มทอผ้าภูจวงนั้น(ภาพที่ 5.2) พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ในด้านการผลิตมีคะแนน 3.6 ซึ่งหมายความว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี ใน
ด้านการตลาดมีคะแนนเฉลี่ย 4 หมายถึงมีศักยภาพด้านการตลาดอยู่ในระดับดี ในด้านองค์กรมี
คะแนน 3.67 หมายความว่ามีการจัดการองค์กรในระดับพอใช้ถึงดี ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี
คะแนน 4.5 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านการพัฒนาสินค้าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และในด้านทุนมี
คะแนน 3.5 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านทุนพอใช้ถึงดีเท่านั้น
ซึ่งจากคะแนนที่ทาการประเมินศักยภาพนั้นแสดงให้เห็ นว่ากลุ่มทอผ้าภูจวงนั้นมี
ศักยภาพในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด แต่ยังมีการจัดการในด้านการผลิต การจัดการ
องค์กร และเงินทุนยังไม่ดีนัก
ในการพัฒนากลุ่มทอผ้าภูจวงนั้นจึงควรเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต การจัดการ
องค์กร และด้านเงินทุน โดยในด้านการผลิตนั้นพบว่าปั ญหาของกลุ่มคือ การมีกาลังการผลิตจากัด
และขาดแคลนเส้นด้ายปั่นมือที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการเพิ่มกาลังการผลิต แนวทาง
ในการจัดหาวัตถุดิบ
ในด้านการจัดการองค์กรนั้นพบว่าการดาเนินงานของกลุ่มยังมีการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกน้อย ทาให้กลุ่มยังขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงควรสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานมากขึ้น
5.2.2 กลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา แม่เปิน จ.นครสวรรค์
1) ภาพรวม
กลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่โคกพุทรา แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 20
ราย โดยประกอบด้วยสมาชิกที่ทาการเลี้ยงไหมอีรี่ ปั่นด้าย และทอผ้า โดยสมาชิกบางรายทาหน้าที่
เลี้ยงไหมอีรี่เพียงอย่างเดียว บางรายปั่นด้ายและทอผ้าอย่างเดียวไม่ได้ทาการเลี้ยงไหม กลุ่มแม่เปิน
เป็นการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ไม่ได้เลี้ยงไหม หรือทอผ้าในนามกลุ่ม แต่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก
มีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก ในด้านการอบรมในเรื่องการเลี้ยง การปั่นด้ายและทอผ้า และการ
รวบรวมผลผลิตไปจาหน่าย
2) ด้านการผลิต
ในการเลี้ยงไหมอีรี่ของสมาชิกกลุ่มแม่เปินสามารถเลี้ยงไหมได้โดยเฉลี่ย 6 รุ่นต่อปี โดย
เลี้ยงเฉลี่ยครอบครัวละ 20 กรัมไข่ไหม จะนาไข่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไข่ 20 กรัมจะเลี้ยง
ไหมได้ 10 กิโลกรัม โดยเป็นรังไหม 2 กิโลกรัม และดักแด้ 8 กิโลกรัม ปัจจุบันมีกาลังการผลิตต่อเดือน
สาหรับรังไหมอยู่ที่ 10 กิโลกรัมต่อเดือน อัตราการรอดของการเลี้ยงไหมโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ
95-100 โดยเมื่ อ ท าการเลี้ ย งแล้ ว จะรวบรวมรั ง ไหมมาจ าหน่ า ยให้ แ ม่ ท องสู น ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
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รวบรวมรังไหมอีรี่ และทางโครงการฝ้ายแกมไหมจะเข้ามารับซื้อจากกลุ่มอีกครั้ง โดยเฉลี่ยเข้ามารับ
ซื้อประมาณ 4 เดือนครั้ง
ปัญหาในการเลี้ยงไหมอีรี่พบว่าปัญหาที่เกษตรกรพบได้แก่ ด้านไข่ไหมพบว่าปัญหาที่พบ
มากที่สุดคือปริมาณไข่ไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนปัญหาเรื่องพืชอาหารพบว่ามีปัญหาด้าน
พืชอาหารไม่เพียงพอ และมีสารเคมีเจือปนส่งผลให้หนอนไหมอีรี่ตายได้ ในขณะที่ปัญหาด้านแรงงาน
ในการเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ไม่เพียงพอ พบว่าเกษตรกรไม่พบปัญหาเหล่านี้
นอกจากนี้ยังมีสมาชิกประมาณ 10 รายที่เลี้ยงไหมอีรี่ ปั่นด้าย และทอผ้า โดยสมาชิกที่
ทาการปั่นด้ายและทอผ้าจะนาเอารังไหมที่ตนเลี้ยงมาทาการปั่นด้ายและทอผ้า โดยผ้าพันคอ 1 ผืนใช้
เวลาในการปั่นด้าย ย้อมสี และทอ ประมาณ 4 วัน หากเป็นผ้าคลุมไหล่ใช้เวลาประมาณ 8 วัน ใน
ปัจจุบันมีกาลังการผลิตเส้นด้าย และ เส้นด้ายย้อมสี 7 กิโลกรัมต่อเดือน และผ้าทอ 15 ผืนต่อเดือน
การวางแผนการผลิตนั้นพบว่ามีการวางแผนการผลิตแบบระยะสั้นๆ
รูปแบบการผลิตเป็นแบบผลิตเพื่อรอจาหน่ายและผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์จะมีทั้งออกแบบเองและผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง เช่น ทางโครงการฝ้ายแกมไหมจะเป็น
ผู้ออกแบบลายผ้ามาให้ทางกลุ่มทอ
ในการทอนั้ น พบว่ า มี ปั ญ หาในเรื่ อ งแรงงานและวั ต ถุ ดิ บ คื อ เส้ น ด้ า ยไม่ เ พี ย งพอ
โดยเฉพาะเส้นด้ายนั้นพบว่าเมื่อซื้อจากผู้ปั่นด้ายมักพบปัญหาเส้นด้ายไม่มีคุณภาพ เส้นไม่สะอาด หา
ซื้อยาก และมีราคาสูง ดังนั้นจึงมักปั่นเส้ นด้ายกันเอง ส่วนเส้นยืนนั้นจะสั่งซื้อเส้นจากโรงงาน แต่พบ
ปัญหาเช่นกันว่ามีปริมาณเส้นด้ายไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาการขาดแคลนเส้นด้ายและแรงงานในการปั่น
ด้าย การทอผ้าส่งผลให้ทางกลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าส่งตามคาสั่งซื้อได้ หรือไม่สามารถรับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้าเพิ่มได้
3) ด้านการตลาด
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ ข องกลุ่ ม ได้ แ ก่ รั ง ไหม ตั ว ดั ก แด้ และผ้ า ทอ ผ้ า ทอนั้ น มั ก จะทอเป็ น
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่
ในการจาหน่ายรังไหมนั้น ทางกลุ่มจะมีการรวบรวมโดยหัวหน้ากลุ่ม และทางโครงการ
ฝ้ายแกมไหมจะเข้ามารับเพื่อนาไปจาหน่ายให้ ปัญหาในการจาหน่ายรังไหมนั้นพบว่าเกษตรกรจะต้อง
เก็บรวบรวมรังไหมประมาณ 4 เดือนจึงจะได้นาไปจาหน่าย นอกจากนี่ยังมีปัญหาเรื่องราคาที่ได้รับ
ส่วนปัญหาเรื่องดักแด้พบว่ามีปัญหาเรื่องจาหน่ายดักแด้ไม่ได้ราคา
ในด้านการจัดจาหน่ายผ้าทอนั้น ทางกลุ่มจะรวบรวมผ้าทอและนาออกไปจาหน่ายที่งาน
โอทอป โดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้นาออกไปจาหน่าย มีการจาหน่ายให้โครงการฝ้ายแกมไหม นอกจากนี้
ยังมีการส่งไปจาหน่ายที่ร้านผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ร้าน แต่มีปัญหาในด้านการผลิตคือเมื่อทาง
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ร้านสั่งสินค้ามาทางกลุ่มไม่สามารถผลิตได้ทันตามคาสั่งซื้อ เนื่องจากมีปัญหาด้านวัตถุดิบและแรงงาน
ในการทอไม่เพียงพอ
4) การจัดการด้านการเงิน
ทางกลุ่มนั้นก็ได้มีการจัดทารายรับรายจ่ายของกลุ่มเอาไว้ โดยการแบ่งกาไรนั้นจะดูจาก
ราคาขาย และใช้เป็นสวัสดิการดูแลตอนเจ็บป่วย
5) การประเมินศักยภาพของกลุ่มจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.1) ด้านการผลิต ( Product Capability)
5.1.1) การวางแผนการผลิต
ในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่พบว่าไม่มีการวางแผนด้านการเลี้ยงไหมว่าในแต่ละปีจะมี
การเลี้ยงจานวนเท่าไหร่ อย่างไร แต่จะตัดสินใจเลี้ยงจากการมีเวลาว่างของเกษตรกรเป็นหลัก เป็น
การวางแผนระยะสั้น
ในด้านการปั่นด้ายและทอผ้าจะมีการวางแผนการผลิตแบบระยะสั้ นๆ คือเป็น
การวางแผนตามจานวนวัตถุดิบคือรังไหม เนื่องจากทางกลุ่มไม่ต้องการซื้อวัตถุดิบคือเส้นด้ายจาก
ภายนอก
ขาดการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าทาให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าให้ได้ตามคาสั่งซื้อ
5.1.2) กระบวนการผลิต
การเลี้ยงไหมเป็นการเลี้ยงโดยเน้นแรงงานในครอบครัว ดังนั้นจึงจะเลี้ยงเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง รวมถึงต้องอาศัยสภาพอากาศด้วย ในช่วงหน้าหนาวไม่สามารถเลี้ยงได้ เพราะ
อากาศหนาวจัด
การทอผ้ามีรูปแบบการผลิตเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานเป็นปัจจัย
หลัก ใช้กี่ทอผ้าแบบกี่ทอมือแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิ ตยังขาดการจัดการให้เป็นระบบ ไม่สามารถ
กาหนดระยะเวลาในการผลิตได้อย่างชัดเจน ทาให้มีปัญหาในการส่งมอบ รวมถึงไม่สามารถรับคา
สั่งซื้อเพิ่มได้
5.1.3) ผลผลิต
ผลผลิตของกลุ่มมี 2 รูปแบบคือ รังไหม และผ้าทอ โดยจานวนรังไหมจะมีการ
เลี้ยงประมาณปีละ 6 รุ่น แต่มีจานวนไม่แน่นอน
ส่วนผ้าทอส่วนมากจะมีการทอเพื่อจาหน่ายและทอตามคาสั่งซื้อ สามารถทอผ้า
ได้ตามจานวนที่ลูกค้าสั่ง แต่มีปัญหาเรื่องระยะเวลาส่งมอบ
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5.1.4) ปัจจัยการผลิต
ในด้านการเลี้ยงไหมพบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยการผลิตคือไข่ไหมไม่เพียงพอ และ
ปัญหาเรื่องพืชอาหารมีสารพิษปนเปื้อน แต่ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานในการเลี้ยง
ในด้านการทอผ้าพบว่ามีปัญหาด้านแรงงานไม่เพียงพอรวมถึงวัตถุดิบคือเส้นด้าย
ไม่เพียงพอ ทั้งเส้นด้ายที่เป็นเส้นด้ายปั่นมือ และเส้นด้ายจากโรงงาน พบว่ามีปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบ หรือมีไม่เพียงพอ ทาให้การผลิตต้องล่าช้าออกไป
5.1.5) ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
การเพิ่มผลผลิตรังไหมอีรี่พบว่ามีข้อจากัดด้านปริมาณไข่ไหม และแรงงานในการ
เลี้ยงจึงไม่สามารถเพิ่มการผลิตรังไหมได้
การเพิ่ม ผลผลิ ตผ้าทอพบว่ามีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่าเนื่องจากมี
ปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงาน
5.2) ด้านตลาด (Marketing)
5.2.1) สินค้า สินค้าของกลุ่มคือรังไหม และผ้าทอ ผ้าทอของกลุ่มผลิตในรูปของ
ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่ พบว่ายังไม่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาด
5.2.2) คุณภาพสินค้า รังไหมที่จาหน่ายได้มีคุณภาพค่อนข้ างดี ในด้านผ้าทอ
พบว่าสินค้าของกลุ่มมีคุณภาพค่อนข้างดี เนื่องจากแรงงานที่ทอผ้าเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะตัวสูง
แต่ทางกลุ่มยังไม่มีการควบคุมคุณภาพโดยรวม สินค้าที่ได้จึงไม่มีมาตรฐานชัดเจน
5.2.3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และความสามารถในการหาตลาด ทางกลุ่มมีช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหลักคือการออกงานโอทอป โดยหัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้นาสินค้าไปจาหน่าย การ
จาหน่ายผ่านร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ร้าน และการจาหน่ายผ่านโครงการฝ้ายแกมไหม นอกจากนี้
จะเป็นการติดต่อเข้ามาสั่งซื้อ โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าเก่า ดังนั้นจึงมีช่องทางตลาดน้อย
ในด้านความสามารถในการหาตลาด ยังขาดความสามารถในการหาตลาดใหม่ๆ
ส่วนมากในการหาตลาดใหม่ๆเช่นคาสั่งซื้อให้ทอผ้าอุ้มเด็กจากต่างประเทศมาจากโครงการฝ้ายแกม
ไหมเป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าให้ทางกลุ่ม
5.2.4) ความสามารถในการสร้างแบรนด์ และการรับรู้ของลูกค้า ไม่มีการสร้างแบ
รนด์และสร้างความรับรู้ของลูกค้า
5.3) ด้านองค์กร
5.3.1) ความสามารถของผู้นา มีความสามารถในการรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อนาไป
จาหน่าย ช่วยให้เกิดสภาพคล่อง มีการฝึกอบรมด้านการเลี้ยง ปั่นด้าย และทอผ้า
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5.3.2) การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก มีความพร้อมและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกมีปานกลาง ปัจจุบันมีสมาชิกที่ยังเลี้ยงและทอผ้าจานวนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเพิ่ม
จานวนสมาชิกได้
5.3.3) เครือข่าย และการสื่อสาร มีการสร้างเครือข่ายผ่านการประชุมกลุ่มผู้เลี้ยง
ไหมอีรี่ ทาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การรับทอผ้าให้สมาชิกในเครือข่าย
5.3.4) การมี ร ะบบตรวจสอบ ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ด้ า นการผลิ ต และการ
ดาเนินงาน ยังไม่มีระบบการตรวจสอบการผลิตให้มีคุณภาพเดียวกัน
5.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
5.4.1) เทคโนโลยี ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ทางกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ มี ก ารน า
เทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการผลิต หรือสร้างมูลค่าให้สินค้า
5.4.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้ายังมีความหลากหลายของสินค้าไม่
มากนัก โดยเฉพาะผ้าทอพบว่ามีเพียงผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่
5.4.3) การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า มีการใช้ข้อมูลจาก
ผู้บริโภค ข้อมูลจากผู้สั่งผลิตมาใช้ในการปรับปรุงสินค้า โดยจะนาลวดลาย และสีที่ลูกค้าสั่งทาในแต่
ละรอบมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายด้วย
5.4.4) การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด มีการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของตลาดในแง่ของสี และลายผ้า แต่ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
5.4.5) การสร้างความแตกต่างของสินค้า ทางกลุ่มยังไม่มีการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้า
5.4.6) มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มไม่มีทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่มี
โครงการฝ้ายแกมไหมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการออกแบบผลิตภัณฑ์
5.5) ด้านทุนและการเงิน
5.5.1) แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน ใช้เงินทุนส่วนตัว เนื่องจาก
หากใช้เงินทุนของกลุ่มอาจเกิดปัญหาในด้านต้นทุนจมไม่มีความเพียงพอของเงินทุน
5.5.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พบว่าความสามารถในการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนมีไม่
มากนัก เนื่องจากกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
5.5.3) การวางแผนทางการเงิน พบว่าไม่มีการวางแผนทางการเงิน
5.5.4) ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับ
พอใช้ เนื่องจากสินค้าจาหน่ายในราคาพอประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทอผ้าภูจวง
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ตารางที่ 5.2 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา
ด้านการผลิต ( Product Capability)
การวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิต
ผลผลิต
ปัจจัยการผลิต
ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
ด้านการตลาด (Marketing)
สินค้า
คุณภาพสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ความสามารถในการสร้างแบรนด์
ด้านองค์กร
ความสามารถของผู้นา
การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์
เครือข่าย และการสื่อสาร
การมีระบบตรวจสอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เทคโนโลยี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า
ตารางที่ 5.2 (ต่อ) คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การสร้างความแตกต่างของสินค้า
มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
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คะแนน
3
4
3
3
3
3.2
คะแนน
3
4
3
1
2.75
คะแนน
4
3
4
2
3
3
3.17
คะแนน
2
2
3
คะแนน
3
2
2

ตารางที่ 5.2 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา (ต่อ)
2.33
คะแนน
3
2
2
3
2.5

ด้านทุนและการเงิน
แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การวางแผนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร

ภาพที่ 5.3 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา
ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรานั้น(ภาพที่ 5.3) พบว่าคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านการผลิตมีคะแนน 3.2 ซึ่งหมายความว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตอยู่ในระดับพอใช้ ในด้าน
การตลาดมีคะแนนเฉลี่ย 2.75 หมายถึงมีศักยภาพด้านการตลาดอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงพอใช้ ใน
ด้ า นองค์ ก รมี ค ะแนน 3.17 หมายความว่ า มี ก ารจั ด การองค์ ก รในระดั บ พอใช้ ในด้ า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์มีคะแนน 2.3 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านการพัฒนาสินค้าอยู่ในระดับควรปรับปรุง
และในด้านทุนมีคะแนน 2.5 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านทุนควรปรับปรุงถึงพอใช้
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ซึ่งจากคะแนนที่ทาการประเมินศักยภาพนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรานั้นมี
ศักยภาพในด้านการผลิต และด้านองค์กร แต่ยังมีการจัดการในด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และ
เงินทุนยังไม่ดีนัก
ในการพัฒนากลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรานั้นจึงควรเพิ่มศักยภาพในด้านการตลาด การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และด้านเงินทุน โดยในด้านการตลาดนั้นพบว่าปัญหาของกลุ่มคือ สินค้าไม่มีความแตกต่าง
จากสินค้าในท้องตลาด แม้ว่าทางกลุ่มจะมีทักษะในการทอผ้าสูง เห็นได้จากการที่สามารถทอผ้าเพื่อ
ส่งไปจาหน่ายในต่างประเทศ การขาดช่องทางการจัดจาหน่าย เมื่อรวมถึงการขาดศักยภาพในการ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นั้ นจึ งควรหาแนวทางในการเพิ่ มศั กยภาพในการพั ฒ นาสิน ค้า ของกลุ่ มให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการออกแบบสินค้าให้แตกต่าง มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย และการสร้าง
แบรนด์ของตน
5.2.3 กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิค จังหวัดอานาจเจริญ
1) ภาพรวม
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิค อานาจเจริญจัดตั้งโดย คุณกฤษณา
เจริญสุข ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 50 คน ดาเนินการมาแล้ว 6 ปี โดยกิจกรรมของกลุ่มนั้นทาตั้งแต่
เลี้ยงไหม ทาเส้นด้าย ย้อมสี และทอผ้า
ผลผลิตหลักคือรังไหม ผ้าทอ โดยผ้าทอจะเป็นการแปรรูปจากการนารังไหมมาทาการ
สาวไหม ปั่นเส้นด้าย ย้อมสีและทาการทอกันภายในกลุ่ม
2) ด้านการผลิต
ในปี 2559 ที่ผ่านมากลุ่มมีสมาชิกที่ยังคงเลี้ยงไหมจานวน 10-20 ราย โดยแต่ละรายจะ
เลี้ยงไหมประมาณคนละ 10-30 กรัมไข่ไหม เลี้ยงคนละ 3-10 รุ่นต่อปี โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึ ง
พฤษภาคมจะไม่มีการเลี้ยงไหมเพราะอากาศร้อน และไม่มีพืชอาหาร
ในด้านปัจจัยการผลิต พบว่าปัจจุบันทางกลุ่มขอรับไข่ไหมอีรี่มาจากกรมหม่อนไหม
จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และตาก ซึ่งมีปัญหาเรื่องไข่ฝ่อประมาณร้อยละ 20 ของไข่ที่ได้รับมา มีอัตรา
การรอดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้วค่อนข้างต่าคือประมาณร้อยละ 70-80 ผลผลิตรังไหมรวมดักแด้
ที่ได้ประมาณ 400-700 กิโลกรัม โดยจะได้รังเปล่าประมาณ 60-105 กิโลรังไหม ปัจจุบันขายรังไหม
ให้บริษัทก้องเกียรติ ราคา 300 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนดักแด้มีการจาหน่ายเพื่อไปทาเป็นอาหารเป็น
หลัก บางส่วนที่จาหน่ายไปเพื่อทาเป็นถั่งเช้า
ปัญหาในด้านการเลี้ยงไหมของเกษตรกรกลุ่มนี้พบว่า ในด้านไข่พบว่ามีปัญหาเรื่อง
ปริมาณไม่เพียงพอเป็นปัญหามากที่สุด รองลงมาคือไข่ไม่มีคุณภาพ มีอัตราการรอดชีวิตต่า ปัญหาใน
ด้านพืชอาหารพบว่ามีปัญหาในเรื่องพืชอาหารไม่เพียงพอ และมีสารเคมีเจือปนมากที่สุด ปัญหาใน
ด้านสถานที่พบว่ามีปัญหาสถานที่ไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาด้านดักแด้
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พบว่ามีปัญหาเรื่องปริมาณดักแด้มากเกินไป ขาดแหล่งรับซื้อ และจาหน่ายไม่ได้ราคา ส่วนปัญหาด้าน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์พบว่าไม่มีปัญหา
ในด้านการปั่นด้ายและทอผ้านั้น ทางกลุ่มมีปริมาณการผลิตเส้นด้าย 50 กิโลกรัม ย้อมสี
เส้นไหมอีรี่ 20 กิโลกรัม และนามาทาเป็นผ้าทอ 20 กิโลกรัม โดยวัตถุดิบผลิตโดยกลุ่มเองทั้งหมด ใน
การปั่นด้ายของกลุ่มจะแตกต่างจากการปั่นด้ายของกลุ่มอื่น คือเป็นการสาวเปียกโดยการใช้ภูมิความรู้
จากสาวด้ายไหมหม่อนมาใช้ ทาให้เส้นที่ได้มีลักษณะไม่เรียบและมีปุ่มปมมาก วัตถุดิบที่ใช้ทางกลุ่มจะ
นาเอารังไหมที่ไม่สวยมาทาการสาวไหมและทอผ้า
กาลังการผลิตต่อเดือนของรังไหมของกลุ่มจะอยู่ที่ 40 กิโลกรัม เส้นด้ายและเส้นด้าย
ย้อมสีอยู่ที่ 5 กิโลกรัม และผ้าทอประมาณ 20 ผืน การผลิตนั้นจะมีรูปแบบการผลิตตามที่ลูกค้าสั่งคิด
เป็นร้อยละ 35 อีกร้อยละ 65 จะเป็นการผลิตเพื่อขายทั่วไป และผลผลิตผ้าทอนั้นส่วนใหญ่ทางกลุ่ม
นัน้ เป็นคนออกแบบเอง
ปัญหาในการผลิตคือไม่สามารถผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว้ เนื่องจากการขาดวัตถุดิบ
และแรงงานในการทอ
3) ด้านการตลาด
ผลผลิตของกลุ่มได้แก่รังไหม และผ้าทอ โดยรังไหมที่ได้มีคุณภาพไม่ค่อยดีนัก มีขนาดรัง
เล็ก ไม่สะอาด ขาดการคัดแยกเกรด ส่วนผ้าทอจะเป็นผ้าพันคอ ที่มีการย้อมสีแบบธรรมชาติ ผ้าทอ
ของกลุ่มจะมีปุ่มปมค่อนข้างมาก เนื่องจากวัตถุดิบคือเส้นด้ายมีลักษณะเป็นปุ่มปมมาก
กลุ่มลูกค้าลูกค้าเก่าประมาณร้อยละ 70 และมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการจัดจาหน่ายมี 3 ช่องทาง ได้แก่ การขายหน้าร้าน ออกงาน OTOP และขาย
ออนไลน์
การจัดส่งนั้นจะทาโดยการส่งทางไปรษณีย์ และผู้ซื้อมารับเองอย่างละร้อยละ 50
4) การจัดการด้านการเงิน
ทางกลุ่มนั้นก็ได้มีการจัดทารายรับรายจ่ายของกลุ่มเอาไว้ โดยจะมีการปันผลกาไรตาม
หุ้นของสมาชิกกลุ่มที่ลงไว้
5) การประเมินศักยภาพของกลุ่มจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.1) ด้านการผลิต (Product Capability)
5.1.1) การวางแผนการผลิต ในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่พบว่ามีการวางแผนด้านการ
เลี้ยงไหมว่าในแต่ละปีจะมีการเลี้ยงอย่างไร เนื่องจากในการจัดหาไข่ไหมจากกรมหม่อนไหมต้องมีการ
แจ้งล่วงหน้าถึงปริมาณที่ต้องการตลอดทั้งปี ดังนั้นทางกลุ่มจะมีการสอบถามถึงสมาชิกในกลุ่มว่ามีใคร
ต้องการเลี้ยงไหมบ้าง เพื่อรวบรวมจานวนไข่ไหมที่ต้องการ
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ในด้านการทอและการปั่นด้ายมีการวางแผนการผลิตแบบเป็นระยะสั้นๆ แต่ไม่
สามารถทาตามแผนที่วางไว้
5.1.2) กระบวนการผลิต การเลี้ยงไหมเป็นการเลี้ยงโดยเน้นแรงงานในครอบครัว
โดยแต่ละครอบครัวจะเลี้ยงโดยเฉลี่ย 25 กรัมไข่ไหม ปัญหาในด้านการผลิตคือมีการเลี้ยงไหมจานวน
มากเกินไป ทาให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การขาดอุปกรณ์ในการเลี้ยง เกษตรกรไม่ได้รับการ
อบรมในด้านการเลี้ยงไหม ทาให้รังไหมที่ได้มีขนาดเล็ก มีคุณภาพไม่ดี
ส่วนการปั่นด้ายและทอผ้านั้น จะมีรูปแบบการปั่นด้ายที่แตกต่ างจากกลุ่มอื่น
โดยใช้การสาวไหมแทนการปั่นด้ายด้วยเครื่อง MC เนื่องจากไม่มีเครื่อง MC และไม่ได้มีความชานาญ
ในการปั่นด้ายด้วยเครื่องMC ทาให้เส้นด้ายที่ได้มีขนาดไม่สม่าเสมอ มีปุ่มปมมาก ส่วนการทอผ้าเป็น
แบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลัก ใช้กี่ทอผ้าแบบกี่ทอมือ
ในด้านการจัดการการผลิตโดยเฉพาะการทอและปั่นด้าย ยังขาดการจัดการให้
เป็นระบบ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาในการผลิตได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถทาการผลิตได้ทันตาม
แผนที่วางไว้
5.1.3) ผลผลิต ผลผลิตของกลุ่มมี 2 รูปแบบคือ รังไหม และผ้าทอ โดยจานวนรัง
ไหมจะมีจานวนประมาณ 40 กิโลกรัมรังไหมต่อเดือน นอกจากการเลี้ยงในกลุ่มแล้วยังมีเครือข่ายที่มี
การเลี้ยงไหมและทางกลุ่มจะรับซื้อจากกลุ่มอื่นๆ
ส่วนผ้าทอจะทอในรูปผ้าพันคอ โดยเฉลี่ยทอได้ประมาณ 25 ผืนต่อเดือน ผ้าที่ได้
เป็นผ้าที่มีการย้อมสีแบบธรรมชาติ ส่วนมากจะมีการทอเพื่อจาหน่ายร้อยละ 65 และทอตามคาสั่งซื้อ
ร้อยละ 35
5.1.4) ปัจจัยการผลิต ในด้านการเลี้ยงไหมพบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยการผลิตคือ
ไข่ไหมที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากต้องการเป็นจานวนมาก และพบปัญหาไข่ฝ่อประมาณ
ร้อยละ 20 เป็นปัญหาจากการขนส่งไข่
วัตถุดิบที่ใช้ในการปั่นด้ายมาจากรังไหมที่มีการเลี้ยงในกลุ่ม จึงมีจานวนเพียงพอ
ไม่ขาดแคลน แต่เกษตรกรจะเลือกเอารังไหมที่มีคุณภาพต่ามาใช้ในการปั่นไหม แต่จานวนคนปั่นด้าย
มีจานวน 5-6 คน จึงทาให้ปริมาณเส้นด้ายที่ใช้ทอผ้าไม่เพียงพอ นอกจากทาการปั่นด้ายในกลุ่มแล้วยัง
มีการสั่งซื้อด้ายจากกลุ่มอื่นเช่นจังหวัดอุดร แต่พบว่ามีจานวนไม่เพียงพอ
5.1.5) ความสามารถในการเพิ่มการผลิต มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่า
เนื่องจากมีปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงาน
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5.2) ด้านตลาด (Marketing)
5.2.1) สินค้า สินค้าของกลุ่มคือรังไหม และผ้าทอ
รังไหมมีปริมาณมาก แต่มีคุณภาพไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีรังขนาดเล็ก ไม่สะอาด
ไม่มีการคัดแยกเกรด
ส่วนผ้าทอของกลุ่มผลิตในรูปของผ้าพันคอ พบว่ายังไม่มีความแตกต่างจากสินค้า
ที่มีอยู่ในตลาด แต่ผ้าที่ทอมีลักษณะเป็นปุ่มปมมากเนื่องจากเส้นด้ายที่ใช้มีกระบวนการผลิตที่แตกต่าง
จากกลุ่มอื่น
5.2.2) คุณภาพสินค้า รังไหมที่จาหน่ายได้มีคุณภาพไม่สูงมากนัก ไม่มีการคัด
เกรด
ในด้านผ้าทอพบว่าสินค้าของกลุ่มมีคุณภาพไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเส้นด้ายที่ใช้มี
ปุ่มปมมาก แต่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่ม นอจากนี้ทางกลุ่มยังไม่มีการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม สินค้าที่ได้จึงไม่มีมาตรฐานชัดเจน
5.2.3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และความสามารถในการหาตลาด ทางกลุ่มมีช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหลักคือจาหน่ายผ่านหน้าร้าน ทางออนไลน์ และการออกงานโอทอป นอกจากนี้
จะเป็นการติดต่อเข้ามาสั่งซื้อ โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าเก่า
5.2.4) ในด้านความสามารถในการหาตลาด ยังขาดความสามารถในการหาตลาด
ใหม่ๆ
5.2.5) ความสามารถในการสร้างแบรนด์ และการรับรู้ของลูกค้า ปัจจุบันเริ่มมี
การสร้างแบรนด์และสร้างความรับรู้ของลูกค้า โดยมีการออกแบบโลโก้ของทางกลุ่ม มีการออกแบบ
กล่องเพื่อใส่ผ้าพันคอจาหน่าย
5.3) ด้านองค์กร
5.3.1) ความสามารถของผู้นา มีความสามารถในการริเริ่ม การกระตุ้นให้สมาชิก
มีการเลี้ยงไหม การรวบรวมผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะรังไหมเพื่อนาไปจาหน่าย
5.3.2) การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ด้านการเลี้ยงไหมพบว่ามีสมาชิกที่สนใจการเลี้ยงไหมจานวนมาก แต่ยังมีความสามารถด้านการเลี้ยง
ไม่มากนัก เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่ดีมากนัก
ในด้านการปั่นด้ายและทอผ้ามีสมาชิกที่สามารถทาการปั่นและทอผ้าจานวนไม่
มากนัก โดยเฉพาะการปั่นด้าย
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5.3.3) ความต่ อ เนื่ อ งของการด าเนิ น งาน ทางกลุ่ ม สามารถด าเนิ น งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดย โดยสามารถรวบรวมสมาชิกให้มาทางานร่วมกัน มีแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3.4) การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์ พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องการ
บริหารจัดการภายในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มต้องดาเนินการเองภายในกลุ่ม การแบ่งปันผลประโยชน์ไม่
ชัดเจน
5.3.5) เครือข่าย และการสื่อสาร ยังมีการสร้างเครือข่ายไม่มากนัก มีการสร้าง
เครือข่ายในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่ แต่ยังไม่มีการสร้างเครือข่ายในด้านการแปรรูป
5.3.6) การมี ระบบตรวจสอบ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการผลิต และการ
ดาเนินงาน ยังไม่มีระบบการตรวจสอบการผลิตให้มีคุณภาพเดียวกัน
5.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
5.4.1) เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิต
5.4.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้ายังมีความหลากหลายของสินค้าไม่
มากนัก มีเพียงการผลิตเป็นผ้าพันคอเท่านั้น
5.4.3) การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า ไม่มีการนาข้อมูล
ความต้องการผู้บริโภคหรือแนวโน้มการของตลาดมาใช้ในการออกแบบสินค้า
5.4.4) การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ไม่มีการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแง่ของสี และลายผ้า
5.4.5) การสร้างความแตกต่างของสินค้า ไม่มีการสร้างความแตกต่างของสินค้า
5.4.6) มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่มีทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.5) ด้านทุนและการเงิน
5.5.1) แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน ใช้เงินทุนส่วนตัวของหัวหน้า
กลุ่ม มีปัญหาเรื่องความเพียงพอของเงินทุน
5.5.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.5.3) การวางแผนทางการเงิน ขาดการวางแผนการเงิน ทาให้มีปัญหาด้าน
สภาพคล่องทางการเงิน
5.5.4) ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร พบว่ามีผลตอบแทนการเงินค่อนข้างดี
และมีผลกาไรจากการจาหน่ายรังไหมและผ้าทอพอสมควร
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ตารางที่ 5.3 คะแนนประเมินกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิค
ด้านการผลิต ( Product Capability)
การวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิต
ผลผลิต
ปัจจัยการผลิต
ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
ด้านการตลาด (Marketing)
สินค้า
คุณภาพสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ความสามารถในการสร้างแบรนด์
ด้านองค์กร
ความสามารถของผู้นา
การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก

คะแนน
3
2
2
3
3
2.6
คะแนน
3
2
3
3
2.75
คะแนน
4
4

ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน

4

การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์

2

เครือข่าย และการสื่อสาร
การมีระบบตรวจสอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เทคโนโลยี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า
การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การสร้างความแตกต่างของสินค้า
มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
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2
2
3.00
คะแนน
2
2
2
2
2
2

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) คะแนนประเมินกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิค
2.00
คะแนน
2
3
2
3
2.5

ด้านทุนและการเงิน
แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การวางแผนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร

ภาพที่ 5.4 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรอี่ อร์แกนิค
ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ ออร์แกนิคนั้นพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ในด้านการผลิตมีคะแนน 2.6 ซึ่งหมายความว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึง
พอใช้ ในด้ า นการตลาดมี ค ะแนนเฉลี่ ย 2.75 หมายถึ ง มี ศั ก ยภาพด้ า นการตลาดอยู่ ใ นระดั บ ควร
ปรับปรุงถึงพอใช้ ในด้านองค์กรมีคะแนน 3.0 หมายความว่ามีการจัดการองค์กรในระดับพอใช้ ใน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคะแนน 2.0 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านการพัฒนาสินค้าอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง และในด้านทุนมีคะแนน 2.5 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านทุนควรปรับปรุงถึงพอใช้
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ซึ่งจากคะแนนที่ทาการประเมินศักยภาพนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแปรรูปไหมอีรี่ ออร์แกนิค
นั้นพบว่ากลุ่มมีจุดเด่นในด้านการจัดการองค์กร ที่สามารถรวบรวมสมาชิกให้มาทาการผลิตไหมได้
จานวนมากแต่ยังขาดศักยภาพในด้านการผลิต ด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และเงินทุน
ในการพัฒนากลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรอี่ อร์แกนิคนั้น จึงควรเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านเงินทุน โดยในด้านการผลิตนั้นนั้นพบว่าปัญหาของกลุ่มคือ
การผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ แม้ว่ากลุ่มจะสามารถผลิตสินค้าโดยเฉพาะรังไหมได้ปริมาณมาก แต่ยังมี
คุณภาพไม่ดีนัก เช่นเดียวกับเส้นด้ายและผ้าทอของกลุ่ม ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าเนื่องจากไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้และอบรมถึงวิธีการเลี้ยง ปั่นด้ายและทอผ้า การขาดเครื่องมือในการปั่น
ด้าย ในด้านการตลาดนั้นพบว่าปัญหาของกลุ่มคือ สินค้าไม่มีความแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาด
คุณภาพสินค้ายังไม่ดีนัก การขาดช่องทางการจัดจาหน่าย จึงควรการศักยภาพด้านการตลาด เช่นเพิ่ม
ช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้านศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่ามีระดับคะแนนต่าที่สุด ดังนั้น
จึงควรหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่ม
ผู้ออกแบบสินค้าในกลุ่ม หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการออกแบบสินค้า
5.2.4 กลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า จ.เชียงใหม่
1) ภาพรวม
กลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้าเป็นการรวมกลุ่มที่มีสมาชิกจานวน 22 คน กิจกรรมของกลุ่มนั้น
ทาตั้งแต่การเลี้ยงไหม ทาเส้นด้าย ย้อมสี และทอผ้า เป็นการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ในการดาเนินกิจกรรม หน้าที่หลักของกลุ่มจะเป็นการแจกจ่ายไข่ให้แก่สมาชิก
2) ด้านการผลิต
ในด้านการผลิต ทางกลุ่มทาการผลิตรังไหม ปั่นเส้นด้ายและทอผ้า ในปี 2559 ที่ผ่านมา
กลุ่ ม ไหมอี รี่ บ้ า นร่ ม เกล้ า มี ป ริ ม าณการผลิ ต เส้ น ด้ า ยอยู่ ที่ ป ระมาณ 2.75 กิ โ ลกรั ม ย้ อ มสี ไ หมอี รี่
ประมาณ 2 กิโลกรัม และทอผ้าได้ประมาณ 8 ผืน ซึ่งโดยเฉลี่ยกาลังการผลิตของกลุ่ม รังไหมจะอยู่ที่
15 กิโลกรัมต่อเดือน เส้นด้ายและเส้นด้ายย้อมสี 5 กิโลกรัมต่อเดือน ผ้าทอ 1 ผืนต่อเดือน
ในด้านการเลี้ยงไหม ทางกลุ่มรับไข่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วแจกจ่ายไข่ไป
ให้แก่สมาชิกนาไปเลี้ยง ในส่วนของเส้นด้ายไหมอีรี่พบว่าปริมาณที่กลุ่มผลิ ตนั้นไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการนาไปทอผ้าของกลุ่ม จึงมีการซื้อเส้นด้ายประมาณร้อยละ 50 ของความต้องการ ส่วนการทอ
เป็นการผลิ ตเพื่อ รอจาหน่ ายร้ อ ยละ 50 และผลิตตามคาสั่งซื้ อของลูกค้ าร้ อยละ 50 ในด้านการ
ออกแบบผ้าทอพบว่าทางกลุ่มจะเป็นคนออกแบบเอง
ในด้านการวางแผนการผลิตนั้น จะมีการการวางแผนการผลิตโดยวางแผนจากคาสั่งซื้อ
ของลูกค้าและการวางแผนการผลิตเพื่อจัดจาหน่าย
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3) ด้านการตลาด
ในปี 2559 นั้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มของลูกค้าทั่วไป
ทั้งหมด โดยจะมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อย่างละเท่าๆ กัน ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นทาง
กลุ่ม เองไม่มีหน้าร้าน แต่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง การออกงาน OTOP และขายออนไลน์ การ
โฆษณาสินค้านั้นจะมาจากการไปออกงานนิทรรศการ และลูกค้าบอกต่อ
4) การจัดการด้านการเงิน
ทางกลุ่มนั้นก็ได้มีการจัดทารายรับรายจ่ายของกลุ่มเอาไว้ โดยจะมีการปันผลกาไรตาม
หุ้นของสมาชิกกลุ่มที่ลงไว้
5) การประเมินศักยภาพของกลุ่มจากปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.1) ด้านการผลิต ( Product Capability)
5.1.1) การวางแผนการผลิต ในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่พบว่ามีการวางแผนด้านการ
เลี้ยงไหม แต่เป็นการวางแผนการเลี้ยงตามสภาพอากาศและการมีเวลาว่างจากการทางาน
ในด้านการทอและการปั่นด้ายมีการวางแผนการผลิตแบบเป็นระยะสั้นๆ แต่ไม่
สามารถทาตามแผนที่วางไว้
5.1.2) กระบวนการผลิต การเลี้ยงไหมเป็นการเลี้ยงโดยเน้นแรงงานในครอบครัว
โดยแต่ละครอบครัวจะเลี้ยงโดยเฉลี่ย 10 กรัมไข่ไหม ปัญหาในด้านการผลิตคือมีปัญหาในเรื่องไข่มี
คุณภาพไม่ดี พืชอาหารไม่เพียงพอและมีสารเคมีเจือปนทาให้หนอนไหมตาย ส่วนการปั่นด้ายและทอ
ผ้านั้น มีการปั่นด้ายโดยใช้เครื่องMC ส่วนการทอผ้าเป็นแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลัก ใช้กี่
ทอผ้าแบบกี่ทอมือ ในด้านการจัดการการผลิตโดยเฉพาะการทอและปั่นด้าย ยังขาดการจัดการให้เป็น
ระบบ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาในการผลิตได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถทาการผลิตได้ทันตามแผนที่
วางไว้
5.1.3) ผลผลิต ผลผลิตของกลุ่มมี 3 รูปแบบคือ รังไหม เส้นด้ายปั่นมือ และผ้า
ทอ โดยเฉลี่ยกาลังการผลิตของกลุ่ม รังไหมจะอยู่ที่ 15 กิโลกรัมต่อเดือน เส้นด้ายและเส้นด้ายย้อมสี
5 กิโลกรัมต่อเดือน และผ้าทอ 1 ผืนต่อเดือน
5.1.4) ปัจจัยการผลิต ในด้านการเลี้ยงไหมพบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยการผลิตคือ
ไข่ไหมที่มีคุณภาพไม่ดี คือมีปัญหาไข่ฝ่อซึ่งเป็นปัญหาจากการขนส่งไข่
ในส่วนพืชอาหารพบว่ามีปัญหาในเรื่องความขาดแคลน และมีสารเคมี
ในส่วนของรังไหมที่ใช้ในการปั่นไหมพบว่าเป็นการนารังไหมที่มีการเลี้ยงในกลุ่ม
จึงมีจานวนเพียงพอไม่ขาดแคลน
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รั ง ไหมที่ ใ ช้ ใ นการปั่ น ด้ า ยพบว่ า รั ง ไหมที่ ซื้ อ มี ปั ญ หารั ง ไม่ ส ะอาด สี ไ ม่ ข าว
คุณภาพและปริมาณไม่ตรงตามความต้องการ และมีปัญหาในเรื่องแรงงานในการปั่นด้ายไม่เพียงพอ
เส้นด้ายที่ใช้ทอผ้าพบว่ามีปัญหาในเรื่องเส้นไม่สะอาด ราคาแพง และคุณภาพไม่
ตรงตามความต้องการ ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานพบว่าแรงงานไม่เพียงพอ
5.1.5) ความสามารถในการเพิ่มการผลิต มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่า
โดยการปั่นด้ายมีปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบมากที่สุด และการขาดแคลนแรงงานรองลงมา ส่วน
การทอผ้าพบว่ามีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะมากที่สุด
5.2) ด้านตลาด (Marketing)
5.2.1) สินค้า สินค้าของกลุ่มคือรังไหม เส้นด้าย และผ้าทอ ไม่มี
5.2.2) คุณภาพสินค้า รังไหมที่ได้มีคุณภาพไม่ค่อยดีนักทาให้จาหน่ายได้ราคา
เพียง 250 บาทต่อกิโลกรัม เนืองจากไม่มีการคัดแยกเกรด
ส่วนเส้นด้ายมีคุณภาพในระดับปานกลางทาให้จาหน่ายในราคาค่อนข้างดี ส่วน
ผ้าทอของกลุ่มผลิตในรูปของผ้าพันคอ พบว่ายังไม่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดจึงมีราคา
ต่อผืนไม่แตกต่างจากราคาในตลาด
5.2.3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และความสามารถในการหาตลาด ทางกลุ่มมีช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหลักคือจาหน่ายผ่านโดยการออกงานโอทอป นอกจากนี้จะเป็นการติดต่อเข้ามา
สั่งซื้อ
5.2.4) ในด้านความสามารถในการหาตลาด ยังขาดความสามารถในการหาตลาด
ใหม่ๆ
5.2.5) ความสามารถในการสร้างแบรนด์ และการรับรู้ของลูกค้า ขาดการสร้าง
แบรนด์และสร้างความรับรู้ของลูกค้า
5.2) ด้านองค์กร
5.3.1) ความสามารถของผู้นา มีความสามารถในการรวบรวมสมาชิกให้ดาเนิน
กิจกรรม มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปจาหน่าย
5.3.2) การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ด้านการเลี้ยงไหม ปั่นด้าย และทอผ้า พบว่ามีสมาชิกเข้าร่วมจานวนหนึ่ง
5.3.3) เครือข่าย และการสื่อสาร ยังมีการสร้างเครือข่ายไม่มากนัก มีการสร้าง
เครือข่ายในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่ และมีการสร้างเครือข่ายในด้านการแปรรูป
5.3.4) การมี ระบบตรวจสอบ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการผลิต และการ
ดาเนินงาน ยังไม่มีระบบการตรวจสอบการผลิตให้มีคุณภาพเดียวกัน
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5.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
5.4.1) เทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิต
5.4.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้ายังมีความหลากหลามากกว่ากลุ่ม
อื่น เช่นมีการผลิตแชมพู สบู่จากไหมอีรี่
5.4.3) การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า มีการใช้ข้อมูลจาก
ผู้บริโภค มาใช้ในการปรับปรุงสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายด้วย
5.4.4) การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด มีการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของตลาดในแง่ของสี และลายผ้า แต่ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
5.4.5) การสร้างความแตกต่างของสินค้า มีการสร้างความแตกต่างของสินค้า
5.4.6) มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่มีทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่มีโครงการ
ฝ้ายแกมไหมเข้ามาให้คาแนะนาในการปรับปรุงสินค้า
5.5) ด้านทุนและการเงิน
5.5.1) แหล่ ง ที่ ม าของทุ น และความเพี ย งพอของทุ น มี ปั ญ หาในเรื่ อ งความ
เพียงพอของเงินทุน
5.5.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืม ธกส.
5.5.3) การวางแผนทางการเงิน ขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี
5.5.4) ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร มีผลตอบแทนและกาไรที่ดี
ตารางที่ 5.4 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่บา้ นร่มเกล้า
ด้านการผลิต ( Product Capability)
การวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิต
ผลผลิต
ปัจจัยการผลิต
ความสามารถในการเพิ่มการผลิต
ด้านการตลาด (Marketing)
สินค้า
คุณภาพสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่าย
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คะแนน
3
3
3
2
2
2.6
คะแนน
3
3
3

ตารางที่ 5.4 คะแนนประเมินกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า (ต่อ)
ความสามารถในการสร้างแบรนด์
ด้านองค์กร
ความสามารถของผู้นา
การมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิก
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
การบริหารจัดการ แบ่งปันผลประโยชน์
เครือข่าย และการสื่อสาร
การมีระบบตรวจสอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เทคโนโลยี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค และตลาดมาพัฒนาสินค้า
การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การสร้างความแตกต่างของสินค้า
มีทีมหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านทุนและการเงิน
แหล่งที่มาของทุน และความเพียงพอของทุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การวางแผนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงิน และกาไร
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2
2.75
คะแนน
3
3
3
2
3
2
2.67
คะแนน
2
4
3
3
4
3
3.17
คะแนน
2
3
2
3
2.5

ภาพที่ 5.5 แผนภาพการประเมินศักยภาพกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า
ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้าพบว่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการผลิตมี
คะแนน 2.6 ซึ่งหมายความว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงพอใช้ ในด้าน
การตลาดมีคะแนนเฉลี่ย 2.75 หมายถึงมีศักยภาพด้านการตลาดอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงพอใช้ ใน
ด้านองค์กรมีคะแนน 2.67 หมายความว่ามีการจัดการองค์กรในระดับควรปรับปรุงถึงพอใช้ ในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคะแนน 3.17 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านการพัฒนาสินค้าอยู่ในระดับ
พอใช้ และในด้านทุนมีคะแนน 2.5 หมายความว่ามีศักยภาพในด้านทุนควรปรับปรุงถึงพอใช้
ซึ่งจากคะแนนที่ทาการประเมินศักยภาพนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้านั้น
พบว่ากลุ่มมีจุดเด่นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีโครงการฝ้ายแกมไหมเข้ามาให้คาแนะนา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ยังขาดศักยภาพในด้านการผลิต ด้าน
การตลาด ด้านองค์กร และเงินทุน
ในการพัฒนากลุ่มไหมอีรี่บ้านร่มเกล้าจึงควรเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต การตลาด การ
จัดการองค์กร และด้านเงินทุน โดยในด้านการผลิตนั้นนั้นพบว่าปัญหาของกลุ่มคือมีกาลังการผลิต
ค่อนข้างต่า ในด้านการตลาดนั้นพบว่าปัญหาของกลุ่มคือ สินค้าไม่มีความแตกต่างจากสินค้าใน
ท้องตลาด การขาดช่องทางการจัดจาหน่าย การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดจึงควรสร้างความแตกต่าง
ของสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
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5.3 บทสรุป
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินศักยภาพแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด
มี ด้านองค์กร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านทุนและการเงิน ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มทอผ้า
ภูจวง จ. อุทัยธานี พบว่ามีศักยภาพในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด แต่ยังมีการจัดการใน
ด้านการผลิต การจัดการองค์กร และเงินทุนยังไม่ดีนัก เนื่องจากการมีกาลังการผลิตจากัด และขาด
แคลนเส้นด้ายปั่นมือที่มีคุณภาพ และมีการมีส่วนร่วมของสมาชิกน้อย ส่วนกลุ่มไหมอีรี่โคกพุทรา จ.
นครสวรรค์ นั้นมีศักยภาพในด้านการผลิต และด้านองค์กร แต่ยังมีการจัดการในด้านการตลาด การ
พัฒนาสินค้า และเงินทุนยังไม่ดีนัก ส่วนกลุ่มแปรรูปไหมอีรี่ ออร์แกนิคนั้น จ. อานาจเจริญ พบว่ากลุ่ม
มีจุดเด่นในด้านการจัดการองค์กร ที่สามารถรวบรวมสมาชิกให้มาทาการผลิตไหมได้จานวนมากแต่ยัง
ขาดศักยภาพในด้านการผลิต ด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และเงินทุน และกลุ่มไหมอีรี่บ้านร่ม
เกล้า จ. เชียงใหม่ นั้นพบว่ากลุ่มมีจุดเด่นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีโครงการฝ้ายแกม
ไหมเข้ามาให้คาแนะนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ยังขาดศักยภาพ
ในด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านองค์กร และเงินทุน
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บทที่ 6
ปัญหาของการบริหารจัดการโซ่อุปทานไหมอีรี่ และแนวทางแก้ไขปัญหา
6.1 ปัญหาของการบริหารจัดการโซ่อุปทานไหมอีรี่
การจัดการโซ่อุปทานเป็นการบริหารการทางานร่วมกันระหว่างกิจการที่อยู่ในสายการผลิต
ตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภค โดยการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่จาเป็น และ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนให้ต่าที่สุด และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด กิจกรรมหลักเหล่านี้มักจะมีการดาเนินการแยกเป็น
อิสระต่อกัน แต่ทุกกระบวนการจะมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าดังนั้น
ลักษณะสาคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรประกอบด้วย
1) การเคลื่อนย้ายสินค้า
2) การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
3) การแบ่งภาระความเสี่ยง
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ภาพที่ 6.1 การจัดการโซ่อุปทาน

6.1.1 ในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า
ในอุ ต สาหกรรมไหมอี รี่ ใ นการศึ ก ษานี้ จ ะท าการศึ ก ษาเพี ย งอุ ต สาหกรรมต้ น น้ า คื อ
อุตสาหกรรมเส้ นใย และอุตสาหกรรมกลางน้าคือ อุตสาหกรรมเส้ นด้าย และอุตสาหกรรมทอผ้ า
เท่านั้น

1) โครงสร้างอุตสาหกรรม
1.1) อุตสาหกรรมเส้นใย (เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่) ลักษณะโครงสร้างตลาดในส่วน
ต้นน้าของโซ่อุปทานไหมอีรี่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่เป็นเกษตรกรรายย่อย แต่ละรายเลี้ยงไหมปริมาณ
ไม่มาก ไม่มีการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกษตรกรจึงมีอิสระในการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยการผลิต และการผลิตได้ด้วยตนเอง เกษตรกรจะทาการผลิตสินค้าและนาไปขายให้แก่โรงงาน
ปั่นด้าย หรือเกษตรกรผู้ปั่นด้าย ในตลาดไหมอีรี่เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กมากจึงไม่มีพ่อค้าคนกลางที่
เป็นผู้รวบรวมในพื้นที่
1.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย ในอุตสาหกรรมปั่นด้ายประกอบด้วย เกษตรกรปั่นด้าย
และโรงงานปั่นด้าย โดยมีผู้เล่นในตลาดน้อยราย ในส่วนของเกษตรกรปั่นด้ายมีจานวนผู้ปั่นด้ายใน
อุตสาหกรรมจานวนไม่มาก ทาการผลิตเส้นด้ายแบบใช้มือ ไม่มีการแข่งขันกันในตลาด ในขณะที่
โรงงานปั่นด้ายไหมอีรี่ ในตลาดมีเพียง 2 รายเนื่องจากเป็นสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การผลิต
ไหมอีรี่ไม่ใช่เป็นสินค้าหลักของโรงงานปั่นด้าย จึงมีขนาดการผลิตไหมอีรี่ไม่มาก ผู้ผลิตเส้นด้ายไหมอีรี่
จึงมีอานาจในการกาหนดราคาวัตถุดิบสูง
1.3) อุตสาหกรรมทอผ้า ในอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมอีรี่ นั้นประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ การทอผ้าด้วยมือของเกษตรกร และโรงงานทอผ้าไหมอีรี่ ในส่วนเกษตรกรทอผ้านั้นเป็นการทอผ้า
ด้วยมือ มีผู้ทอผ้าไหมอีรี่ในอุตสาหกรรมจานวนไม่มากเนื่องจากมีข้อจากัดด้านวัตถุดิบ ในส่วนโรงงาน
ทอผ้ า พบว่ าในประเทศมีผู้ ทอผ้ าไหมอี รี่เพี ยงรายเดี ยว เนื่อ งจากเส้ นด้ายไหมอีรี่ยั งไม่ เป็น ที่รู้จั ก
แพร่หลาย
2) การจัดหาวัตถุดิบ
2.1) อุตสาหกรรมเส้นใย สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่วัตถุดิบในการเลี้ยงไหมอีรี่
คือ ไข่ไหม และพืชอาหาร เนื่องจากเกษตรกรจะตัดสินใจทาการผลิตโดยพิจารณาจากเวลาว่างของตน
ประกอบกับการมีพืชอาหาร และสภาพอากาศ ดังนั้นในเรื่องการวางแผนจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นการ
ตัดสินใจในระยะสั้นเฉพาะหน้าเท่านั้น ขาดการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะไข่ไหม
ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่จึงไม่มีต้นทุนสูงมากนัก แต่ขาด
การวางแผนล่วงหน้าในด้านการจัดหาวัตถุดิบ ทาให้ประสบปัญหาในเรื่องปริมาณไข่ไหมที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในบางช่วง ในด้านการส่งมอบไข่ไหมให้เกษตรกรพบว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพไข่
ไหมทาให้มีไข่ฝ่อได้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างส่งมอบไข่
2.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย ในส่วนของเกษตรกรปั่นด้ายพบว่ามีขนาดการผลิตขนาด
เล็ ก จึ งไม่มี ปั ญหาในการจั ดหาวัตถุ ดิบในการปั่ นด้าย ในขณะที่โ รงงานปั่นด้า ยมีการผลิ ต โดยใช้
เครื่ องจั กรที่ มี กาลั งการผลิ ต มากจึง ต้ อ งการวั ต ถุ ดิบ ในการผลิ ต แต่ ล ะครั้ ง จานวนมาก ในขณะที่
แหล่ งที่มาของวัตถุดิบมาจากการรับซื้อรังไหมเปล่าจากเกษตรกรผู้ เลี้ ยงไหมรายย่อยที่มีการผลิ ต
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จานวนไม่มาก และการขาดตัวกลางในการรวบรวมรังไหมมาจาหน่ายที่โรงงานทาให้โรงงานต้องใช้
เวลาในการรวบรวมวัตถุดิบนาน อีกทั้งเกษตรกรที่นารังไหมมาจาหน่ายไม่ได้มีการแยกเกรดสินค้า ทา
ให้วัตถุดิบที่ได้มีคุณภาพไม่ดี
ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบของโรงงานปั่นด้ายถือเป็นปัญหาสาคัญในห่วงโซ่อุปทานไหม
อีรี่ โดยเฉพาะปั ญหาการขาดแคลนวัต ถุดิบ ทาให้ ไม่ส ามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบได้ ส่ งผล
กระทบต่อการขยายตลาด หรือรับคาสั่งซื้อจากลูกค้าได้ ทาให้เป็นอุปสรรคในการขยายตัวของตลาด
ด้ายไหมอีรี่
2.3) อุตสาหกรรมทอผ้า ในส่วนของ การจัดหาวัตถุดิบของเกษตรกรทอผ้า พบว่า
ขาดการวางแผนการจั ด หาเส้ น ด้ า ย รวมถึ งปั ญ หาการไม่ ส ามารถวางแผนการจัด หาเส้ น ด้ า ยได้
เนื่องจากความไม่เพียงพอของเส้นด้ายปั่นมือจากเกษตรกรปั่นด้าย รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพของเส้น
ปั่นมือที่ไม่มีมาตรฐาน จะเห็นได้ว่าปัญหาในเรื่องการจัดหาเส้นด้ายเป็นปัญหาสาคัญในสายโซ่อุปทาน
ของไหมอีรี่ชาวบ้าน
ส่ ว นของโรงงานพบว่ าการจั ด หาวัต ถุ ดิ บ ของโรงงานทอผ้ า นั้ น มาจากการสั่ ง ซื้ อ
เส้นด้ายจากโรงงานเท่านั้น ซึ่งไม่มีปัญหาในด้านคุณภาพแต่พบปัญหาในด้านปริมาณบ้าง แต่โรงงาน
สามารถจัดการได้
3) กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
3.1) อุตสาหกรรมเส้ นใย เกษตรกรยังมี การเลี้ ยงไหมอีรี่ในเชิงพาณิช ย์น้อยมาก
ส่วนมากเป็นการเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริม การผลิตเป็นแบบเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือน ผลิตโดย
ใช้พื้นที่โรงเรือนที่บ้าน ทาให้มีการเลี้ยงจานวนน้อย แต่ละรายเลี้ยงไหมโดยใช้ไข่เพียงรายละ 10 กรัม
มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเข้ามาช่วยน้อยมาก
ปัญหาในการผลิตมาจากข้อจากัดในด้านแรงงานและพืชอาหาร ทาให้ไม่สามารถ
ขยายขนาดการผลิตให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนปัญหาในด้านคุณภาพของรังไหมที่มีขนาดเล็ก ใยน้อย ไม่
สะอาด ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงที่ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพ
3.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย เกษตรกรปั่นด้ายจะทาการผลิตด้วยเครื่อง MC ต้องใช้
แรงงานที่มีทักษะในการปั่นด้าย ในการผลิตเส้นด้ายโดยการปั่นมือจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของเส้นด้ายได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังทาการผลิตแบบไม่เต็มเวลา ผลิตเฉพาะช่วงที่มีเวลา
ว่างทาให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ต่า ดังนั้นปัญหาในด้านการผลิตเส้นด้ายของชาวบ้านมาจากการ
ขาดแคลนแรงงานที่มีความชานาญ และเครื่องมือที่ใช้ในการปั่นด้าย
ส่วนโรงงานปั่นด้ายพบว่าในด้านการผลิตเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร มีกระบวนการ
ทางานเป็นระบบ ดังนั้นจึงไม่พบปัญหาในด้านการผลิต มีเพียงปัญหาที่เกิดจากปัญหาในกระบวนการ
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จัดหาวัตถุดิบ ที่ใช้เวลาในการรวบรวมนาน จึงทาให้การผลิตทาได้น้อยครั้ง และมีต้นทุนการผลิ ต
เพิ่มขึ้นจากการมีวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ
3.3) อุตสาหกรรมทอผ้า เกษตรกรทอผ้ามีการทอผ้าโดยใช้มือซึ่งจาเป็นต้องใช้ทักษะ
ส่วนตัวของผู้ ทอทั้งด้านการออกแบบลวดลาย และการทอ ปัญหาของการผลิตในระดับเกษตรกร
พบว่ามีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน แต่พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมากกว่าคือ
ปัญหาจากการจัดหาวัตถุดิบคือเส้นด้ายไหมอีรี่ ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักในการไม่สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตได้ ในส่วนของโรงงานพบว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการผลิต
4) ช่องทางจาหน่าย
4.1) อุตสาหกรรมเส้ นใย: เกษตรกรยังมีการเลี้ ยงไหมอีรี่มีช่องทางการจัด
จาหน่ายเพียงช่องทางเดียว คือการจาหน่ายให้โรงงานปั่นด้าย และเกษตรกรปั่นด้าย เนื่องจากมีผู้รับ
ซื้อมีน้อยรายทาให้เกษตรกรมีอานาจการต่อรองน้อย
ในส่ ว นของดัก แด้จ ะเป็ นการจาหน่า ยให้ คนในพื้น ที่เพื่ อนาไปแปรรู ปเป็ น
อาหาร โดยเป็นการจาหน่ายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
4.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย เกษตรกรปั่นด้ายจะจาหน่ายให้แก่เกษตรกรทอผ้า
โดยตรง ส่วนมากจะเป็นการจาหน่ายให้แก่คนที่รู้จักกันอยู่แล้ว เนื่องจากด้ายเป็นสินค้าที่ถูกใช้เป็น
วัตถุดิบ การหาช่องทางการจัดจาหน่ายจึงไม่มีปัญหามากนัก
ส่วนโรงงานปั่นด้ายพบว่าช่องทางการจัดจาหน่ายจะเป็นการจาหน่ายให้แก่
โรงงานทอผ้า และเกษตรกรทอผ้า ในส่วนของโรงงานทอผ้าการจาหน่ายให้โรงงานทอผ้าจะเป็นการ
จาหน่ายให้ลูกค้าต่างประเทศ และในประเทศ ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของโรงงานปั่นด้าย
พบว่าไม่มีปัญหา
4.3) อุ ต สาหกรรมทอผ้ า ในการจั ด จ าหน่ า ยของเกษตรกรทอผ้ า พบว่ า มี
ช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการออกงานโอทอปเป็นหลัก และการบอกต่อกัน ส่วนช่องทางการจัด
จาหน่ายอื่นๆ เช่น การมีหน้าร้านของตนเอง การจาหน่ายผ่านร้านขายสินค้าผ้าไหม มีจานวนน้อย
มาก การมีช่องทางจาหน่ายน้อยทาให้ระยะเวลาในการสร้างรายได้นาน ทาให้แรงจูงใจในการผลิตมี
น้อยลง ในส่วนของโรงงานทอผ้าพบว่าไม่มีปัญหาในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่าย
5) ผลิตภัณฑ์
5.1) อุตสาหกรรมเส้นใย ผลผลิตในระดับนี้คือรังไหม และดักแด้ โดยพบว่าสัดส่วน
ผลผลิต มีสัดส่วนรังไหม 1 กิโลกรัม ต่อดักแด้ 9 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าปริมาณดักแด้มีจานวนมากกว่า
รังไหมมาก ดังนั้นรายได้หลักของเกษตรกรมาจากการจาหน่ายดักแด้ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตรังไหมของ
เกษตรทาให้มีแรงจูงใจในการผลิตรังไหมน้อยลง ส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาให้มี
ขนาดรังเล็ก ไม่สะอาด และมีสิ่งสกปรกเจือปน
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ในส่วนของดักแด้พบว่าจะมีการจาหน่ายในรูปดักแด้สด และดักแด้ที่แปรรูปแบบ
ง่ายๆเช่น ดักแด้ทอด
5.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรปั่นด้ายจะอยู่ในรูปของเส้นด้าย
ปั่นมือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากเส้นโรงงาน คือเส้นจะไม่เรียบมีปุ่มปม ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
เส้นด้ายปั่นมือ แต่ปัญหาพบว่าบางรายผลิตมีคุณภาพไม่ดีคือเส้นหงิกงอทาให้ส่งผลต่อการทอ
ส่วนโรงงานปั่นด้ายพบว่าผลิตภัณฑ์คือเส้นด้ายไหมอีรี่ มีความหลากหลายของขนาด
เส้นด้ายมากกว่า ลักษณะเส้นด้ายจะเรียบไม่มีปุ่มปม สามารถกาหนดขนาดให้เป็นเสนเล็กหรือใหญ่ได้
ในด้านคุณภาพพบว่าไม่มีปัญหา
5.3) อุตสาหกรรมทอผ้ า ผลิ ตภัณฑ์ของเกษตรกรทอผ้ าส่ ว นมากจะอยู่ในรูปของ
ผ้าพันคอ มีบางรายที่ผลิตเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง ส่วนมากจะมีการออกแบบลวดลายแบบง่ายๆ มีการ
ย้อมสีแบบธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรทอผ้ายังไม่มีความหลากหลายของ
สินค้า การผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่มไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มได้ การผลิต
สินค้าไม่มีการนาเอาความต้องการของลูกค้ามาพิจารณา ดังนั้นรูปแบบของสินค้าจึงไม่ได้ปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของลูกค้าจึงส่งให้มีสินค้าที่ค้างสต็อกอยู่ ที่ระยะเวลาในการเก็บนาน ดังนั้นจะเห็น
ว่าผลิ ตภัณฑ์ของเกษตรกรทอผ้ ามีปัญหาในเรื่องไม่มีความหลากหลายของสิ นค้า สิ นค้าไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
ในส่ ว นของโรงงานพบว่ า จะมี ก ารผลิ ต ผ้ า ไหมอี รี่ ต ามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ จึ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ สี และลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการอยู่เสมอ จึงไม่มีปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์
6) โลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง
6.1) อุตสาหกรรมเส้นใย ในการส่งมอบพบว่าเกษตรกรต้องมีการรวบรวมรังไหม
โดยเฉลี่ย 2-3 เดือน จึงจะนาไปจาหน่าย ทาให้มีระยะเวลาในการสต็อกสินค้านาน ส่งผลให้ระยะเวลา
การสร้างรายได้นาน
6.2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย เกษตรกรปั่นด้าย พบว่ามีลักษณะเหมือนกับเกษตรกรผู้
เลี้ยงไหมอีรี่คือเกษตรกรจะทาปั่นด้ายวันละไม่มาก ดังนั้นเกษตรกรจะทาการรวบรวมผลผลิตจึงใช้
เวลาในการรวบรวมโดยเฉลี่ย 30-90 วัน ทาให้มีระยะเวลาในการสร้างรายได้นาน แรงจูงใจในการ
ทางานลดลง ในการส่งมอบจะเป็นการส่งมอบระหว่างผู้ผลิตและลุกค้าโดยตรง จึงไม่มีปัญหาในด้าน
การส่งมอบ ส่วนโรงงานปั่นด้ายพบว่ามีกระบวนการส่งมอบเป็นระบบ สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้
ทันเวลา จึงไม่มีปัญหาในด้านการส่งมอบ
6.3) อุตสาหกรรมทอผ้า ปัญหาของเกษตรกรทอผ้ามีลักษณะปัญหาเหมือนกับกรณี
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมคือต้องใช้เวลาในการทอ และสต็อกสินค้าเป็นเวลานาน เนื่องจากการมีช่องทาง
การจัดจาหน่ายน้อย และเนื่องจากการผลิตของเกษตรกรทอผ้าส่วนมากเป็นการผลิตแบบเพื่อรอจัด
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จาหน่ายไม่ได้ผลิตตามความต้องการของลูกค้าทาให้ระยะเวลาในการสร้างรายได้จึงใช้เวลานาน ใน
ส่วนของโรงงานพบว่าไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้า
6.1.2 การไหลของข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสารระหว่างผู้ที่อยู่ในสายโซ่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีความสาคัญ
อย่างมากต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากในโซ่อุปทานนั้นประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องหลาย
กลุ่มนับตั้งแต่เกษตรกร ผู้แปรรูปและผู้บริโภค ดังนั้นการประสานงาน ร่วมมือกันระหว่างหน่วยต่างๆ
ในโซ่อุปทานย่อมก่อให้เกิดความพอใจสูงขึ้น และสามารถลดต้นทุนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโซ่
อุปทานได้
การไหลเวียนของข้อมูลในโซ่อุปทานนั้นควรจะมีทั้งไหลลงไปจากปลายน้าไปสู่ต้นน้า และ
ไหลขึ้นจากต้ นน้าไปปลายน้า แต่พบว่าการไหลเวียนของข้อมูลในโซ่อุปทานไหมอีรี่นั้นมีเพียงการ
ไหลเวี ย นของข้ อ มู ล ด้ า นราคาเพีย งด้ า นเดี ย ว คื อ โรงงานปั่ น ด้ ายมี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นราคาให้ แ ก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ แต่เนื่องจากราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนสินค้าเกษตร
อื่นๆ จึงไม่ได้มีช่องทางในการแจ้งราคาให้ทราบทุกวัน ในส่วนการส่งผ่านข้อมูลด้านราคาระหว่าง
เกษตรกรผู้ปั่นด้ายและผู้ทอผ้าพบว่าเป็นการส่งข้อมูลด้านราคาจากผู้ผลิตสู่ลูกค้า เนื่องจากผู้ผลิตคือผู้
ปั่นด้ายเป็นผู้กาหนดราคา
นอกจากการส่ ง ผ่ า นข้ อ มูล ด้า นราคาพบว่า ไม่มี การส่ ง ผ่ า นข้ อมู ล ในด้า นอื่ น ๆ เช่ นด้ า น
ปริมาณ คุณภาพสินค้า ทาให้พบว่าในโซ่อุปทานไหมอีรี่ไม่มีการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกัน การไม่
ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ระหว่ างผู้ ที่ อ ยู่ ใ นโซ่ อุป ทานจึ ง เป็ นสาเหตุห นึ่ ง ที่ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการไม่ เ ติ บโตของ
อุตสาหกรรมไหมอีรี่
6.1.3 ความเสี่ยง
ในโซ่อุปทานไหมอีรี่พบว่าเกษตรกรเป็นผู้รับความเสี่ยงมากที่สุด โดยมีความเสี่ยงในด้าน
การเลี้ยงไหมอีรี่ ความเสี่ยงด้านการผลิตเกิดจากการที่เกษตรกรยังคงมีรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม มี
การเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ทาให้ไหมตายหรือติดเชื้อโรคได้ง่าย ส่งผลให้มีเกษตรกรที่เลิกเลี้ยง
จานวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อให้อุปทานรังไหมในตลาด ในด้านความเสี่ยงด้านราคา พบว่าราคาไหม
อีรี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงในด้านนี้น้อย
6.2 แนวทางเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานไหมอีรี่
อุตสาหกรรมไหมอีรี่นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ไหมโรงงานและไหมชาวบ้าน ซึ่งในส่วน
ไหมชาวบ้านนั้นทาการผลิตตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าด้วยชาวบ้าน ดังนั้นจึงมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่าง
จากไหมโรงงาน โดยจุดแข็งของไหมชาวบ้านคือเป็นงานที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามความ
ชานาญของผู้ทอและพื้นที่ กระบวนการผลิตไม่ต้องลงทุนมาก เกษตรกรสามารถลงทุนทาการผลิตเพื่อ
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สร้ า งรายได้ เ สริ ม จากการปลู ก มั น ส าปะหลั ง ได้ จุ ด อ่ อ นคื อ กระบวนการผลิ ต เน้ น ใช้ แ รงงานใน
กระบวนการผลิต ( Highly labor intensity) จึงใช้เวลามาก เกษตรกรมักไม่ควบคุมคุณภาพในการ
ผลิตเส้นใยไหมมากนักเนื่องจากรายได้หลักจากการเลี้ยงไหม อีรี่ส่วนใหญ่มากจากการจาหน่ายดักแด้
และการขยายขนาดการผลิตไม่สามารถทาได้เนื่องจากข้อจากัดทั้งไข่ไหมและจานวนแรงงานที่ต้องการ
จึงไม่สามารถทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันเชิงธุรกิจได้ อีกทั้งเกษตรกรขาดความสามารถในการสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค (Perception)
การสร้ างแบรนด์ (Branding) ให้ เป็นที่น่าจดจา ขาดความสามารถในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ
(Product development) เพื่อสร้างความแตกต่างจากไหมหม่อน หรือ ฝ้าย
ในส่ ว นของไหมโรงงานนั้ น พบว่ า มี จุ ด แข็ ง ในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ไหมที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะตัวคือมีความอ่อนนุ่มแตกต่างจากไหมหม่อน เส้นไหมได้มาตรฐาน แต่ปัญหาที่พบคือการมี
วัตถุดิบรังไหมอีรี่จานวนไม่มากพอและมีจานวนจากัด ทาให้โรงงานไม่สามารถการผลิตเพื่อรองรับกับ
ความต้องการของลูกค้าได้ และยังเป็นที่รู้จักในตลาดน้อย
ปัญหาสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่เนื่องมาจาก สัดส่วนของรังไหมและดักแด้มี
สัดส่วนต่างกันมาก คือปริมาณรังไหม 1 กก.ต่อจานวนดักแด้ 9 กิโลกรัม อีกทั้งรายได้ที่ได้จากการขาย
ดักแด้มีสภาพคล่องสูงกว่ารายได้จากการขายรังไหม การจะทาให้ อุตสาหกรรมไหมอีรี่เติบโตจาก
อุปสงค์สิ่งทอไหมอีรี่อาจทาได้ยากกว่า ในขณะที่จุดเด่นของการเลี้ยงไหมอีรี่คือปริมาณดักแด้ที่ได้จาก
การเลี้ยงมีปริมาณมาก การสร้างอุปสงค์ดักแด้ในตลาดให้เกิดขึ้นจึงน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถใช้เป็น
ตัวดึงอุปทานรังไหมให้เติบโตได้ นั่นคือการนาดักแด้ไปแปรรูปในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่า เพื่อให้เกิด
ความต้องการใช้ดักแด้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อตลาดดักแด้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้การเลี้ ยงไหมอีรี่
เติบโต และสุดท้ายจะทาให้มีปริมาณรังไหมเพียงพอต่อความต้องการได้
ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีรี่นั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาโซ่อุปทานของทั้งด้านเส้นใย
ไหมอีรี่และดักแด้ไปพร้อมๆ กันจึงจะสามารถพัฒนาโซ่อุปทานไหมอีรี่ให้เติบโตได้ แต่ในการศึกษานี้ได้
ศึกษาเน้นไปในด้านโซ่อุปทานไหมอีรี่ในส่วนของเส้นใย ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพโซ่อุปทานไหมอีรี่ในระดับต้ นน้าเฉพาะในส่วนของเส้นใย โดยแบ่งแนวทางการพัฒนา
ออกเป็น 2 แนวทางคือ ไหมโรงงานและไหมชาวบ้าน
6.2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตของไหมโรงงาน
ในการพัฒ นาไหมโรงงานนั้นพบว่าโรงงานปั่นด้ายถือเป็นหั วใจส าคัญในการเชื่อมต่อโซ่
อุปทานต้นน้าและปลายน้าในโซ่อุปทานไหมอีรี่ และพบว่าปัญหาสาคัญในโซ่อุปทานคือปัญหาการการ
ขาดแคลนวัตถุดิบของโรงงานปั่นด้าย ซึ่งมีสาเหตุมาจากเกษตรกรเลี้ยงไหมอีรี่มีจานวนไม่มากและมี
แนวโน้มลดลง อีกทั้งคุณภาพเรื่องความสะอาดไม่ตรงความต้องการของโรงงาน แต่เนื่องจากปริมาณ
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รังไหมไม่เพีย งพอ ทาให้ โรงงานมีความจาเป็น ต้องรับซื้อ และมาทาการคัดและปรับปรุงคุณภาพ
ภายหลังทาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหามาจากการขาดการเชื่อมต่อระหว่างโรงงานปั่นด้าย
กับเกษตรกรผู้ผลิตต้นน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมไหมอีรี่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีผู้เล่นในตลาด
น้อยราย ขาดคนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล และรวบรวมผลผลิตเหมือนในสินค้าเกษตรอื่นๆ
เมื่อพิจารณาในส่วนของเกษตรกรพบว่าปัญหามาจากหลายส่วน คือ เกษตรกรมีข้อจากัด
ด้านแรงงานและสถานที่เลี้ยง ราคารังไหมต่า ปริมาณรังไหมที่ได้ในการเลี้ยงแต่ละรุ่นเนื่องจากสภาพ
อากาศ และไข่ไหมฝ่อจากการขนส่ ง โดยเฉพาะในเรื่องดักแด้ที่มีจานวนมากทาให้รายได้จากการ
จาหน่ายดักแด้ที่ได้จากการเลี้ยงเป็นรายได้หลัก รังไหมกลายเป็นสินค้า by product รูปแบบการนา
ดัก แด้ อ อกจากรั งไหมแตกต่ างจากไหมหม่อ นทาให้ มี ข้อ จ ากั ด ในการรั บซื้ อ ท าให้ เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงให้ได้คุณภาพรังไหมที่สูงขึ้น
และหากพิจารณาปัจจัยแห่งความสาเร็จของผู้ผลิตไหมหม่อนในไทย พบว่าในอุตสาหกรรม
ไหมหม่อนมีการจัดการตั้งแต่เริ่มต้น การพัฒนาสายพันธุ์ เพาะพันธุ์ไข่ การขนส่งไข่ไหมและการสร้าง
ความร่วมมือกับเกษตรกร เช่นในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการผลิต การรับซื้อไหมหม่อมอย่างเป็นระบบ
ทาให้เกษตรกรความมั่นใจในการผลิต ราคา และการจัดจาหน่าย จึงทาให้ปริมาณอุปทานไหมหม่อนมี
ปริมาณเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน ดังนั้นโรงงานปั่นด้ายจึงควรจึงมีแนวทางดังนี้
1) การวางแผนโซ่อุปทาน
วัต ถุป ระสงค์ : 1) เพื่อ ให้ ก ารไหลของสิ นค้ าและข้ อมู ล ในโซ่ อุป ทานไหมอี รี่มี ความ
สมบูรณ์มากขึ้น 2) ทาให้ เกษตรกรมีความมั่นใจในด้านตลาดไหมอีรี่ และโรงงานปั่นด้ายสามารถ
จัดการอุปทานไหมอีรี่ได้ดีขึ้น
ระยะเวลาในการด าเนิน การ : แผนระยะสั้ น โดยเป็ น แนวทางที่ค วรดาเนิ นการใน
ระยะแรก เพราะมีความสาคัญในการสร้างความสมบูรณ์ของโซ่อุปทานไหมอีรี่โรงงาน
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
แนวทางดาเนินการ : ควรมีการวางแผนของโซ่อุปทานให้เชื่อมโยงข้อมูลและสอดคล้อง
ระหว่างเกษตรกรต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยต้องมีการสื่อสารทางด้านข้อมูลให้แก่เกษตรกร ทั้งทางด้าน
ราคารับซื้อของโรงงาน และปริมาณและ มาตรฐานรังไหมที่โรงงานต้องการ จากการศึกษาพบว่าการ
ไหลของสินค้าในโซ่อุปทานไหมอีรี่เป็นการไหลจากต้นน้าไปยังปลายน้า แต่ขาดการไหลของข้อมูล
ระหว่างต้น น้ า กลางน้ า และปลายน้า จากปัจจัยแห่ งความส าเร็จของบริษัทผู้ ผ ลิ ตไหมหม่อนใน
ประเทศไทยพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จประการหนึ่งคือ การสื่อสารทางด้านข้อมูลระหว่างโรงงาน
และเกษตรกร ทั้งการเข้าไปให้ความรู้ในด้านการเลี้ยง การแจ้งให้ทราบถึงราคา คุณภาพของสินค้าที่
ต้องการ ดังนั้นโรงงานปั่นด้ายจึงควรดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
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1.1) รวบรวมข้อมูลทางด้านอุปทานไหมอีรี่ ศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไหม และทอผ้า เพื่อใช้ในการวางแผนของโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการวางแผนด้านวัตถุดิบ
1.2) วางแผนร่วมกันระหว่างโรงงานผู้ผลิต และเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ โดยโรงงาน
ปั่นด้ายควรมีการประมาณการความต้องการวัตถุดิบ และแจ้งแผนการรับ ซื้อรังไหมล่วงหน้า และ
วางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าผลผลิตของตนมีแหล่งรับซื้อและ
ราคาที่แน่นอน
2) การสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ และเพิ่มอุปทาน
ไหมอีรี่
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น โดยเป็นแนวทางที่ควรดาเนินการทันที
เนื่องจากมีความสาคัญมากในการกระตุ้นให้เกิดอุปทานไหมอีรี่ในระบบ
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ไหม
แนวทางดาเนินการ : โรงงานปั่นด้ายควรเข้าไปสนับสนุนสร้างกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไหมอีรี่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน การเข้าไปอบรมสร้างแรงจูงใจเกษตรกรรายใหม่ในการเลี้ยงไหม โดยโรงงานปั่น
ด้ายจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรรายใหม่
มีก ารสร้ า งระบบเครือ ข่ า ยเกษตรกรให้ มีค วามเข้ มแข็ ง การสร้ า งผู้ น ากลุ่ ม และผู้
ประสานงานกลุ่มเครือข่าย การจัดตั้งผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มจะทาให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง
และสร้างกิจกรรมในด้านการเลี้ยงไหมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มจานวนผู้เลี้ยงไหมในพื้นที่
เพื่อให้มีกลุ่มผู้เลี้ยงในพื้นที่ใกล้เคียงกันจานวนมากพอที่ จะเข้าไปดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการส่งไข่
ไหม การรวบรวมรังไหม
3) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของรังไหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มอุปทานไหมอีรี่ ลดความเสี่ยงในการเลี้ยงไหมของเกษตรกร
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น โดยเป็นแนวทางที่ควรดาเนินการทันที
เนื่องจากมีความสาคัญมากในการกระตุ้นให้เกิดอุปทานไหมอีรี่ในระบบ
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ไหม
แนวทางดาเนินการ :
3.1) การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงไหมและการเก็บผลผลิตอย่างถูก
วิธี โรงงานปั่นด้ายควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงไหมให้แก่
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เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเดิม โดยการเข้าไปให้ ความรู้นั้นควรดาเนินการเป็นระยะๆ เพื่อให้
เกษตรกรยังคงมีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน
3.2) การตรวจสอบ ควบคุมการเลี้ยงของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน ควรมีการสร้าง
มาตรฐานการเลี้ยงที่ชัดเจนและมีการเข้าไปตรวจสอบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานที่กาหนด โดยมีการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการก าหนดมาตรฐานการเลี้ ย งที่ ชั ด เจนเพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
มาตรฐานในการเลี้ยงไหม
3.3) การจัดให้มีผู้ประสานงาน หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบเข้าไป
เยี่ยมเยียน ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เกษตรกรและโรงงาน อีกทั้งเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลการผลิตไหมให้ได้คุณภาพ
4) การพัฒนากระบวนการจัดส่งวัตถุดิบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการเลี้ยงไหมของเกษตรกร
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะกลาง
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ไหม
แนวทางด าเนิ น การ : ควรมี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการจั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ร่ ว มกั น
โดยเฉพาะในส่วนต้นน้า เช่นการพัฒนาระบบการจัดส่งไข่ไหมแทนการส่งทางไปรษณีย์ ที่อาจทาให้ไข่
ไม่ฟักตัวได้ ในการพัฒนาระบบการจัดส่งวัตถุดิบหรือไข่ควรมีการจัดส่งโดยรถขนส่งที่มีการควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งจะทาได้เมื่อมีการสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในพื้นที่ใกล้เ คียงจานวนมาก
พอ
5) การพัฒนาระบบการรวบรวมรังไหม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและแรงจูงใจในการเลี้ยงไหมของเกษตรกร
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น โดยเป็นแนวทางที่ควรดาเนินการทันที
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย
แนวทางดาเนินการ :
5.1) จัดตั้งศูนย์รั บซื้อรังไหม โดยเป็นคนกลางเข้าไปรับซื้อไหมอีรี่ในพื้นที่เพื่อลด
ภาระในการนาเข้ามาจาหน่ายที่โรงงานและสร้างอานาจการต่อรองให้แก่เกษตรกรและโรงงาน
5.2) วางแผนการเลี้ยงร่วมกันระหว่างเกษตรกร เพื่อให้สามารถรวบรวมมาจาหน่าย
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
5.3) ประกาศราคารับซื้อ มาตรฐานของรังไหมให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
วาง แผนการผลิตได้ล่วงหน้า
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6.2.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมชาวบ้าน
ไหมชาวบ้านจะมีลักษณะแตกต่างจากไหมโรงงานในแง่ที่มีการปั่นเส้นด้วยมือ ลักษณะเส้น
ที่ปั่นจะมีความไม่เรียบ มีปุ่มปม เมื่อนาไปทอเป็นผ้าด้วยมือ จะมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าทอ
จากโรงงาน อีกทั้งเมื่อนามาย้อมด้วยสีธรรมชาติจะทาให้ผ้าไหมชาวบ้านมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะผืนมากขึ้น ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาไหมชาวบ้านจึงแตกต่างจากไหมโรงงาน
จากการศึกษาพบว่าที่ผ่านมามีการเข้าไปอบรม ให้ความรู้ สนับสนุนการเลี้ ยงไหมให้แก่
เกษตรกร แต่ยังขาดความต่อเนื่องของเกษตรกรในการเลี้ยง และแปรรูป เนื่องจากผลตอบแทนของ
ไหมอีรี่ต่างจากไหมหม่อนที่มีสัดส่วนรังต่อดักแด้น้อยกว่าไหมหม่อน รวมถึงมีต้นทุนและความยุ่งยาก
ในการเลี้ยงและกรีดรังไหมซึ่งต้องใช้แรงงานมาก
นอกจากนี้พบว่าปัญหาของเกษตรกรในโซ่อุปทานไหมอีรี่มีแตกต่างกัน พบว่าบางกลุ่มมี
ศักยภาพในการผลิตคือการเลี้ยงไหมอีรี่ ปั่นด้าย หรือทอผ้า แต่ขาดศักยภาพทางด้านการตลาด การ
พัฒนาสินค้า และการดาเนินธุรกิจ ในขณะที่บางกลุ่มมีศักยภาพในด้านการตลาด แต่ยังขาดศักยภาพ
ในด้านผลิต ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไหมอีรี่จึงมีแนวทางดังนี้
1) การสร้างบริษัทในรูปของกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดของไหมอีรี่เกษตรกร
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น โดยเป็นแนวทางที่ควรดาเนินการทันที
ผู้รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านไหม และบริษัทเอกชนที่สนใจ
แนวทางดาเนินการ : รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมควรเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุน
เงินทุนบางส่วนในการจัดตั้งบริษัทในระยะแรกและส่งเสริมภาคเอกชนผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วม
ด าเนิ น การ รวมถึ ง จั บ คู่ ก ารค้ า ในขณะที่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการจะท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยง
บริษัทเอกชนดังกล่าวเข้ากับเกษตรกรในเครือข่ายที่มีอยู่
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ง บริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งเป็ น ระบบ สร้ า ง
รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ไหมอีรี่ เพื่อสร้างแบรนด์ของไหมอีรี่ชาวบ้านที่มีจุดเน้นของการเป็นสินค้าออแกนิค
สินค้าหัตถกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นจุดเชื่อมโยงโซ่อุปทานไหมอีรี่ของไหมชาวบ้าน ทาหน้าที่
สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้มีการส่งผ่านข้อมูลจากปลายน้า
ไปสู่ต้นน้า มีการวางแผนร่วมกันจากปลายน้าไปยังต้นน้า โดยมีการกาหนดปริมาณ คุณภาพของสินค้า
มีการวางแผนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ผู้ปั่นด้าย และผู้ทอผ้า
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย คือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการผลิต คือเลี้ ยงไหมอีรี่
การปั่นด้าย หรือการทอ แต่ขาดศักยภาพด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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บริษัทฯจะทาหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1.1) ด้านการตลาด
1.1.1) บริษัทฯมีหน้าที่ค้นหาตลาด วางตาแหน่งทางการตลาด ออกแบบสินค้า
และกาหนดราคาสินค้า
1.1.2) รวบรวมข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลของความต้องการของลูกค้า เพื่อนามา
กาหนดรูปแบบสินค้า ประเภทของสินค้า
1.1.3) กาหนดรูปแบบสินค้า มาตรฐานสินค้า สี ขนาด และลวดลาย โดยมีการ
เข้าไปปรึกษาถึงรูปแบบสินค้าที่เกษตรกรทาการผลิต เช่นทอหรือปั่นด้าย เพื่อนาเอารูปแบบสินค้าที่มี
การทาโดยเกษตรกรมาปรับให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
1.1.4) การเพิ่มความหลากหลายของชิ้นงานจากเดิมมีเพียง ผ้าพันคอ ผ้าคลุม
ไหล่ โดยนาเอาจุดเด่นของไหมอีรี่มาเป็นจุดขาย เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าหุ้มโซฟา เป็นต้น
1.1.5) สร้างแบรนด์ของสินค้า มีการติดตราบ่งบอกยี่ห้อว่าเน้นการเป็นสินค้าออร์
แกนิค เป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชน
1.1.6) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย ตรงตามความต้องการของ
ตลาด
1.1.7) สร้างช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ เช่น การสร้างเว็บเพื่อจาหน่ายผ่าย
ออนไลน์ การเปิดร้านขายสินค้าทั้งทางออนไลน์และ หน้าร้านต่างๆ การสร้างพันธมิตรในการจาหน่าย
สินค้าเช่นร้านจาหน่ายสินค้าในสนามบิน แหล่ง ท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการ
ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้และขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ
1.1.8) ทาการโปรโมทสิ น ค้า โดยเน้นไปที่การเป็นสิ นค้าออแกนิคและสินค้าที่
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เช่นมีการติด QR Code เพื่อให้เห็นถึงที่มาของไหมว่ามาจาก
แหล่งใด ใครคือผู้ทอผ้า ใครคือผู้ปั่นด้าย และเลี้ยงไหม มีการออกสื่อโฆษณาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เลี้ยงไหมอีรี่ในชุมชน
1.2) ด้านการผลิต
1.2.1) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายเกษตรกร รวบรวมกลุ่ม
เกษตรกรที่ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยตัวเอง โดยกาหนดแผนการผลิต เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตรังไหม ผู้ปั่นด้าย และผู้ทอผ้า
1.2.2) การสร้างมาตรฐานเส้นด้าย และผ้าทอของชาวบ้านให้มีมาตรฐานชัดเจน
1.2.3) มีการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน แต่ไม่เน้นการ
ผลิ ตจ านวนมากๆ แต่เน้น การผลิตที่เพิ่มมูล ค่า โดยจะต้องมีการควบคุมดูแลการผลิตสิ นค้าให้ ได้
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มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ มีการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปทาการตรวจสอบการผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐาน
1.2.4) การพัฒนาทักษะความสามารถของแรงงานในการผลิต ทั้งด้านการเลี้ยง
การปั่นด้าย และการทอ
1.3) ด้านองค์กร
1.3.1) การจัดองค์กร มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบทั่วไป แต่มีหน่วยงานเฉพาะ
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประสานงานด้านการผลิตและตรวจสอบ
ผลผลิต
1.3.2) สมาชิก คือ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ประเมินแล้วว่ามีความสามารถใน
ด้ า นการผลิ ต แต่ ข าดความสามารถหรื อ ทั ก ษะทางการตลาด การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยจะ
ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไหม ปั่นด้าย และทอผ้า
1.4) ด้านการเงิน
1.4.1) แหล่ งที่มาของเงินทุน เป็นการระดมทุนจากกลุ่ มคนที่เห็ นว่าสิ นค้านี้มี
ความน่าสนใจที่จะสนับสนุน และเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโต การเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร
2) การเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตามความเข้มแข็ง และสนับสนุนตามแนวทางที่ควร
จะเป็น
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อจากัดทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นจึงควรประเมินความสามารถของแต่ละกลุ่มว่ามีความสามารถ
ในการพัฒนาไปในทิศทางใด
2.1) กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในด้านการเลี้ยงไหมอีรี่
กลุ่ มเกษตรกรเป้ าหมาย คือกลุ่ มที่มีความสามารถในการเลี้ ยงไหมอีรี่เท่านั้น ไม่
สามารถปั่นด้ายหรือทอผ้าได้ ดังนั้นในกลุ่มนี้ควรสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเพาะไข่และการ
เลี้ยงไหมอีรี่
วัตถุประสงค์: เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพดี และสามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิต
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น โดยเป็นแนวทางที่ควรดาเนินการทันที
เนื่องจากมีความสาคัญมากในการกระตุ้นให้เกิดอุปทานไหมอีรี่ในระบบ
ผู้รับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
แนวทางดาเนินการ : ควรดาเนินการในด้านต่างๆดังนี้
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2.1.1) ด้านไข่ไหมอีรี่
1. มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบร่ว มกันระหว่างผู้เลี้ยงและผู้ผลิตไข่ไหม
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไข่ไหม อาทิเช่นเกษตรกรควรมีการวางแผนการเลี้ยงล่วงหน้าและมีการ
สื่อสารกับผู้ผลิตไข่ไหม เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไข่ไหมให้เพียงพอ
2. พัฒนาการขนส่งไข่ไหม โดยมีการรวบรวมกลุ่มผู้เลี้ยงในพื้นที่เพื่อจัดส่งไข่
โดยรถขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้เปอร์เซ็นต์รอดสูงขึ้น
2.1.2) ด้านการเลี้ยง
1. เกษตรกรที่ เ ลี้ ย งในครอบครั ว โดยใช้ พื้ น ที่ โ รงเรื อ นที่ บ้ า น ควรมี ก าร
ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้คาแนะนาทางด้านการจัดการ
โรงเรือน
2. การฝึกอบรมวิธีการเลี้ยง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงเข้าไปให้คาแนะนา
ดูแล แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
3. การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเลี้ยง เช่นใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือ
ความชื้นในโรงเรือน เพื่อให้การเลี้ยงไหมได้มาตรฐานและลดความเสี่ยงในการเลี้ยงลง
4. ต้องมีการวางแผนการฟักและเลี้ยงให้หนอนโตเท่าๆกัน ไม่เลี้ยงหนอนคน
ละรุ่นในพื้นที่เดียวกัน จึงทาให้ได้ไหมที่มีคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากการตาย
5. ควรมีการรวมกลุ่มเลี้ยงในพื้นที่ส่วนรวมในชุมชน แล้วสมาชิกเข้าไปช่วยกัน
เลี้ยงและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างชัดเจน เนื่องจากในการศึกษาต้นทุนการผลิตพบว่าขนาดการ
เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่ต้องมีการจัดการที่ดีทั้งในด้านสถานที่ แรงงานใน
การเลี้ยง
2.1.3) ด้านดักแด้
1. การจั ด หาแหล่ ง จาหน่า ยดั กแด้ การหาตลาดจาหน่ ายดัก แด้ ได้ จะเป็ น
แรงจูงใจส าคัญให้ เกษตรกรหันมาเลี้ยงไหมอีรี่มากขึ้น เช่นการนาดักแด้ไปใช้เลี้ ยงถั่งเช่าจะทาให้
เกษตรกรดักแด้มีมูลค่ามากขึ้น
2. การแปรรูปดักแด้ให้มีมูลค่าเพิ่ม
2.1.4) ด้านการจัดส่งสินค้า
1. การสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงให้กระจายอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ต้นทุนในการจัดส่ง
ไข่ และต้นทุนในการเก็บรวบรวมรังลดลง
2. วางแผนการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้สามารถ
รวบรวมรังไหมได้จานวนมากเพื่อจัดจาหน่าย ทาให้ระยะเวลาการสร้างรายได้ลดลง
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3. มีผู้รวบรวมรังไหมในพื้นที่ เพื่อสามารถรวบรวมรังไหมได้รวดเร็วขึ้น สร้าง
สภาพคล่องของรายได้จากการขายรังไหมให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเลี้ยงไหมมากขึ้น
4. มีการคัดแยกสินค้าตามคุณภาพของสินค้า สร้างแรงจูงใจในการคัดแยก
สินค้า
2.2) กลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถด้านการแปรรูป
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีศักยภาพในด้านการปั่นด้าย หรือทอผ้า และมี
ความสามารถในการหาตลาดด้วยตนเองในระดับพอใช้ ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้มแข็งด้านการทอผ้า
หรือปั่นด้าย
วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพสินค้า และเพิ่มอุปทานสินค้า
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น
ผู้รับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม
แนวทางดาเนินการ :
2.2.1) การพัฒนาด้านการปั่นด้าย และทอผ้า
การพัฒนาเครื่องมือปั่นด้าย ให้สามารถปั่นด้วยมือให้ได้ขนาดเส้นเท่าๆกัน และ
กาหนดขนาดได้ เพื่อสามารถกาหนดมาตรฐานของเส้นด้าย เนื่องจากในปัจจุบันการปั่นด้ายต้องอาศัย
เครื่อง MC ซึ่งขนาดของเส้นขึ้นอยู่กับทักษะความชานาญของผู้ปั่นแต่ละคนเป็นหลักทาให้ได้เส้ นไม่ได้
มาตรฐาน
- การส่งเสริม ฝึกหัดเกษตรกรด้านการปั่นด้าย และทอผ้าให้สามารถผลิตได้
ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เช่น การอบรมการวางแผน การควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสามารถ
ผลิตได้ตรงตามเวลาที่กาหนด เช่นต้องมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
- การเพิ่มกาลังการผลิตโดยสร้างเครือข่ายในการปั่นด้ายและทอผ้าเพื่อการ
กระจายงานไปยังเครือข่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
- การเพิ่มทักษะในการออกแบบลวดลายผ้าให้มีความแปลกใหม่ ทันสมัย โดย
มีการนานักออกแบบลวดลายผ้าเข้าไปร่วมมออกแบบกับเกษตรกร
2.2.2) การพัฒนาเรื่องการจัดการวัตถุดิบ
การสร้างเครือข่ายร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ มีการประสานข้อมูลระหว่างผู้ทอผ้า
ผู้ปั่นด้าย และผู้เลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยผู้ใช้ควรจะมีการพยากรณ์และ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบคือรังไหม และส่งข้อมูลความต้องการวัตถุดิบไปยังผู้ผลิตวัตถุดิบต่อไป
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2.3) การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีศักยภาพในด้านการปั่นด้าย หรือทอผ้า แต่มี
ศักยภาพด้านการตลาดและความสามารถในการหาตลาดด้วยตนเองในระดับพอใช้ ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการตลาด
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการหาตลาดด้วยตนเอง สร้างช่องทาง
จาหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะสั้น
ผู้รับผิดชอบ : โรงงานปั่นด้าย กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม
แนวทางดาเนินการ :
2.3.1) การหาช่องทางการจัดจาหน่าย เช่นการสร้างความร่ว มมือกับร้านค้ า
โดยเฉพาะร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านจาหน่ายสินค้าออแกนิค
2.3.2) การส่งเสริมการพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผู้ทอผ้าแต่ละกลุ่ม
ควรสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่ม โดยมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้า
6.2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
1) ด้านพันธุ์ไหม
วัตถุประสงค์ พัฒนาพันธุ์ไหมให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม
แนวทางดาเนินการ :
ควรมีการสนับสนุนให้ทาการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีเส้นใยมากขึ้น และพัฒนาสายพันธุ์ให้
แข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ
2) ด้านเครื่องมือปั่นไหม
วัตถุประสงค์ พัฒนาการผลิตเส้นด้ายให้ได้มาตรฐานและลดการใช้แรงงานลง
ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม สกว. และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม
แนวทางดาเนินการ :
การพัฒนาเครื่องมือปั่นไหมให้มีลักษณะเป็น semi auto มากขึ้น เพื่อให้สามารถปั่นได้
ง่ายขึ้น กาหนดขนาดเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น
3) การพัฒนากระบวนการเลี้ยง
วัตถุประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม และลดต้นทุนแรงงาน
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ระยะเวลาในการดาเนินการ : แผนระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม สกว. และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไหม
แนวทางดาเนินการ :
การศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการเลี้ยง ให้สามารถลดการใช้แรงงานได้ เช่นวิจัยและ
พัฒนาเครื่องตัดรังไหม แนวทางการเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่สามารถประหยัดแรงงานในการเลี้ยงได้
4) ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไหมอี รี่ ใ ห้ เ ติ บ โตได้ นั้ น ปั จ จั ย ที่ จ ะเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น ให้
อุตสาหกรรมเติบโตได้คือการพัฒนาการใช้ดักแด้ให้เกิดประโยชน์ สามารถนาไปแปรรูปในเชิงพาณิชย์
ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาหาแนวทางการน าดั ก แด้ แ ละไยไหมไปแปรรู ป ให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่นการนาไยไหมไปแปรรูปเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสาอาง เช่นสบู่ แชมพู
แผ่นมาร์สหน้า เป็นต้น และการแปรรูปดักแด้เป็นอาหารเสริม เนื่องจากดักแด้มีโปรตีนสูง
6.3

แบบจาลองธุ รกิจไหมอีรี่ ใหม่ (New

Eri

Silk

Business

Model

Canvas)

แบบจาลองธุรกิจไหมอีรี่ใหม่ (New Eri Silk Business Model Canvas) แบบจาลองธุรกิจ
ใหม่ของไหมอีรี่สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 6.1
6.3.1 การนาเสนอคุณค่า (Value Preposition)
เพิ่มการนาเสนอคุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Benefit) แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากเดิมที่เคยนาเสนอแค่ เมื่อสวมใส่ผ้าที่ทาจากไหมอีรี่ จะทาให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกนุ่ม
สบายตัว มีความสุข โดยเพิ่มเป็นคุณค่าทางอารมณ์ที่ได้จากการใช้ไหมอีรี่ กล่าวคือ
เมื่อผู้บริโภคได้ใช้จะมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากในการ
เลี้ยงไหมอีรี่ต้องนาใบมันสาปะหลังมากจากไร่ที่ไม่มีการพ่นยาฆ่าแมลง
ผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร ทาให้ผู้บริโภคมีความ
ภูมิใจ
1) คุณค่าที่อยู่เหนือคู่แข่ง (Advantage)
คุณค่าของไหมอีรี่ที่อยู่คู่แข่งคือเป็นสินค้าที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นรายได้เสริม
ให้แก่เกษตรกร
6.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Consumer Segments)
เพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอุตสาหกรรมไหมอีรี่โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก
ได้แก่
1) ลูกค้ากลุ่มบุคคล (B2C)
เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม
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2) ลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B)
ส่งวัตถุดิบทั้งไหมอีรี่และดักแด้เข้าสู่บริษัทเครื่องสาอางยา เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
6.3.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
เพิ่มช่องทางตลาดโดยการขายผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น เฟสบุ๊ค instagram ไลน์
6.3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ เกษตรกรและโรงงานต้องส่งวัตถุดิบให้ตรง
ตามปริมาณและราคาที่ตกลงไว้ รวมถึงต้องสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของสินค้าที่ผลิตมากจากไหมอีรี่
เช่นติดป้าย หรือฉลากข้างตัวผลิตภัณฑ์ และติด QR code ซื่อทาให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ออกงาน Trade fair ให้มากขึ้นเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น
6.3.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams)
กระแสรายได้ของอุตสาหกรรมเพิ่มจากการขายเครื่องสาอาง ยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม
6.3.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ทรัพยากรหลักที่ จาเป็นในแบบจาลองธุรกิจไหมอีรี่ไหมคือการสร้างศูนย์รวบรวมไหมอีรี่
และเครื่องมือในการตัดรังไหมและปั่นด้าย
6.3.7 กิจกกรมหลัก (Key Activities)
กิจกรรมหลักที่เพิ่มเข้ามาในแบบจาลองธุรกิจใหม่คือ
- ต้องมีการตรวจสอบ และควบคุมการผลิต
- ทาวิจัยตลาดเพิ่มรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
- วิจัยและพัฒนาคุณภาพไข่ไหมและผลิตภัณฑ์
- วางแผนรวมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียน
- สร้างกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไหมอีรี่ให้มีความเข้มแข็ง
6.3.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners)
พันธมิตรหลักที่เพิ่มเข้ามาในแบบจาลองธุรกิจใหม่ คือ
- บริษัทเครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ เป็นพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใน
การเพิ่มมูลค่าให้กับไหมอีรี่ รวมถึงเป็นผู้ซื้อทั้งรังไหมและดักแด้เพื่อการแปรรูป
- กระทรวงพาณิชย์ เป็นพันธมิตรในการพาเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องออกงานแสดง
สินค้า
- บริษัทขนส่ง ทาสัญญาเพื่อว่าจ้างส่งไข่ รังไหม หรือดักแด้เพื่อลดความสุญเสีย
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- บริ ษัท ในรู ป ของกิ จ การเพื่ อสั งคม (Social enterprise) เพื่อ สร้ า งแบรนด์แ ละ
การตลาดของไหมอีรี่ชาวบ้าน
6.3.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
- ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากแบบจาลองธุรกิจใหม่คือต้นทุนค่าวิจัยและพัฒนาทั้งการตลาดและ
การผลิต
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Key Partners
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คิดเครื่องมือในการตัดรังไหม เครื่องปั่น
ด้าย
- กรมหม่อนไหม
- ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี
สิ่งทอพื้นบ้าน(ฝ้ายแกมไหม)
- สกว.
- บริษัทเครื่องสาอาง เวชภัณฑ์
- กระทรวงพาณิชย์
- บริษัทขนส่ง
- บริษัทในรูปของ Social enterprise

Key Activities
- การเลี้ยงไหม
- การทอผ้า
- การลอกกาว
- การปั่นด้าย
- การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมและดักแด้
- การทาวิจัยตลาด
- วิจัยและพัฒนาคุณภาพไข่ไหม รังไหมและ
ผลิตภัณฑ์
- วางแผนร่วมกันระหว่าง stakeholder ใน
ห่วงโซ่อุปทาน
- สร้างกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไหมอีรี่
- ตรวจสอบควบคุมการผลิต
Key Resources
- ไข่ไหมอีรี่ - ใบมันสาปะหลัง/ใบละหุ่ง
- โรงเรือน - แรงงาน
- วัส ดุอุป กรณ์ในการเลี้ยงไหม ลอกกาวและ
ทอผ้า
- ศูนย์รวบรวมไหมอีรี่
- เครื่องมือในการตัดรังไหม เครื่องปั่นด้าย

Value Proposition
● Feature
- ใย ด้าย ผ้าผืน ไหมอีรี่
- ดักแด้
● Benefit
- Functional benefits
ผ้าทาจากไหมอีรี่คงทน นุ่ม อบอุ่น และสวยงาม
ระบายอากาศดี
- Emotional benefit
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผ้าที่ทาจากไหมอีนี่มีความนุ่มใส่แล้วสบายตัว
และช่วยเหลือเกษตรกร
- Health Benefits
ดักแด้มีโปรตีนสูง
● Advantage
- ลักษณะคล้ายฝ้ายแต่นุ่มกว่าฝ้าย
- รักษาสิ่งแวดล้อม

Cost Structure
● ต้นทุนคงที่
- ค่าเสื่อมโรงเรือนค่าเสื่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ - ค่าวิจัยและพัฒนาทั้งการตลาดและการผลิต
● ต้นทุนผันแปร
- ต้นทุนแรงงานต้นทุนค่าวัสดุในการเลี้ยง การลอกกาว และการปั่นด้าย

ภาพที่ 6.2 แบบจาลองธุรกิจไหมอีรี่ใหม่ (New Eri Silk Business Model Canvas)

Customer Relationships
- ผลิตสีและลายผ้าตามความต้องการของลูกค้า
- ส่งวัตถุดิบตรงตามปริมาณและเวลาที่ต้องการ
- การสร้างการรับรู้ของแบรนด์
- ออกงาน Trade Fair
- ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของ
ลูกค้า (ติด QR code)

Channels
● B2C
- ขายตามงานโอทอป
- ติดต่อลูกค้าโดยตรง
- ขายออนไลน์
● B2B
- ขายส่งให้โรงงานตัดเย็บ
- ส่งออกโรงงานในประเทศและส่งออก

Customer Segments
● B2C
- ขายผ้าผืน และผลิตภัณฑ์เช่น ผ้าพันคอ ผ้า
คลุมไหล่ ผ้าอุ้มเด็ก เป็นต้น ให้ลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและ
ยุโรป
- ผู้รับประทานดักแด้
- เครื่องสาอาง
- เวชภัณฑ์
- อาหารเสริม
● B2B
- ขายดักแด้ให้กับผู้แปรรูปถั่งเช้า
- โรงงานตัดเย็บ
- บริษัทเครื่องสาอางยา เวชภัณฑ์และอาหาร
เสริม

Revenue Streams
● รายได้จาการขายรังไหม รายได้จากการขายดักแด้ รายได้จากการขายเส้นด้าย
● รายได้จากการขายผ้าผืน
● รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆเช่นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าอุ้มเด็ก
● รายได้จากการขายเครื่องสาอาง ยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม
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แบบสอบถามสาหรั บเกษตรกรผู้เลีย้ งไหมอีร่ ี
โครงการวิจัย “แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลีย้ งไหมอีร่ ี ในเชิงอุตสาหกรรม”
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อเกษตรกร
ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

อายุ
ปี
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการเลี ้ยงไหมหม่อน
ปี ไหมอีรี่
ปี
ปริ มาณการเลี ้ยงหนอนไหมหม่อน ปี 2559
(หน่วย:
ปริ มาณการเลี ้ยงหนอนไหมอีรี่ ปี 2559
(หน่วย:
ท่านทากิจกรรมอะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 )
เลี ้ยงไหมและดักแด้
ปั่ นเส้ นด้ าย
ปั่ นเส้ นด้ ายและย้ อมสี
ทอผ้ า
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
1.1 ที่ดินถือครองทาการเกษตรในปั จจุบน
ั ทังหมด
้
1.2 รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จานวน

)
)

ไร่

ลักษณะถือครอง (ไร่)
ของตนเอง
เช่า

ฟรี

ค่าเช่าที่ดิน
(บาท/ไร่/ปี)

ทานา (ไร่)
ทาสวน (ไร่)
ปลูกมันสาปะหลัง (ไร่)
ปลูกพืชไร่อื่นๆ (ไร่)
ที่เลี้ยงไหม
(โรงเรือน/ห้องเลี้ยงไหม/ใต้ถุนบ้าน)
(ตร.ม.)
อื่นๆ ระบุ
รวม
1.3 รายได้ สท
ุ ธิในครัวเรื อนรวม

บาท/ปี

1.3.1 รายได้ สท
ุ ธิจากภาคการเกษตรรวม

บาท/ปี
i

ระบุชนิดพืช/สัตว์

1.ไหมอีรี่

รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ

2.
3.
4.

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

1.3.2 รายได้ สท
ุ ธินอกภาคการเกษตรรวม

ระบุแหล่งรายได้

บาท/ปี

1.
2.
3.
4.

รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

1.4 แรงงานในครัวเรื อน
1.4.1
1.4.2

จานวนสมาชิกในครัวเรื อนปัจจุบนั
คน
จานวนสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ลี ้ยงไหมอีรี่และ/หรื อปลูกมันสาปะหลัง

คน
เต็มเวลา
สัปดาห์)
1.5 การจ้ างแรงงานทาการเกษตรหรื อเลี ้ยงไหม
1.5.1 แรงงานจ้ างประจา
1.5.2 แรงงานชัว่ คราว

คน

ไม่เต็มเวลา

คน
ค่าจ้ าง
คน/รอบการผลิต ค่าจ้ าง
หรื อ ค่าจ้ าง

คน (

วัน/

บาท/เดือน/คน
บาท/เดือน/คน
บาท/วัน/คน

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการเลีย้ งไหมอีร่ ี
2.1 ลักษณะการเลี ้ยงไหมอีรี่ ปี 2559
เลี ้ยงเป็ นรุ่น มีการพักโรงเลี ้ยง/ห้ องเลี ้ยง โดยพัก....... วัน/เดือน จานวน
รุ่นทังหมดต่
้
อปี
เลี ้ยงรุ่นต่อรุ่นต่อกันไปเรื่ อยๆ ไม่มีการพักโรงเลี ้ยง/ห้ องเลี ้ยง จานวน
รุ่นทังหมดต่
้
อปี
เลี ้ยงรุ่นเว้ นรุ่น จานวน
รุ่นทังหมดต่
้
อปี
เลี ้ยงช่วงทีว่ า่ งจากการเกษตรอื่น
จานวน
รุ่นทังหมดต่
้
อปี
2.2 รายละเอียดการเลี ้ยงไหมอีรี่ ปี 2559
จานวนไข่ไหม
จานวนตัวไหม
ระยะเวลา แหล่งที่มา
ชื่อพันธุ์ เดือนที่
ในการ
รุ่นที่
ของพันธุ์
บาท/
บาท/
ไหม
เริ่มเลี้ยง
หน่วย
หน่วย
เลี้ยง (วัน)
ไหม
หน่วย
หน่วย
1
ii

2
3
4
5
2.3 จานวนไข่ไหมกล่องละ
2.4 จานวนตัวไหมกล่องละ
2.5 ไข่ไหม 1 กล่อง ผลิตรังไหม (แห้ ง/สด)

กรัมหรื อฟอง โดยเฉลีย่
ตัว โดยเฉลีย่
กิโลกรัม

(รังไหมสด 1 กก = ……..กก.รังไหมแห้ ง)
2.6 มีดกั แด้ ที่เก็บไว้ ทาเป็ นแม่พน
ั ธุ์

คู่

2.7 พืชอาหารของไหมอีรี่

ใบมันสาปะหลัง
ใบละหุง่
2.8 แหล่งที่มาของพืชอาหาร
ปลูก/เก็บ ใช้ เอง
ซื ้อจากเกษตรกรรายอื่น
ราคา
บาท/กิโลกรัม
ปลูกเองและรับซื ้อบางส่วน โดย ปลูกเอง
%
รับซื ้อ
% ราคา
ส่ วนที่ 3 กิจกรรมการผลิตรังไหมและดักแด้ ไหมอีร่ ีใน 1 รุ่ น
3.1 จานวนการเลี ้ยง ไข่ไหม
กล่อง/รุ่น
ตัว/รุ่น
3.2 แรงงานที่ใช้ ในการเลี ้ยงไหมอีรี่ในแต่ละระยะการเติบโต
ระยะการ
เติบโต
1
วันที่ 1-4

2
วันที่ 5-7

3
วันที่ 810

กิจกรรม

แรงงานในครัวเรือน/วัน
จานวน
รวม (ชม.)
จานวนคน
ชม./คน

การจัดเตรียมโรงเรือนทาความสะอาด
ก่อนเลี้ยงไหม
การเก็บใบมัน
การหั่นใบมัน
การให้อาหาร
การถ่ายมูลไหม
การเก็บใบมัน
การหั่นใบมัน
การให้อาหาร
การถ่ายมูลไหม
การเก็บใบมัน
การหั่นใบมัน
การให้อาหาร
iii

อืน่ ๆ ระบุ

บาท/กิโลกรัม
กระด้ ง/รุ่น

จานวน
คน.

แรงงานจ้าง
จานวน
ชั่วโมง

ค่าจ้าง
(บาท)

4
วันที่ 1115
5
วันที่ 1621

การถ่ายมูลไหม
การเก็บใบมัน
การหั่นใบมัน
การให้อาหาร
การถ่ายมูลไหม
การเก็บใบมัน
การหั่นใบมัน
การให้อาหาร
การถ่ายมูลไหม
การเก็บไหมเข้าจ่อ
การเก็บรังไหม
การตัดรัง

3.3 ระยะทางระหว่างโรงเลี ้ยงและไร่ มน
ั สาปะหลัง

กิโลเมตร

3.4 พาหนะที่ใช้ ไปเก็บใบมัน

รถมอเตอร์ ไซด์

รถกระบะ

เดิน

อื่นๆ ระบุ

3.5 รายละเอียดการให้ อาหารหนอนไหมอีรี่

ระยะที่
1

2

3

4

5

อายุหนอน (วัน)

จานวนครั้งที่กินอาหาร (ครั้ง/
วัน)

ปริมาณใบมันสาปะหลังที่ใช้
(กรัม หรือ ใบ/ ครั้ง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

iv

ค่าอาหาร (บาท) / ครั้ง

19
20
21
รวม
3.6 ค่าวัสดุและค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงไหมอีรี่ 1 รุ่ น

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม

บาท/รุ่น

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้า
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
ค่ากระดาษหนังสือพิมพ์
ค่าดาเนินงานของกลุ่ม
ค่าขนส่ง
ค่าน้ามันรถ
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

3.7 ทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเลี ้ยงไหมอีรี่ในปัจจุบนั

ที่

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ

จานวน
(หน่วย)

มูลค่าที่ซื้อ/
สร้าง (บาท)

รถมอเตอร์ไซด์
รถอีแต็ก
โรงเลี้ยงไหม/ห้องเลี้ยงไหมอีรี่ (ตร.ม.)
พื้นที่ทั้งหมด
ตร.ม.
พื้นที่ที่ใช้เลี้ยงไหม
ตร.ม.
มุ้งเลี้ยงไหมอีรี่
กระด้ง
จ่อ
ชั้นไม้
ตะกร้าใส่ใบมันสาปะหลัง/ละหุ่ง
เขียงหั่นใบมันสาปะหลัง/ละหุ่ง
มีดหั่นใบมันสาปะหลัง/ละหุ่ง
ผ้าคลุมกระด้งไหม
ขนาด
เมตร
พลาสติกคลุม
ขนาด
เมตร
อุปกรณ์ทาความสะอาด
v

สัดส่วนที่ใช้ใน
การเลี้ยงไหมอี
รี่ (%)

อายุการใช้
งานทั้งหมด
(ปี)

ใช้มาแล้ว
(ปี)

ค่าซ่อม/ปี
(บาท)

14
15
16

ตาข่ายถ่ายมูลไหม
ขนาด
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

เมตร

ส่ วนที่ 4 กิจกรรมผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ีป่ ั นด้ วยมือเป็ นรายวัน
4.1 ทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตเส้ นไหม (จานวนเส้ นด้ ายไหม/1รุ่น
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ

จานวน
(หน่วย)

)

มูลค่า
(บาท)

อายุการใช้
งานทั้งหมด
(ปี)

สัดส่วนที่ใช้ใน
การเลี้ยงไหม
(%)

ใช้มาแล้ว
(ปี)

ค่าซ่อม/ปี (บาท)

มูลค่า
(บาท)

อายุการใช้
งานทั้งหมด
(ปี)

สัดส่วนที่ใช้ใน
การเลี้ยงไหม
(%)

ใช้มาแล้ว
(ปี)

ค่าซ่อม/ปี (บาท)

โรงเรือน
กระป๋องใส่สบู่เทียม
กระป๋องใส่โซเดียมคาร์บอเนต
เครื่องชั่ง
กระบอกตวง
เทอร์โมมิเตอร์
ถัง สแตนเลส
กะละมังสาวไหม
ตะแกรงกรองแยกเส้นไหม ขนาด
ถังน้า
ไม้พาย
เครื่องปั่นด้าย
หลอด/แกนด้าย

4.1 ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตเส้ นไหม (ต่อ)
ที่

14
15
16
17
18

รายการ

จานวน
(หน่วย)

ไนกรอด้าย
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

4.2 แรงงานและวัสดุทใี่ ช้ ในการลอกกาวรังไหมอีรี่ใน 1 รุ่ น

รังไหม แห้ ง/สด

กิโลกรัม

4.2.1 รายละเอียดแรงงานในการลอกกาว

ที่

กิจกรรม

แรงงานในครัวเรือน/รุ่น

vi

แรงงานจ้าง

จานวนคน
1
2

จานวน
ชม./คน

รวม
(ชม.)

จานวนคน

จานวนชัว่ โมง

ค่าจ้าง (บาท/
คน)

แรงงานปอกเปลือกรังไหม
แรงงาน ทาความสะอาดก่อน/หลัง
ลอกกาว
แรงงานในการต้มลอกกาว
แรงงานในการเปิดและ
กระจายเส้นใย
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

3
4
5
6

4.2.2 รายละเอียดวัสดุในการลอกกาว

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัสดุ

จานวน (หน่วย)

สัดส่วนที่ใช้
ในการต้ม
ลอกกาว (%)

มูลค่า (บาท)

ผงซักฟอก
สบู่เทียม
กรัม/cc
ค่าโซเดียมคาร์บอเนต
กรัม/cc
น้ายาทาความสะอาดสาหรับลอกกาว
น้ายาปรับผ้านุ่ม
ค่าไฟ-ฟืน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้า
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

4.3 แรงงานและวัสดุทใี่ ช้ ในการปั่ นไหมอีรี่ 1 รอบ

ใยไหมหลังลอกกาว แห้ ง/สด
เส้ นไหมที่ปั่นแล้ ว แห้ ง/สด
(เส้ นไหมสด 1 กิโลกรัม = แห้ ง
จานวนไหมที่ปั่น
รุ่น/ครัง้

กรัม/กิโลกรัม
กรัม/กิโลกรัม
กิโลกรัม)

4.3.1 รายละเอียดแรงงานในการปั่ นไหม

แรงงานในครัวเรือน/รุ่น
ที่
1
2

กิจกรรม

จานวนคน

จานวนชม./คน

การจัดเตรียมสถานที่ ก่อน
ทางาน/ทาความสะอาด
การปั่นไหม
vii

รวม (ชม.)

จานวน
คน

แรงงานจ้าง
จานวน
ค่าจ้าง
ชั่วโมง
(บาท)

3
6
7
8
9

การกรอด้ายใส่ไนกรอ
ค่าตรวจคุณภาพเส้นไหม
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
4.3.2 รายละเอียดวัสดุในการปั่ นไหม

ที่
1
2
3
4

วัสดุ

มูลค่า (บาท)

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้า
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

4.4 ค่าแรงงานรวมทีใ่ ช้ ในการปั่ นด้ าย 1 รุ่ น

ที่

รายการ
ค่าแรงในการลอกกาว
ค่าแรงเปิดและกระจายเส้นใย
ค่าแรงในการปั่นด้าย
ค่าแรงกรอด้ายใส่ไนกรอ

ค่าแรงงานรวม (บาทต่อครั้ง)

ส่ วนที่ 5 ผลผลิตไหมอีรี่
5.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์รังไหมอีรี่
5.1.1 รุ่ นที่ 1 เดือนที่ขาย
ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

ระยะเวลา (วัน)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
5.1.2 รุ่ นที่ 2 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

รังไหมแบบมีดักแด้

viii

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
5.1.3 รุ่ นที่ 3 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
5.1.4 รุ่ นที่ 4 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
5.1.5 รุ่ นที่ 5 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
ix

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

5.2 สาเหตุที่ขายรังไหมแบบมีดกั แด้

สาเหตุที่ขายรังไหมไม่มีดกั แด้ (ยังไม่ลอกกาว)
สาเหตุที่ขายรังไหมแบบลอกกาวแล้ ว
สาเหตุที่ขายตัวดักแด้
5.3 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เส้ นไหมอีรี่

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

เส้นไหมกลุ่มที่ 1
เส้นไหมกลุ่มที่ 2
เส้นไหมกลุ่มที่ 3
เส้นไหมกลุ่มที่ 4
รวม

ส่ วนที่ 6 การรับรู้และการปฏิบตั กิ ารเลี ้ยงไหมอีรี่
6.1 การฟั กไข่
รายการ

การรับรู้
ทราบ
ไม่ทราบ

1.มีการแยกเก็บหนอนออกไปเลี้ยงตามระยะ
การฟักตัว
2. การหั่นใบพืชอาหารเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้มี
ขอบใบให้หนอนตัวเล็กๆสามารถกัดกินได้
ง่ายขึ้น
3. ในกรณีเพาะไข่เองมีการตรวจสอบว่าไข่ได้รับ
การผสมพันธุก์ ่อนวางไข่
4. ในกรณีเพาะไข่เอง มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
ที่สมบูรณ์ อ้วนใหญ่
5. การตัดดักแด้เพื่อคัดเลือกพ่อพันธุแ์ ม่พันธุ์
ต้องตัดรังหลังจากไหมสร้างรังแล้ว 5 วัน
6. มีการทาความสะอาด เก็บอุจจาระ บ่อยๆ
ทุกเช้า-เย็น
7. พืชอาหารที่ใช้เลี้ยงในแต่ละช่วงวัย วัย 1-2
เลี้ยงด้วยใบละหุ่งหรือใบมันสาปะหลังก็ได้
แต่ วัย 3-5 ต้องใช้พืชอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง
เท่านั้น ไม่ควรใช้พืชอาหารสลับกันเพราะจะ
ทาให้ หนอนไหมปรับตัวไม่ได้และตาย
8. ในกรณีฝนตกใบพืชอาหารจะเปียกมาก มี
การผึ่งให้แห้งไม่เปียก จนเกินไป
x

ทาทุกครั้ง

การปฏิบัติ
ทา
บางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทา
เลย

9.กรณีความชื้นไม่พอ มีการนาน้า วางไว้รอบๆ
ไข่ และพยายาม ทาให้โรงเลี้ยงมีอากาศเย็น
10. กรณีที่มีความชื้นมาก เกินไป มีการหั่นใบ
พืชวางไว้รอบๆ ไข่ไหมให้ไหมเดินออกมากิน
ที่ข้างๆ เอง หรือใบพืชที่ นามาหั่นควรจะล้าง
น้าสะอาดแล้วสะบัดเอาน้าออกแล้วค่อย
นาไป ให้ไหมกิน
6.2 การเลี ้ยงไหมในแต่ละช่วงวัย

รายการ

การรับรู้
ทราบ

ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทาเลย

1. มีการปรับสภาพโรงเลี้ยงให้
อุณหภูมิพอเหมาะ ถ้าอากาศ
ร้อนเกินไปมีการนาน้ามารด
หรือล้างโรงเลี้ยง หรือนาไหม
ไปไว้ใต้ร่มต้นไม้ หรือนาผ้าชุบ
น้ามาคลุมไหมไว้ เป็นต้น
2. เมื่อหนอน ตัวไหนตายต้อง
รีบนาเอาไปทิ้งให้เร็วที่สุด แล้ว
ล้างทาความสะอาดโรงเลี้ยง
3. ในช่วงที่ไหมสุก ต้องให้
หนอนไหมถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะให้หมดเสียก่อน
นาเข้าจ่อ
4. ทาความสะอาดจ่อก่อนนา
หนอนไหมลงจ่อ
5. จ่อต้องมีขนาดที่กว้างพอดี
6. ใส่หนอนไหมลงในจ่อช่อง
ละตัว
7. ไม่วางจ่อทับซ้อนกันหลาย
ชั้น เนื่องจาก ความชื้นไม่
สามารถระบายออกทาให้รัง
เน่า
8. ตัวไหมสะอาดไม่เปียกก่อน
จะนาเข้ารัง
6.3 การต้ มฟอกกาวและการปั่ นเส้ นด้ าย

รายการ

การรับรู้
ทราบ
ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง
xi

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง ไม่เคยทาเลย

เหตุผล

1. คัดแยกรังไหม เอาดักแด้ออก
ให้หมด
2. แช่รังไหมไว้ด้วยผงซักฟอก
ประมาณ 1 คืน
3. รังไหมที่แช่น้าไว้แล้วมาใส่ถุง
ตาข่ายเมื่อนาไปต้ม
4. ใส่น้ากับโซดาแอสหรือน้ายา
ล้างจานให้มีอัตราส่วนที่
พอเหมาะ
5. ไม่มีการปั่นเส้นด้ายเป็นเกลียว
เส้นมาม่าเพราะเมื่อนาไปทอ
จะทาให้ผ้าหดไม่เป็นรูปทรง

ส่ วนที่ 7 การวางแผนการผลิต
กิจกรรม
มีการวางแผนปริมาณการ
เลี้ยงในแต่ละรอบ
ใช้ข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าในการตัดสินใจผลิต
ใช้ข้อมูลในอดีต
ประกอบการตัดสินใจวาง
แผนการผลิต
มีการปรับแผนการผลิตให้
เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของลูกค้า
มีการคาดการณ์แนวโน้ม
ต่างๆในอนาคต
มีการวางแผนให้สอดคล้อง
กันตั้งแต่กระบวนการผลิต
การตลาด และส่งมอบ
สินค้า

ทาทุกครั้ง

ทาบางครั้ง

ส่ วนที่ 8 การตลาด
8.1 ท่านมีขนตอนการจ
ั้
าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างไร
xii

ไม่เคยทา

ติดต่อลูกค้ าเอง
%
ลูกค้ ามาติดต่อ
%
8.2 ค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งจาหน่าย
บาท/ครัง้ จานวน
ครัง้
8.3 ได้ รับราคาขายตรงตามทีต
่ กลงกันไว้ หรื อไม่
ได้ รับราคาขายตรงกัน
ได้ เพิ่ม จานวน
บาท
โดนตัดราคา จานวน
บาท เนื่องจาก
8.4 ท่านได้ รับเงินสดทันทีหลังเสร็ จสิ ้นการขายหรื อไม่
รับเงินสดทันที
ยังไม่ได้ รับทันที เนื่องจาก
8.5 ปั จจัยทางกายภาพดังต่อไปนี ้ มีผลต่อราคาขายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ปัจจัย
มีผล
ไม่มผี ล
เพราะ
สีของรังไหม
ขนาดของรังไหม
ความสะอาด
ความหนาของเส้นใย
การลอกกาว
ลักษณะของเส้นไหม เช่น มีปม ขนาด
สม่าเสมอ
อื่นๆ ระบุ
8.6 ผู้รับซื ้อเคยแจ้ งความต้ องการด้ านคุณภาพสินค้ าที่ต้องการหรื อไม่

เคย แจ้ งด้ านใดบ้ าง ……………………………………………………………………………………………….
ไม่เคย
8.7 ท่านมีวิธีการเก็บรักษาก่อนขายอย่างไร
8.7.1 รังไหมอีรี่
กิจกรรม
ทาทุกครั้ง
ทาบางครั้ง
ไม่เคยทา
ทาความสะอาดก่อนเก็บ
ตากให้แห้ง
คัดแยกเกรดรังไหม
เก็บในที่แห้งและมิดชิด
เช่น ถุงพลาสติก/ลัง
8.7.2 เส้ นไหมอีรี่
กิจกรรม
ทาทุกครั้ง
ทาบางครั้ง
ไม่เคยทา
ทาความสะอาดก่อนเก็บ
คัดแยกเกรดเส้นไหม
xiii

เก็บในที่แห้งและมิดชิด
เช่น ถุงพลาสติก/ลัง
8.8 ท่านเคยได้ รับการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการเลี ้ยงไหมอีรี่หรื อไม่

ไม่เคย

เคย จากหน่วยงาน 1.
2.
3.

8.9 ท่านมีความต้ องการทีจ่ ะผลิตไหมอีรี่เพิ่มอีกหรื อไม่ เพราะเหตุใด

ต้ องการ เพราะ
ไม่ต้องการ เพราะ
8.10 การคาดหวังด้ านราคา
ราคาขั้นต่าที่จะขยายการผลิต

ราคาต่าสุดที่จะเลิกผลิต

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
8.11 ท่านมีความต้ องการที่จะแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่หรื อไม่ เพราะเหตุใด

ต้ องการ เพราะ
ไม่ต้องการ เพราะ

ส่ วนที่ 9 ท่ านเคยพบปั ญหาเหล่ านีห้ รือไม่
9.1 ปั ญหาด้ านการขาย
ปัญหา

เคย

ถูกปฏิเสธในการรับซื้อ
ถูกกดราคา
ไม่มีแหล่งรับซื้อ
คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ
xiv

ไม่เคย

เพราะ

อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
9.2 ปั ญหาด้ านไข่

ปัญหา

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

หาซื้อไม่ได้
มีไข่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ไข่คุณภาพไม่ดี อัตรารอดชีวิตต่า
ไข่ที่ใช้ได้มีจานวน
%
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
9.3 ปั ญหาด้ านพืชอาหาร

ปัญหา
มีพืชอาหารไม่เพียงพอ
พืชอาหารมีสารเคมีเจือปน ทาให้หนอนตาย
พืชอาหารมีราคาแพง (กรณีซื้อ)
พืชอาหารหาซื้อยาก (กรณีซื้อ)
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
9.4 ปั ญหาด้ านการผลิต

ปัญหา
ด้านสถานที่
สถานที่ไม่เพียงพอ
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีอากาศถ่ายเท พื้นที่
แคบ ทาความสะอาดยาก
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
อื่นๆ ระบุ
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ราคาแพง
หาซื้อยาก
ทาความสะอาดยาก
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อื่นๆ ระบุ
ด้านแรงงาน
มีไม่เพียงพอ
หายาก
ค่าจ้างสูง
อื่นๆ ระบุ

xv

9.4 ปั ญหาด้ านการผลิต (ต่อ)
ปัญหา
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
อื่นๆ ระบุ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

9.5 ปั ญหาด้ านดักแด้

ปัญหา
ผลิตดักแด้ได้มากเกินไป
ขาดแหล่งรับซื้อ
ราคาถูก ขายไม่ได้ราคา/ ขาดทุน
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
9.6 ปั ญหาด้ านการเก็บรักษาผลผลิต

ปัญหา
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น แคบเกินไป ไม่มีพื้นที่
สาหรับเก็บรักษาโดยเฉพาะ
อุณหภูมิไม่เหมาะสม ทาให้ผลผลิตเสียหาย
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

ส่ วนที่ 10 ประเมินความพึงพอใจด้ านต่ างๆ
10.1 ด้ านการวางแผนการผลิตของท่าน (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
มากที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่พอใจ

เพราะ

มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ
ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตที่วางไว้
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้
ซื้อ
สินค้าได้มาตรฐาน
10.2 ด้ านผลผลิตของท่าน (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
10.2.1 ผลผลิตรั งไหมอีร่ ี

มากที่สุด

มาก

พอใจ

รังไหมสะอาด มีคุณภาพ ส่วนมากเป็น
เกรด A

xvi

น้อย

ไม่พอใจ

เพราะ

ได้ปริมาณรังไหมตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ผลิตรังไหมได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
10.2.2 ผลผลิตดักแด้

มากที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่พอใจ

เพราะ

มากที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่พอใจ

เพราะ

ดักแด้ตัวอวบใหญ่ สะอาด มีคุณภาพ
ได้ปริมาณดักแด้ตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ผลิตดักแด้ได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
10.2.3 ผลผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ี

เส้นด้ายมีคุณภาพ ได้ขนาดตามที่ลูกค้า
ต้องการ
เส้นด้ายสะอาด นิ่ม แข็งแรง
ได้ปริมาณเส้นด้ายตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ผลิตเส้นด้ายได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
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แบบสอบถามสาหรับเกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกรแปรรู ปสินค้ าจากไหมอีร่ ี
โครงการวิจัย “แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลีย้ งไหมอีร่ ี ในเชิงอุตสาหกรรม”
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อเกษตรกร
ที่อยู่
อายุ

เบอร์ โทรศัพท์

ปี

ระดับการศึกษา

กิจกรรมทีก่ ลุม่ ดาเนินการมีอะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
เลี ้ยงหนอนไหม
ทาเส้ นด้ าย
อื่นๆ ระบุ 1.
2.
ประสบการณ์ในการทาเส้ นด้ าย ไหมหม่อน
ประสบการณ์ในการ ทอผ้ า ไหมหม่อน
ประสบการณ์ในการ ย้ อมสี ไหมหม่อน
ปริ มาณการทาเส้ นด้ ายไหมอีรี่ของกลุม่ ปี 2559
ปริ มาณการทอผ้ าไหมอีรี่ของกลุม่ ปี 2559
ปริ มาณการทาย้ อมสีไหมอีรี่ของกลุม่ ปี 2559

ย้ อมสี

ทอผ้ า
3.

ปี ไหมอีรี่
ปี ไหมอีรี่
ปี ไหมอีรี่

ปี
ปี
ปี
(หน่วย:
(หน่วย:
(หน่วย:

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลกลุ่มเกษตรกร
1.1 ชื่อกลุม
่
มีสมาชิกปั จจุบนั ทังหมด
้
คน
1.2 สมาชิกที่เลิกทาไปแล้ ว
คน เนื่องจาก
สมาชิกทีเ่ ข้ ามาใหม่
คน เนื่องจาก
1.3 ดาเนินการมาแล้ ว
ปี
1.4 มีการจัดการ/แบ่งหน้ าที่
เลี ้ยงไหม ................... คน ปั่ นด้ าย ........................... คน ย้ อมสี ........................... คน ทอผ้ า........................คน
1.5 มีการฝึ กอบรมแก่สมาชิกในกลุม
่ หรื อไม่
มี เรื่ องอะไรบ้ าง ทอผ้ า
คน สาเร็ จ
คน
ย้ อมสี
คน สาเร็ จ
คน
ปั่ นด้ าย
คน สาเร็ จ
คน
จาก
หน่วยงานของรัฐ ระบุ
สมาชิกในกลุม่
xviii

)
)
)

เพื่อนบ้ าน
อื่นๆ ระบุ
ไม่มี เพราะ
1.6 ปั ญหาของกลุม
่

ส่ วนที่ 2 ด้ านการจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักของกลุ่มคือ 1. รังไหม

% 2. เส้ นด้ าย

% 3. เส้ นด้ ายย้ อมสี

%
2.1 ผลิตวัตถุดิบเองหรื อไม่

ผลิตเอง
วัตถุดิบที่ซื้อ

รับซื ้อ

%

แหล่ง
จาหน่าย

ปริมาณที่ซื้อ
(ร้อยละ)

%

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งวัตถุดิบ (บาท)
แหล่ง
เดินทางไปรับ
ไปรษณีย์
จาหน่ายนามา
เอง
ส่ง

2.2 วัตถุดิบที่ได้ รับมีความสม่าเสมอหรื อไม่

สม่าเสมอ

ไม่สม่าเสมอ

เพราะ

2.3 วัตถุดิบที่ได้ รับตรงตามเวลาที่ต้องการหรื อไม่

ตรงเวลา

ไม่ตรงเวลา

เพราะ

2.4 ความถี่ในการซื ้อ
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ระยะทางใน
การจัดส่ง

วัตถุดิบ

ความถี่ (

เดือน/ครั้ง)

ปริมาณการซื้อในแต่ละรอบ
(หน่วย)

รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
2.5 ท่านคิดว่าวัตถุดิบที่มีอยูเ่ พียงพอหรื อไม่

วัตถุดิบ

เพียงพอ เพราะ

ไม่เพียงพอ เพราะ

รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
2.6 มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนรับซื ้อหรื อไม่

วัตถุดิบ

สี

ความสะอาด

ความเรียบของเส้น

รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ไม่มีการตรวจสอบ
2.7 มีการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างไร
2.7.1 รังไหมอีรี่
กิจกรรม
ทาทุกครัง้
ทาความสะอาดก่อนเก็บ
ตากให้ แห้ ง
คัดแยกเกรดรังไหม
เก็บในที่แห้ งและมิดชิด
เช่น ถุงพลาสติก/ลัง
2.7.2 เส้ นไหมอีรี่
กิจกรรม
ทาทุกครัง้
ทาความสะอาดก่อนเก็บ
คัดแยกเกรดเส้ นไหม
เก็บในที่แห้ งและมิดชิด
เช่น ถุงพลาสติก/ลัง
2.7.3 เส้ นด้ ายย้ อมสี
xx

ทาบางครัง้

ไม่เคยทา

ทาบางครัง้

ไม่เคยทา

ขนาด

กิจกรรม
ทาความสะอาดก่อนเก็บ
คัดแยกเกรดเส้ นไหม
เก็บในที่แห้ งและมิดชิด
เช่น ถุงพลาสติก/ลัง
2.8 ปั ญหาด้ านวัตถุดิบ
2.8.1 รังไหม
ปัญหา

ทาทุกครัง้

ทาบางครัง้

ไม่เคยทา

พบ
บ่อย

นานๆ
ครั้ง

ไม่มีปญ
ั หานี้

เหตุผล

พบ
บ่อย

นานๆ
ครั้ง

ไม่มีปญ
ั หานี้

เหตุผล

พบ
บ่อย

นานๆ
ครั้ง

ไม่มีปญ
ั หานี้

เหตุผล

คุณภาพไม่ตรงตามความ
ต้องการ
รังไหมไม่สะอาด สีไม่ตรงตาม
ความต้องการ
หาซื้อยาก
ได้ปริมาณไม่ตรงตามที่ต้องการ
ราคาไม่เหมาะสม
อื่นๆ ระบุ
2.8.2 เส้ นด้ าย

ปัญหา
คุณภาพไม่ตรงตามความ
ต้องการ
เส้นด้ายไม่สะอาด สีไม่ตรงตาม
ความต้องการ
หาซื้อยาก
ปริมาณไม่ตรงตามความ
ต้องการ
ราคาไม่เหมาะสม
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
2.8.3 เส้ นด้ ายย้ อมสี
ปัญหา
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คุณภาพไม่ตรงตามความ
ต้องการ
เส้นด้ายไม่สะอาด สีไม่ตรงตาม
ความต้องการ
หาซื้อยาก
ปริมาณไม่ตรงตามความ
ต้องการ
ราคาไม่เหมาะสม
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
2.9 ประเมินความพึงพอใจด้ านวัตถุดิบที่รับซื ้อและส่งสินค้ าจากกลุม
่ ไปยังผู้บริ โภค (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก,
3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
2.9.1 รังไหม

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เหตุผล

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เหตุผล

คุณภาพวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
ราคาของวัตถุดิบมีความเหมาะสม
ได้ปริมาณวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
วัตถุดิบมีความสม่าเสมอ
ได้รับวัตถุดิบตรงตามเวลาที่นดั
หมาย

2.9.2 เส้ นด้ าย

คุณภาพวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
ราคาของวัตถุดิบมีความเหมาะสม
ได้ปริมาณวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
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วัตถุดิบมีความสม่าเสมอ
ได้รับวัตถุดิบตรงตามเวลาที่นดั
หมาย
2.9.3 เส้ นด้ ายย้ อมสี
มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เหตุผล

คุณภาพวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
ราคาของวัตถุดิบมีความเหมาะสม
ได้ปริมาณวัตถุดิบตรงตามความ
ต้องการ
วัตถุดิบมีความสม่าเสมอ
ได้รับวัตถุดิบตรงตามเวลาที่นดั
หมาย
ส่ วนที่ 3 ด้ านการผลิต
3.1 มีการวางแผนการผลิตอย่างไร
กิจกรรม

ทาทุกครัง้

ทาบางครัง้

มีการวางแผนปริ มาณการ
เลี ้ยงในแต่ละรอบ
ใช้ ข้อมูลความต้ องการของ
ลูกค้ าในการตัดสินใจผลิต
ใช้ ข้อมูลในอดีต
ประกอบการตัดสินใจวาง
แผนการผลิต
มีการปรับแผนการผลิตให้
เข้ ากับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง
ให้ ความสาคัญกับความ
ต้ องการของลูกค้ า
xxiii

ไม่เคยทา

มีการคาดการณ์แนวโน้ ม
ต่างๆในอนาคต
มีการวางแผนให้
สอดคล้ องกันตังแต่
้
กระบวนการผลิต
การตลาด และส่งมอบ
สินค้ า
3.2 รู ปแบบการผลิต

ผลิตตามลูกค้ าสัง่
%
ผลิตเพื่อขายทัว่ ไป
%
3.3 จานวนผลผลิตที่ได้ ตอ่ รอบการผลิตตรงตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่
ตรงตามแผนที่วางไว้
ไม่ตรงตามแผนทีว่ างไว้ เพราะ
3.4 มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าก่อนจาหน่ายหรื อไม่
สินค้า
สี
ความสะอาด
ความเรียบของเส้น
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
ไม่ตรวจสอบ

ขนาด

3.5 มีการกาหนดรู ปแบบหรื อออกแบบสินค้ าอย่างไร

ออกแบบเอง
มีคนออกแบบให้
ตามความต้ องการของลูกค้ า
ไม่กาหนด
3.6 มีการพัฒนาความสามารถด้ านการผลิตอย่างไร
แก้ ไขจากข้ อผิดพลาด
ฝึ กอบรมเป็ นประจา
ไม่มีการพัฒนา
3.7 ประเมินความพึงพอใจด้ านการผลิตของกลุม
่ เกษตรกรของท่าน (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=
พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
3.7.1 เส้ นด้ าย
มาก
มาก
พอใจ
น้อย
ไม่
เพราะ
ที่สุด
พอใจ
มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ
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ขั้นตอนการผลิตไม่เกิดปัญหา
ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตที่
วางไว้
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
สินค้าได้มาตรฐาน
3.7.2 เส้ นด้ ายย้ อมสี
มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ
ขั้นตอนการผลิตไม่เกิดปัญหา
ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตที่
วางไว้
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
สินค้าได้มาตรฐาน
3.7.3 ผ้ าทอ

มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ
ขั้นตอนการผลิตไม่เกิดปัญหา
ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตที่
วางไว้
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
สินค้าได้มาตรฐาน
ส่ วนที่ 4 ต้ นทุนการผลิต
4.1 ต้ นทุนทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทาเส้ นด้ าย
จานวน
ที่
รายการ
(หน่วย)
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มูลค่าที่ซื้อ/สร้าง
(บาท)

อายุการใช้
งาน (ปี)

ค่าซ่อม/ปี (บาท)

1

พื้นที่ทางาน
ขนาด
ตร.ม.
2 โซเดียมคาร์บอเนต หรือ สารที่ใช้ใน
การต้มลอกกาว (ระบุ
)
3 ตะแกรงกรองแยกเส้นไหม
4 เครื่องสางรังไหม
5 เครื่องปั่นด้าย
6 เครื่องตีเกลียว
7 หลอด/แกนด้าย
8 ไนกรอด้าย
9 อื่นๆ ระบุ
10 อื่นๆ ระบุ

4.2 ต้ นทุนทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการย้ อมสี

ที่
1
2
3
4
5
5.1

จานวน
(หน่วย)

รายการ
พื้นที่ทางาน
ขนาด
ตร.ม.
ถังหรือภาชนะสาหรับย้อม
ไม้คน
เตา
ระบุชนิดสีทใี่ ช้ย้อม
,
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มูลค่าที่ซื้อ/สร้าง
(บาท)

อายุการใช้
งาน (ปี)

ค่าซ่อม/ปี (บาท)

5.2
,
5.3
,
5.4
,
5.5
,
8 อื่นๆ ระบุ
4.3 ต้ นทุนทรัพย์สน
ิ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตผืนผ้ า
จานวน
มูลค่าที่ซื้อ/สร้าง อายุการใช้
ที่
รายการ
ค่าซ่อม/ปี (บาท)
(หน่วย)
(บาท)
งาน (ปี)
1 พื้นที่ทางาน
ขนาด
ตร.ม.
2 กี่ทอผ้า
3 กระสวย
4 เส้นยืน
5 เส้นพุ่ง
6 ไนกรอด้าย
7 อื่นๆ ระบุ
8 อื่นๆ ระบุ
4.4 แรงงานในการผลิต
แรงงานในครัวเรือน/รุ่น
แรงงานจ้าง
ที่
กิจกรรม
(ครั้ง,คน,ชม./
รวม
จานวน
จานวน
ค่าจ้าง (บาท)
ครั้ง)
(ชม.)
คน
ชั่วโมง
1
แรงงานใช้ในการทาเส้น
2
แรงงานที่ใช้ในการย้อมสี
3
แรงงานที่ใช้ในการทอผ้า
4
แรงงานในการดาเนินการของกลุ่ม
5
แรงงานในการขนส่ง
6
แรงงานในการตรวจคุณภาพเส้น
ไหม
7
อื่นๆ ระบุ
ส่ วนที่ 5 ผลผลิตที่ได้
5.1 ผลผลิตที่ได้ ในปี 2559
น้าหนัก (กรัม/ เวลาในการ ราคา (บาท/
ผลผลิตที่ได้
จานวน (ชิ้น)
แหล่งจาหน่าย
ชิ้น)
ผลิต (วัน)
ชิ้น)
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5.2 ประเมินความพึงพอใจด้ านผลผลิตของกลุม
่ เกษตรกรของท่าน

(5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
5.2.1 ผลผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ี
มาก
มาก
พอใจ
น้อย
ที่สุด
เส้นด้ายมีคณ
ุ ภาพ ได้ขนาดตามที่
ลูกค้าต้องการ
เส้นด้ายสะอาด นิ่ม แข็งแรง
ได้ปริมาณเส้นด้ายตรงตามทีไ่ ด้ตกลง
ไว้กับลูกค้า
ผลิตเส้นด้ายได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
ผลิตเส้นด้ายได้ตามเวลาที่วางแผนไว้

ไม่
พอใจ

เพราะ

ไม่
พอใจ

เพราะ

5.2.2 ผลผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ี ย้อมสี

มาก
ที่สุด

มาก

สีของเส้นด้ายมีคณ
ุ ภาพ สวยงาม สี
ไม่ตก กลิ่นไม่ฉุน
สีของเส้นด้ายตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ได้ปริมาณตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ผลิตเส้นด้ายย้อมสีได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
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พอใจ

น้อย

ผลิตเส้นด้ายย้อมสีได้ตามเวลาที่
วางแผนไว้
5.2.3 ผลผลิตเส้ นผ้ าทอไหมอีร่ ี

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

ผ้าทอมีคุณภาพ หนา นุ่ม ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
ลวดลายสวยงามตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
ได้ปริมาณตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
ผลิตผ้าได้ตามเวลาที่วางแผนไว้
ส่ วนที่ 6 ด้ านกาลังการผลิต
6.1 กาลังการผลิตสินค้ าในแต่ละเดือน
สินค้า
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ

กาลังการผลิตต่อเดือน

6.2 คาดว่ากลุม
่ เกษตรกรของท่านสามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้ อกี หรื อไม่

สินค้า

เพิ่ม (ได้อีกร้อยละ)

ไม่เพิ่ม

เพราะ

รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
6.3 ให้ คะแนนความสาคัญของปั ญหาในการเพิม
่ กาลังการผลิต โดย มากที่สดุ =5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้ อย=2 น้ อย

ที่สดุ =1
ปัญหา

รังไหม

เส้นด้าย

เส้นด้าย
ย้อมสี
xxix

ผ้าทอ

เพราะ

แรงงานคนไม่เพียงพอ
มีเวลาในการผลิตไม่เพียงพอ
มีเครื่องจักรไม่เพียงพอ
เครื่องจักรในการผลิตมีราคาแพง
วัตถุดิบมีราคาแพง
วัตถุดิบหายาก
แรงงานไม่มีความชานาญในการ
ผลิต
ไม่ได้รับการอบรบด้านการผลิต
อื่นๆ ระบุ
6.4 ให้ คะแนนความสาคัญของปั ญหาด้ านการผลิต โดย มากที่สดุ =5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้ อย=2 น้ อยที่สดุ =1
ปัญหา
รังไหม เส้นด้าย เส้นด้าย ผ้าทอ
เพราะ
ย้อมสี
ด้านสถานที่
สถานที่ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
อื่นๆ ระบุ
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ราคาแพง
หาซื้อยาก
ทาความสะอาดยาก
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อื่นๆ ระบุ
ด้านแรงงาน
มีไม่เพียงพอ
หายาก
ค่าจ้างสูง
อื่นๆ ระบุ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ไม่ได้รับการอบรมให้ความรูจ้ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
xxx

อื่นๆ ระบุ
6.5 แนวทางในการแก้ ปัญหา

ส่ วนที่ 7 ด้ านการตลาด
7.1 กลุม
่ ลูกค้ าที่สนใจซื ้อผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร
สินค้า
ประเภทลูกค้า (ระบุร้อยละ)
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
7.2 กลุม
่ ลูกค้ ามีความรู้ความเข้ าใจในคุณลักษณะของสินค้ าหรื อไม่
มี
ไม่มี เพราะ
7.3 ส่วนมากเป็ นกลุม
่ ลูกค้ าแบบใด
ลูกค้ าใหม่
%

ลูกค้ าเก่าทีเ่ คยซื ้อมาแล้ ว

%
7.4 มีลกู ค้ ามาซื ้ออย่างต่อเนื่องหรื อไม่

ต่อเนื่อง
ไม่ตอ่ เนื่อง เพราะ
7.5 มีการโฆษณาสินค้ าอย่างไรบ้ าง (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ลูกค้ าบอกต่อ
โฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์
โฆษณาออนไลน์
ออกนิทรรศการ
ไม่มี
7.6 ท่านเป็ นคนกาหนดราคาขายหรื อไม่ มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาอย่างไร

7.7 การคาดหวังด้ านราคา

ราคาขั้นต่าที่จะขยายการผลิต

ราคาต่าสุดที่จะเลิกผลิต

รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
เส้นไหมย้อมสี
ผ้าทอ
7.8 ช่องทางการจัดจาหน่าย (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)

หน้ าร้ าน

ออกงาน OTOP

ตัวแทนจาหน่ายหรื อพ่อค้ าคนกลางในประเทศ
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ตัวแทนจาหน่ายหรื อพ่อค้ าคนกลางต่างประเทศ
ออนไลน์
อื่นๆ ระบุ

ออกงานต่างประเทศ ระบุประเทศ

7.9 มีการปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อไม่

ปรับปรุงทุกครัง้

ปรับปรุงเป็ นบางครัง้

ไม่เคยปรับปรุง

เพราะ
7.10 มีการพัฒนาสินค้ าให้ เหมาะสมกับฤดูกาลหรื อไม่
พัฒนาสม่าเสมอ
ไม่พฒ
ั นา เพราะ
7.11 ให้ คะแนนความสาคัญของปั ญหาด้ านการตลาด โดย มากทีส
่ ดุ =5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้ อย=2 น้ อยที่สดุ =1
ปัญหา
รังไหม เส้นด้าย เส้นด้าย
ผ้าทอ
เพราะ
ย้อมสี
สินค้าไม่เป็นที่แพร่หลาย ยังไม่ค่อย
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
สินค้าขายได้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น
แหล่งจาหน่ายหายาก
มีต้นทุนในการส่งสินค้าไปขายยัง
ต่างประเทศจานวนมาก ทาให้ได้
กาไรน้อย
เสียค่าใช้จ่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
7.12 ประเมินความพึงพอใจด้ านการผลิตของกลุม่ เกษตรกรของท่าน กรณีสง่ สินค้ าออกจาหน่าย (5=พอใจมากที่สดุ ,
4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
7.12.1 รังไหม
มาก
มาก
พอใจ
น้อย
ไม่
เพราะ
ที่สุด
พอใจ
คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการ
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม
ได้ปริมาณสินค้าตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
ได้สินค้าสม่าเสมอ
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7.12.2 เส้ นด้ าย

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการ
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม
ได้ปริมาณสินค้าตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
ได้สินค้าสม่าเสมอ
7.12.3 เส้ นด้ ายย้ อมสี

คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการ
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม
ได้ปริมาณสินค้าตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
ได้สินค้าสม่าเสมอ

ส่ วนที่ 8 ด้ านการขนส่ ง
8.1 มีการส่งสินค้ าไปยังผู้ซื ้ออย่างไร
สินค้า
ผู้ซื้อมารับ
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
8.2 ส่งสินค้ าได้ ทนั ตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่
สินค้า
ทัน
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
8.3 เก็บ stock สินค้ า

เดินทางไปส่งให้ (บาท)

ไม่ทัน
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ไปรษณีย์(บาท)

เพราะ

สินค้า

เฉลี่ย (วัน)

นานที่สุด (วัน)

จานวนที่เก็บ
stock ในแต่ละ
ครั้ง

รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
8.4 เคยพบปั ญหาด้ านการจัดเก็บสินค้ าหรื อไม่
สินค้า
ปัญหาด้านการ
สินค้าโดนตีกลับ
จัดเก็บ
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
รังไหม
เส้นด้าย
เส้นด้ายย้อมสี
ผ้าทอ
8.5 มีการจัดการสินค้ าทีเ่ สียหายระหว่างนาส่งอย่างไร

ความเสียหายของสินค้าระหว่างนาส่ง
เสียหาย (%)

8.6 มีการจัดการสินค้ าทีถ่ กู ตีกลับอย่างไร

ส่ วนที่ 9 ด้ านการเงิน
9.1 มีแหล่งเงินทุนที่ให้ การสนับสนุน

แห่ง ได้ แก่

9.2 มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุม
่ หรื อไม่

มี

9.3 มีการจัดสรรผลกาไรแก่สมาชิกกลุม
่ อย่างไร
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สถานที่จัดเก็บ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ไม่มี เพราะ

ไม่เสียหาย
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แบบสอบถามสาหรับเกษตรกรมีพนื ้ ที่ปลูกมันสาปะหลังแต่ เลิกเลีย้ งหรือยังไม่ เคยเลีย้ งไหมอีร่ ี
โครงการวิจัย “แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลีย้ งไหมอีร่ ี ในเชิงอุตสาหกรรม”
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจัย
ชื่อเกษตรกร
ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

อายุ
ปี
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการเลี ้ยงไหมหม่อน
ปี ไหมอีรี่
เลี ้ยงไหมอีรี่ลา่ สุดปี พ.ศ.
เลิกเลี ้ยงมาแล้ ว
ปี
ท่านเคยทากิจกรรมอะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 )
เลี ้ยงไหมและดักแด้
ปั่ นเส้ นด้ าย
ปั่ นเส้ นด้ ายและย้ อมสี
เหตุผลที่เลิกเลี ้ยงไหมอีรี่
ไหมตาย
ราคาต่า/ขาดทุน
ไม่มีไข่ไหม
สภาพอากาศไม่เหมาะสม ไม่มีเวลามากพอ
อื่นๆ ระบุ
เหตุผลที่ยงั ไม่เคยเลี ้ยงไหมอีรี่
ราคาต่า
วิธีเลี ้ยงยุง่ ยาก
ขาดความรู้
ไม่มีพื ้นที่
อื่นๆ ระบุ
มีความประสงค์จะเลี ้ยงไหมอีรี่อกี หรื อไม่

ไม่มีเวลามากพอ
ไม่มีเงินทุน

เลี ้ยง (ตอบคาถามข้ อถัดไป)
ไม่เลี ้ยง เพราะ
ท่านคิดว่าปัจจัยใดจะเป็ นแรงจูงใจให้ เลี ้ยงไหมอีรี่
ปัจจัย
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
ราคารังไหมสูงขึ้น
ราคาดักแด้สูงขึ้น
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ปี

ทอผ้ า
พืชอาหารไม่พอเลี ้ยง

ไม่มีไข่ไหม
สภาพอากาศไม่เหมาะสม

เพราะ

มีแหล่งจาหน่ายสินค้ามาก
ขึ้น
ตัวหนอนไหมแข็งแรงขึ้น
มีการอบรมวิธีการเลี้ยงที่ถูก
วิธี
ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล
อื่นๆ ระบุ
ท่านมีทศั นคติตอ่ การเลี ้ยงไหมอีรี่อย่างไร
ทัศนคติ
เป็นอาชีพเสริม
ต้นทุนต่า
รายได้ดี
วัตถุดิบหาง่าย
เลี้ยงง่าย
หาตลาดง่าย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
1.1 ที่ดินถือครองทาการเกษตรในปั จจุบน
ั ทังหมด
้
1.2 รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จานวน

ไร่

ลักษณะถือครอง (ไร่)
ของตนเอง
เช่า

ฟรี

ค่าเช่าที่ดิน
(บาท/ไร่/ปี)

ทานา (ไร่)
ทาสวน (ไร่)
ปลูกมันสาปะหลัง (ไร่)
ปลูกพืชไร่อื่นๆ (ไร่)
ที่เลี้ยงไหม
(โรงเรือน/ห้องเลี้ยงไหม/ใต้ถุนบ้าน)
(ตร.ม.)
อื่นๆ ระบุ
รวม
1.3 รายได้ สท
ุ ธิในครัวเรื อนรวม

บาท/ปี

1.3.1 รายได้ สท
ุ ธิจากภาคการเกษตรรวม

ระบุชนิดพืช/สัตว์

รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ

1.
2.
xxxvii

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ

3.
4.

บาท/ปี
บาท/ปี

1.3.2 รายได้ สท
ุ ธินอกภาคการเกษตรรวม

ระบุแหล่งรายได้

บาท/ปี

1.
2.
3.
4.

รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิ

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

1.4 แรงงานในครัวเรื อน
1.4.1
1.4.2

จานวนสมาชิกในครัวเรื อนปัจจุบนั
คน
จานวนสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ลี ้ยงไหมอีรี่และ/หรื อปลูกมันสาปะหลัง

คน
เต็มเวลา

คน

ไม่เต็มเวลา

คน (

วัน/

สัปดาห์)
1.5 การจ้ างแรงงานทาการเกษตรหรื อเลี ้ยงไหม
1.5.1 แรงงานจ้ างประจา
1.5.2 แรงงานชัว่ คราว

คน
ค่าจ้ าง
บาท/เดือน/คน
คน/รอบการผลิต ค่าจ้ าง
บาท/เดือน/คน
หรื อ ค่าจ้ าง
บาท/วัน/คน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการเลีย้ งไหมอีร่ ี(ปี ที่เลีย้ งล่ าสุด ปี พ.ศ.
) (ตอบเฉพาะเกษตรกรที่
เคยเลีย้ ง)
2.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์รังไหมอีรี่
2.1.1 รุ่ นที่ 1 เดือนที่ขาย
อัตราการรอด ……………………. %
ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
2.1.2 รุ่ นที่ 2 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

รังไหมแบบมีดักแด้
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มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
2.1.3 รุ่ นที่ 3 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
2.1.4 รุ่ นที่ 4 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
2.1.5 รุ่ นที่ 5 เดือนที่ขาย

ผลผลิตที่ได้

จานวน (กก.)

อัตราการรอด ……………………. %
เกรด

ราคาจาหน่าย (บาท/
กก.)

รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มีดักแด้ (ยังไม่
ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
รวม
xxxix

มูลค่ารวม (บาท)

แหล่งจาหน่าย

2.6 สาเหตุที่ขายรังไหมแบบมีดกั แด้

สาเหตุที่ขายรังไหมไม่มีดกั แด้ (ยังไม่ลอกกาว)
สาเหตุที่ขายรังไหมแบบลอกกาวแล้ ว
สาเหตุที่ขายตัวดักแด้
ส่ วนที่ 3 การรับรู้และการปฏิบัติการเลีย้ งไหมอีร่ ี (ตอบเฉพาะเกษตรกรที่เคยเลีย้ ง)
3.1 การฟั กไข่
รายการ

การรับรู้
ทราบ

ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

1.มีการแยกเก็บหนอน
ออกไปเลี้ยงตามระยะ
การฟักตัว
2. การหั่นใบพืชอาหารเป็น
ชิ้นเล็กๆเพื่อให้มีขอบใบ
ให้หนอนตัวเล็กๆ
สามารถกัดกินได้ง่ายขึ้น
3. ในกรณีเพาะไข่เองมีการ
ตรวจสอบว่าไข่ได้รับการ
ผสมพันธุ์ก่อนวางไข่
4. ในกรณีเพาะไข่เอง มีการ
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่
สมบูรณ์ อ้วนใหญ่
5. การตัดดักแด้เพื่อ
คัดเลือกพ่อพันธุแ์ ม่พันธุ์
ต้องตัดรังหลังจากไหม
สร้างรังแล้ว 5 วัน
6. มีการทาความสะอาด
เก็บอุจจาระ บ่อยๆ ทุก
เช้า-เย็น
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การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทาเลย

3.1 การฟั กไข่ (ต่อ)
รายการ

การรับรู้
ทราบ

ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทาเลย

7. พืชอาหารที่ใช้เลี้ยงในแต่
ละช่วงวัย วัย 1-2 เลี้ยง
ด้วยใบละหุ่งหรือใบมัน
สาปะหลังก็ได้ แต่ วัย 35 ต้องใช้พืชอาหารชนิด
ใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ไม่
ควรใช้พืชอาหารสลับกัน
เพราะจะทาให้ หนอน
ไหมปรับตัวไม่ได้และตาย
8. ในกรณีฝนตกใบพืชอาหาร
จะเปียกมาก มีการผึ่งให้
แห้งไม่เปียก จนเกินไป
9.กรณีความชืน้ ไม่พอ มีการ
นาน้า วางไว้รอบๆไข่ และ
พยายาม ทาให้โรงเลี้ยงมี
อากาศเย็น
10. กรณีที่มีความชื้นมาก
เกินไป มีการหั่นใบพืชวาง
ไว้รอบๆ ไข่ไหมให้ไหมเดิน
ออกมากินที่ข้างๆ เอง หรือ
ใบพืชที่ นามาหัน่ ควรจะ
ล้างน้าสะอาดแล้วสะบัด
เอาน้าออกแล้วค่อยนาไป
ให้ไหมกิน

3.2 การเลีย้ งไหมในแต่ละช่วงวัย
รายการ

การรับรู้
ทราบ

ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

1. มีการปรับสภาพโรงเลี้ยงให้
อุณหภูมิพอเหมาะ ถ้าอากาศ
ร้อนเกินไปมีการนาน้ามารด
หรือล้างโรงเลี้ยง หรือนาไหม
ไปไว้ใต้ร่มต้นไม้ หรือนาผ้าชุบ
น้ามาคลุมไหมไว้ เป็นต้น
2. เมื่อหนอน ตัวไหนตายต้อง
รีบนาเอาไปทิ้งให้เร็วที่สุด แล้ว
ล้างทาความสะอาดโรงเลี้ยง
xli

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทาเลย

3. ในช่วงที่ไหมสุก ต้องให้
หนอนไหมถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะให้หมดเสียก่อน
นาเข้าจ่อ
5. ทาความสะอาดจ่อก่อนนา
หนอนไหมลงจ่อ

3.2

การเลี ้ยงไหมในแต่ละช่วงวัย (ต่อ)
รายการ

การรับรู้
ทราบ

ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง

เหตุผล
ไม่เคยทาเลย

5. จ่อต้องมีขนาดที่กว้างพอดี
6. ใส่หนอนไหมลงในจ่อช่อง
ละตัว
7. ไม่วางจ่อทับซ้อนกันหลาย
ชั้น เนื่องจาก ความชื้นไม่
สามารถระบายออกทาให้รัง
เน่า
8. ตัวไหมสะอาดไม่เปียกก่อน
จะนาเข้ารัง
3.3 การต้ มฟอกกาวและการปั่ นเส้ นด้ าย

รายการ

การรับรู้
ทราบ
ไม่ทราบ

ทาทุกครั้ง

6. คัดแยกรังไหม เอาดักแด้ออก
ให้หมด
7. แช่รังไหมไว้ด้วยผงซักฟอก
ประมาณ 1 คืน
8. รังไหมที่แช่น้าไว้แล้วมาใส่ถุง
ตาข่ายเมื่อนาไปต้ม
9. ใส่น้ากับโซดาแอสหรือน้ายา
ล้างจานให้มีอัตราส่วนที่
พอเหมาะ
10.
ไม่มีการปั่นเส้นด้าย
เป็นเกลียวเส้นมาม่าเพราะเมื่อ
นาไปทอจะทาให้ผ้าหดไม่เป็น
รูปทรง

xlii

การปฏิบัติ
ทาบางครั้ง ไม่เคยทาเลย

เหตุผล

3.4 การคาดหวังด้ านราคา

ราคาขั้นต่าที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่
รังไหมแบบมีดักแด้
รังไหมไม่มดี ักแด้ (ยังไม่ลอกกาว)
รังไหมแบบลอกกาวแล้ว
เส้นไหมปั่น
ตัวดักแด้
ส่ วนที่ 4 ท่ านเคยพบปั ญหาเหล่ านีห้ รือไม่
4.1 ปั ญหาด้ านการขาย
เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

ถูกปฏิเสธในการรับซื้อ
ถูกกดราคา
ไม่มีแหล่งรับซื้อ
คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
4.2 ปั ญหาด้ านไข่

เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา
หาซื้อไม่ได้
มีไข่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ไข่คุณภาพไม่ดี อัตรารอดชีวิตต่า
ไข่ที่ใช้ได้มีจานวน
%
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

4.3 ปั ญหาด้ านพืชอาหาร

เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา
มีพืชอาหารไม่เพียงพอ
มีพืชอาหารมากเกินไป
พืชอาหารมีสารเคมีเจือปน ทาให้หนอนตาย
พืชอาหารมีราคาแพง (กรณีซื้อ)
พืชอาหารหาซื้อยาก (กรณีซื้อ)
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

4.4 ปั ญหาด้ านการผลิต

เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา
xliii

ด้านสถานที่
สถานที่ไม่เพียงพอ
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีอากาศถ่ายเท พื้นที่แคบ
ทาความสะอาดยาก
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
อื่นๆ ระบุ
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ราคาแพง
หาซื้อยาก
ทาความสะอาดยาก
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อื่นๆ ระบุ
ด้านแรงงาน
มีไม่เพียงพอ
หายาก
ค่าจ้างสูง
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
อื่นๆ ระบุ
4.5 ปั ญหาด้ านดักแด้

เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา
ผลิตดักแด้ได้มากเกินไป
ขาดแหล่งรับซื้อ
ราคาถูก ขายไม่ได้ราคา/ ขาดทุน
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

เคย

ไม่เคย

เพราะ

4.6 ปั ญหาด้ านการเก็บรักษาผลผลิต

เลือก 3 อันดับแรก

ปัญหา
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น แคบเกินไป ไม่มีพื้นที่สาหรับ
เก็บรักษาโดยเฉพาะ
อุณหภูมิไม่เหมาะสม ทาให้ผลผลิตเสียหาย
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
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ส่ วนที่ 5 ประเมินความพึงพอใจด้ านต่ างๆ
5.1 ด้ านการวางแผนการผลิตของท่าน (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
มาก
มาก
พอใจ
น้อย
ไม่
เพราะ
ที่สุด
พอใจ
มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ
ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตที่
วางไว้
ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ
สินค้าได้มาตรฐาน
5.2 ด้ านผลผลิตของท่าน (5=พอใจมากที่สดุ , 4= พอใจมาก, 3= พอใจ, 2=พอใจน้ อย, 1= ไม่พอใจ)
5.2.1 ผลผลิตรั งไหมอีร่ ี

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

รังไหมสะอาด มีคุณภาพ ส่วนมาก
เป็นเกรด A
ได้ปริมาณรังไหมตรงตามที่ได้ตกลง
ไว้กับลูกค้า
ผลิตรังไหมได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
5.2.2 ผลผลิตดักแด้

ดักแด้ตัวอวบใหญ่ สะอาด มี
คุณภาพ
ได้ปริมาณดักแด้ตรงตามที่ได้ตกลง
ไว้กับลูกค้า
ผลิตดักแด้ได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
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5.2.3 ผลผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ี

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

มาก
ที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

ไม่
พอใจ

เพราะ

เส้นด้ายมีคณ
ุ ภาพ ได้ขนาดตามที่
ลูกค้าต้องการ
เส้นด้ายสะอาด นิ่ม แข็งแรง
ได้ปริมาณเส้นด้ายตรงตามทีไ่ ด้ตกลง
ไว้กับลูกค้า
ผลิตเส้นด้ายได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
5.2.4 ผลผลิตเส้ นด้ ายไหมอีร่ ี ย้อมสี

สีของเส้นด้ายมีคณ
ุ ภาพ สวยงาม สี
ไม่ตก กลิ่นไม่ฉุน
สีของเส้นด้ายตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ได้ปริมาณตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ผลิตเส้นด้ายย้อมสีได้อย่างสม่าเสมอ
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
5.2.5 ผลผลิตเส้ นผ้ าทอไหมอีร่ ี

ผ้าทอมีคุณภาพ หนา นุ่ม ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
ลวดลายสวยงามตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
ได้ปริมาณตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า
ราคาเหมาะสมเป็นธรรม
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