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การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาจากปลาซิวแกว โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาจากปลาซิวแกว โดยการประยุกตใช

เทคโนโลยีอยางงายและภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชาวบานใชปลาซิวแกวท่ีติดมา
กับเคร่ืองมือจับปลาไมสามารถจําหนายไดเปนเศษเหลือท้ิงมาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม จนกลายเปนสินคาของฝากท่ี
เปนเอกลักษณของทองถิ่น ชาวบานนําปลาซิวแกวท้ังท่ีจับไดเอง และซ้ือมาในราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท มาแปรรูป
ปลาซิวแกวแหงโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและทักษะความชํานาญของแรงงานคนในกระบวนการผลิต ตลอดจน
ประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายท่ีหาไดท่ัวไปมาประยุกตใชเปนเคร่ืองทุนแรงในกระบวนการผลิต เชน การประยุกตใช
แรงเหวี่ยงของเคร่ืองซักผาในการคัดแยกเกล็ดปลาซิวแกว ปลาซิวแกวแหง 1 กิโลกรัมจะตองใชปลาสดในการผลิต
ประมาณ 5 กิโลกรัม จําหนายไดราคากิโลกรัมละ 200 – 250 บาท ปจจุบันประสบกับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ประกอบกับรูปแบบการจัดจําหนายไมเปนท่ีนาดึงดูดใจ สงผลใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑไดนอย หากมีการ
เพ่ิมกลยุทธทางการตลาดท้ังในดานการสรางแบรนด การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหนาดึงดูดและมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ตลอดจนเพ่ิมการประชาสัมพันธสินคาใหมากขึ้น จะสงผลใหผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงของตําบลเปนท่ีรูจัก
และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น 
คําสําคัญ: การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร, การประยุกตใชเทคโนโลยี, ปลาซิวแกว 

Abstract  
The objectives of this research were to study creating value-added of Clupeichthys aesarnensis 

products by applying simple technology and folk wisdom in Hua Khao sub-district, Singhanakorn 

district, Songkhla province. C. aesarnensis that attached to the fishing tools as waste cannot be sold. 

They were processed by people to create value-added to become a uniquely local gift. People 

brought fish that caught by himself and buy from other at a price of 25-30 baht per kg then processed into 
dried fish. Using folk wisdom and skills of workers in the manufacturing process including simple technology 
application which is readily applied to energy-saving production processes, such as the application of 
centrifugal of washing machine to separate fish scale. One kg of dried fish are used approximately 5 kg of 
fresh fish to produce, which sold for 200-250 baht per kg of dried fish. Currently experiencing a shortage 
of raw materials and the distribution model is not as attractive. As a result, create value-added 
products for less. People should be promoted in terms of marketing strategy, branding and 
packaging development made of dried fish product has famous and can add value even more. 
Keyword: Creating Value-added Agricultural Products, Applying Technology, Clupeichthys aesarnensis 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 20 ประเทศท่ีมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก พันธุพืช

พันธุสัตวรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ ทรัพยากรชีวภาพ เปนฐานสําคัญของการเกษตร ยารักษาโรค 
และตอเศรษฐกิจท้ังระดับทองถิ่นและระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป) แตละภูมิภาคของประเทศไทย 
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย สงผลใหลักษณะการดํารงชีวิตของประชากรในแตละภูมิภาคแตกตางกัน การ
ประกอบอาชีพเกษตรของประชากรในแตละภูมิภาคก็จะเปนไปตามทรัพยากรธรรมชาติท่ีภูมิภาคท่ีตนอยูอาศัยพึงมี 
ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปากแมนํ้าท่ีเชื่อมทะเลสาบสงขลากับทะเลอาวไทย ทําให
บริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้าสูง และสวนใหญเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจ เชน ปลากระบอก กุง กุงฝอย และ
ปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) เปนตน พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลหัวเขาเปนเนินเขา มีท่ีราบริมทะเลเพียง 225,000 ตาราง
เมตร และท่ีลุมชายฝงทะเล มีนํ้าทะเลทวม พ้ืนท่ีปาชายเลนมีเพียง 2 ไร เปนชุมชนแออัดมาก ความหนาแนนของ
ประชากรเฉลี่ย 1,793 คนตอพ้ืนท่ี 1 ตร.กม. มีการตั้งถิ่นฐานอยูในพ้ืนท่ีน้ีมากกวา 300 ป (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2551) ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพประมงชายฝง สัตวนํ้าท่ีจับไดเปนสินคา
เกษตรท่ีสําคัญและเปนเอกลักษณของทองถิ่นของพ้ืนท่ีดังกลาว ในการทําประมงหรือจับสัตวนํ้าน้ันมีลูกปลาขนาดเล็กท่ี
ติดมากับเคร่ืองมือหาปลาไมสามารถจําหนายได เปนเศษเหลือท้ิง ประกอบกับในพ้ืนท่ีดังกลาวมีปลาซิวแกว 
Clupeichthys aesarnensis (ภาพ 1) และปลาขนาดเล็กอื่นๆ ชุกชุม ปลาซิวแกวอาศัยอยูเปนฝูงใหญในแมนํ้าและ
แหลงน่ิง รวมถึงลําธารในท่ีสูงบางแหง พบในภาคใต ภาคกลาง ตลอดจนถึงฝงแมนํ้าโขง มีพฤติกรรมชอบอยูใกล
ตะไครหรือสาหรายบริเวณใตแพหรือทานํ้า อาหารของปลาแกว ไดแก พืชนํ้าและแมลงนํ้าขนาดเล็ก ปลาแกวเปนปลา
เศรษฐกิจท่ีนิยมนํามาบริโภคโดยการปรุงสด ทําปลาราหรือปลาแหง และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามดวย (พนม เกิดแสง, 
2551) ขอแตกตางของปลาซิวแกว และปลาแปนแกว วาเปนปลาท่ี มีขนาดเล็ก พบไดทุกภาคของประเทศไทย จัดเปน
ปลาในกลุม Cyprinid ปลาในสกุลน้ี มีรูปรางลักษณะสีสันแถบสีท่ีคลายคลึงกันจึงยากท่ีจะแยกชนิดออกจากกันได
ชัดเจน อาจพบไดหลายสกุลในประเทศไทยพบมีการแพรกระจายท้ังในแหลงนํ้าน่ิงแหลงนํ้าไหล ไดแก ลําธาร หนอง 
บึง ทะเลสาบ อางเก็บนํ้า (อภินันท สุวรรณรักษ อางในพนม เกิดแสง, 2551) 

 

 
ภาพ 1 ปลาซิวแกว (Clupeichthys aesarnensis) 

 
ชาวบานในพ้ืนท่ีจึงมีการนําสัตวนํ้าเหลาน้ีมาสรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปเปนกะป ทําแหง ปลาเค็ม เปนตน 

จนกลายเปนสินคาของฝากท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น จากความสําคัญดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาจากปลาซิวแกว โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายและภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลหัวเขา อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เพ่ือเปนแนวการในการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
ใกลเคียงกันใหเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สงผลตอการเพ่ิมรายไดของเกษตรรวมท้ัง ความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการผลิตปลาซิวแกวแหงในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาแหลงท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตปลาซิวแกวแหง ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือศึกษาวิธีการผลติปลาซิวแกวแหงในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
4. เพ่ือศึกษาชองทางการจัดจําหนายปลาซิวแกวแหงในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
5. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตปลาซิวแกวในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และองคความรูที่เกี่ยวของ 
  ปลาซิวแกว อาศัยอยูเปนฝูงใหญในแมนํ้าและแหลงนํ้าน่ิง รวมถึงลําธารในท่ีสูงบางแหง พบในภาคใต  
ภาคกลาง ถึง แมนํ้าโขง มีพฤติกรรมชอบตอมตะไครหรือสาหรายบริเวณใตแพหรือ ทานํ้า อาหารไดแก พืชนํ้า และ
แมลงนํ้าขนาดเล็ก เปนปลาเศรษฐกิจ นิยมบริโภคโดยปรุงสด ทําปลาราหรือปลาแหง และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
ดวย ปลาซิวแกวท่ีจับไดนอกเหนือจากการขายเปนปลาสดแลวหากมีมากก็นําไปตากแหงขายเปนปลาซิวแหงซ่ึงได
ราคาดีอีกดวย เน่ืองจากปลาซิวแหง 1 กิโลกรัมจะใชปลาสดประมาณ 4-5 กิโลกรัม ราคาขายเปนปลาแหง 
อาจสูงกวาหนึ่งรอยบาทตอกิโลกรัมทีเดียว (พนม เกิดแสง, 2551) 
  พิไววรรณ ประพฤติและพรพิมล เชื้อดวงผุย (2559) ไดศึกษาเร่ืองแผนอนุรักษและจัดการปาชายเลน 
ดวยตนเองจากการใชเคร่ืองมือประเมินชนบทแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีจุดแข็งและโอกาสในดานทรัพยากรปาไม ทรัพยากรประมง องคความรูและภูมิปญญาท่ี
โดดเดน เปาประสงคในยุทธศาสตรการพ่ึงพาตนเองไดแก การปรับโครงสรางกลุมองคกรใหชัดเจน การเพ่ิมพูน
ความรูแกคณะกรรมการกลุม การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุมการสรางความรวมมือในการดําเนินงานกับสมาชิกในชมุชน 
การสรางความรูในการอนุรักษปาชายเลนแกสมาชิกชุมชน การเพ่ิมความหลากหลายของพันธุพืชในปาชายเลน การ
สงเสริมกิจกรรมกลุม การลดการพ่ึงพาทรัพยากรประมงจากธรรมชาติท่ีมากเกินไป การเสริมสรางการมีสวนรวมของ
สมาชิกในชุมชน การตอยอดภูมิปญญาสูสถาบันการศึกษา การสอดแทรกเอกลักษณชุมชนในผลิตภัณฑของชุมชน 
และการสงเสริมทัศนคติท่ีดีในการรวมตัวเปนกลุมอาชีพ 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูท่ีเก่ียวของขางตน การศึกษาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาจากปลาซิวแกว 
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายและภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
เปนการศึกษาขอมูลจากชาวบานท่ีแปรรูปปลาซิวแกวแหงเพ่ือจัดจําหนาย ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการสังเกต ใชแบบสัมภาษณปลายเปด การบันทึกภาพและเสียง และ
การสังเกตโดยผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 1. สํารวจรานขายของฝากในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทุกรานท่ีจําหนายปลาซิวแกวแหง 
ซ่ึงมี 26 ราน เพ่ือหาขอมูลแหลงท่ีมาของปลาซิวแกวแหงท่ีวางจําหนาย ไดมาซึ่งแหลงผลิตปลาซิวแกวแหง คือ 
ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 2. ลงพ้ืนท่ีในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษา แนวคิดและท่ีมาของการสราง
มูลคาเพ่ิมของปลาซิวแกว การผลิต และการจัดจําหนายปลาซิวแกวแหง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิต 
จากผูผลิตปลาแกวแหงทุกราย 
 3. ถอดองคความรูจากผูผลิตปลาซิวแกวแหงในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการจัดจําหนายปลาซิวแกวแหง โดยการวิเคราะหจากแบบสอบถามและการถอด
ขอมูลสัมภาษจากการบันทึกเสียง รวมกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและการบันทึกภาพ ในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค 
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ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝง ซึ่งสัตวนํ้า
ท่ีจับไดนับเปนสินคาเกษตรท่ีสําคัญและเปนเอกลักษณของทองถิ่นของพ้ืนท่ีดังกลาว ในการทําประมงหรือจับสัตวนํ้า
น้ันมีลูกปลาขนาดเล็กท่ีติดมากับเคร่ืองมือหาปลาไมสามารถจําหนายได เปนเศษเหลือท้ิง หน่ึงในปลาเหลาน้ันคือ
ปลาซิวแกว เกษตรกรในพ้ืนท่ีจึงมีการนําสัตวน้ําเหลาน้ีมาสรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปเปนกะป ทําแหง ปลาเค็ม 
เปนตน จนกลายเปนสินคาของฝากท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น ผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงของตําบลหัวเขา อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ไดรับกระแสตอบรับท่ีดี ถูกใจผูบริโภคท่ีจับจายซ้ือหาท้ังเพ่ือบริโภคและใชเปนของฝาก 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปรรูปปลาซิวแกวแหงโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและทักษะความชํานาญของแรงงานคนใน
กระบวนการผลิต ตลอนจนประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายท่ีหาไดท่ัวไปมาประยุกตใชเปนเคร่ืองทุนแรง 
ในกระบวนการผลิต เชน การประยุกตใชแรงเหว่ียงของเคร่ืองซักผาในการคัดแยกเกล็ดปลาแกว ปลาซิวแกวแหง 
1 กิโลกรัมจะตองใชปลาสดในการผลิตประมาณ 5 กิโลกรัม จําหนายไดราคากิโลกรัมละ 200 – 250 บาท  
แตปจจุบันประสบกับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับรูปแบบการจัดจําหนายยังไมเปนท่ีนาดึงดูดใจ สงผลให

 การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาจากปลาซิวแกว โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายและภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลหัวเขา 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

สํารวจรานขายของฝากในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ลงพ้ืนที่ในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

วิเคราะหขอมูลโดยการถอดองคความรูจากผูผลิตปลาซิวแกวแหงในตําบลหัวเขา 

สรุปผลการศึกษา 

ใชแบบสัมภาษณปลายเปด 

สัมภาษณเชิงลึกรวมกับการสังเกตโดยใชแบบสัมภาษณปลายเปด 
รวมกับการบันทึกภาพและเสียง 

ภาพ 2 กรอบแนวคิด 
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สามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑไดนอย หากมีการเพ่ิมกลยุทธทางการตลาดท้ังในดานการสรางแบรนด การปรับปรุง
บรรจุภัณฑใหนาดึงดูดและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ตลอดจนเพ่ิมการประชาสัมพันธสินคาใหมากขึ้น  
จะสงผลใหผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงของตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเปนท่ีรูจักและสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ท่ีมาและแนวคิดในการผลิตปลาซิวแกวแหง 

 ท่ีมาและแนวคิดในการผลิตปลาซิวแกวแหงเน่ืองจากเกษตรกรตองการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับลูกปลาขนาด
เล็กท่ีไดจากการออกจับสัตวนํ้าของเกษตรกรซ่ึงเปนเศษเหลือท้ิงไมสามารถจําหนายได หรือจําหนายไดราคาคอนขาง
ต่ําเน่ืองจากใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว  ประกอบกับตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัด ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปาก
แมนํ้าท่ีเชื่อมกับทะเลสาบสงขลากับทะเลอาวไทย ทําใหบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้าสูง มีปลาขนาดนอย
ใหญชุกชุม ซ่ึงปลาซิวแกวเปนปลาขนาดเล็กชนิดหน่ึงท่ีมีจํานวนมาก ไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เกษตรกรหรือชาวบาน
ในทองถิ่นจึงแปรรูปปลาซิวแกวเปนปลาซิวแกวแหงเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับปลาซิวแกว
แหงเพ่ือจําหนาย ตอมาผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงถูกใจผูบริโภคและเปนท่ีตองการของตลาดเน่ืองจากมีรสชาติดี  
ถูกปากผูบริโภค จนทําใหปลาซิวแกวกลายเปนผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น กลายเปนของฝากท่ีขึ้นชื่อ 
ในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง ของจังหวดัสงขลาและพ้ืนท่ีใกลเคียง ลักษณะของปลาซิวแกวและผลิตภัณฑปลาแกวแหง
ดังแสดงใน ภาพ 3 
 

 
ภาพ 2 ผลิตภัณฑปลาแกวแหง 

 
2. แหลงท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิต 

 ปลาซิวแกวท่ีนํามาใชทําปลาซิวแกวแหงน้ัน สวนหน่ึงเปนปลาจากการออกหาของแรงงานภายใน
ครอบครัวของผูผลิตเอง และอีกสวนหน่ึงมาจากการรับซื้อในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งแหลงรับซ้ือหลังคือบาน 
หนาหลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึงเดิมน้ันเน่ืองจากปลาเล็กปลานอยและปลาซิวแกว 
ในทะเลสาบสงขลามีจํานวนมาก ราคาปลาซิวแกวและปลาเล็กปลานอยจึงราคาถูก บางก็มีการแบงปนกันโดยไมคิด
มูลคา แตในระยะหลังมีการสรางเขื่อน ทาเรือนํ้าลึก ตลอดจนสิ่งปลูกสรางตางๆ ทําใหสัตวน้ําลดลง ไมเพียงแตปลาเล็ก
ปลานอยเทาน้ัน แตปลาขนาดใหญและสัตวนํ้าชนิดอื่นก็เชนกัน ระยะหลังปลาซิวแกวจึงมีนอยลง โดยท่ัวไปจะ
จําหนายในราคากิโลกรัมละ 25 บาท หากเปนชวงท่ีปลาซิวแกวมีนอย เชน ฤดูแลงก็จะจําหนายในราคากิโลกรัมละ 30 
บาท การจัดซ้ือปลาซิวแกวสดเพ่ือใชในการแปรรูปเปนปลาแกวแหงน้ัน จะดําเนินการจัดซื้อในชวงเวลา 3.00 น. – 5.00 
น. ความตองการปลาซิวแกวสดมาแปรรูปประมาณ 100 กิโลกรัม/วัน ท้ังน้ีปริมาณท่ีซ้ือหาปลาซิวแกวมาผลิตไดจริง
ขึ้นอยูกับชวงเวลา ฤดูกาล และสภาพแวดลอมเปนหลัก สอดคลองกับการศึกษาของพนม เกิดแสง (2551) ซ่ึงพบวา 
ชาวบานจะหาปลาดวยการยกยอ โดยจะท้ิงอวนหรือตาขายไวใตนํ้า จากน้ันประมาณตี 3 ถึงตี 4 จะกลับมายกยอ การ
หาปลาแบบน้ีจะไดปลาซิวแกวกับปลาแปนแกวเปนหลัก ซึ่งจะนําไปขายไดกิโลกรัมละ 15 - 20 บาท สวนใหญ 
จะจําหนายปลาซิวแกวและเก็บปลาแปนแกวไวเปนอาหารเลี้ยงปลาในกระชัง 
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3. วิธีการผลิตปลาซิวแกวแหง 
การผลิตปลาซิวแกวแหงน้ันผูผลิตมีการดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ (1) การจางผลิตในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 

และ (2) การผลิตเอง ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการผลิต รายละเอียดดังน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 หลังจากผูผลิตดําเนินการจัดซ้ือปลาซิวแกวสดเพ่ือใชในการผลิตในแตละวันแลว ทําความสะอาด

ปลาซิวแกวในเบ้ืองตน โดยการลางในนํ้าสะอาด (นํ้าแรก) เพ่ือทําความสะอาด และคัดแยกสิ่งเจือปนท่ีมากับปลาซิวแกว 
ท้ังท่ีเปนสัตวนํ้าขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ กรวด หิน ตลอดจนเศษขยะตาง ๆ ออก 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทําการกําจัดเกล็ดของปลาซิวแกว เดิมน้ันผูผลิตใชแรงงานคนในการขูดเกล็ด หรือทําความสะอาด
เกล็ดของปลาซิวแกวตางๆ แตเน่ืองจากปลาซิวแกวมีขนาดเล็ก สงผลใหขั้นตอนดังกลาวใชระยะเวลานาน  
อีกท้ังยังไมสามารถกําจัดเกล็ดของปลาแกวไดหมด ตอมาเกษตรกรท่ีผลิตปลาซิวแกวไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยี
อยางงายท่ีหาไดในทองถิ่น น่ันคือการใชเคร่ืองซักผาในการกําจัดเกล็ดปลาซิวแกว โดยนําปลาซิวแกวใสในเคร่ืองซักผา
แบบแยกถังซักและเติมนํ้าสะอาดลงไป ในอัตราปลาซิวแกว 5 กิโลกรัม ตอนํ้าสะอาด 1 ลิตร จากน้ันเปดเคร่ือง 
ใหทํางาน (ปน) เปนเวลา 3 นาที จะไดปลาซิวแกวท่ีปราศจากเกล็ด มีลําตัวสีขาวใส ซ่ึงเกษตรกรผูผลิตกลาววาการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอยางงายดังกลาวสามารถกําจัดเกล็ดปลาซิวแกวไดสะอาดและรวดเร็วกวาการใชแรงงานคน 
วิธีการดังกลาวจึงมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยการประยุกตใชกับปลาชนิดอื่นๆ ดวย ซ่ึงไดผลเชนเดียวกัน ท้ังน้ีอาจ
เปนเพราะหลักการทํางานของเคร่ืองซักผามีวัฏจักรการทํางานของมอเตอรท่ีหมุนใบตีผาและหมุนตะกรารับผาเพ่ือ
เหวี่ยงนํ้าออกจากผาดวย ปมน้ําซ่ึงถูกขับดวยมอเตอรจะทําหนาท่ีหมุนเวียนนํ้าในถังขณะท่ีเคร่ืองทํางาน โดยนํ้า
หมุนเวียนน้ีจะถูกนํามาผานตัวกรองเพ่ือกรองเศษขุยผาและสิ่งสกปรก (ธีระยุทธ สุวรรณประทีปและคณะ, ม.ป.ป.) 
ใบตีผาและแรงหมุนเวียนนํ้าดังกลาวจึงอาจสงผลตอการกําจัดเกล็ดของปลาซิวแกวหลุดออกจากตัวปลา 
 ขั้นตอนท่ี 3 นําปลาซิวแกวท่ีไดใสในกะละมังและลางทําความสะอาดเอาเกล็ดปลาออกออกดวยนํ้าสะอาด 
จากน้ันนํามาท่ีผานการลางเรียบรอยแลวมาตัดหัวดวยกรรไกรแบบธรรมดา และควักไสปลาออกจากตัวปลาดวยมีด
ปลายแหลม และลางทําความสะอาดคร้ัง  
 ขั้นตอนท่ี 4 นําปลาซิวแกวท่ีตัดหัวและควักไสแลวมาแบ (ผาขางลําตัวปลา) เพ่ือใหปลามีขนาดบางลง  
ซ่ึงขั้นตอนการตัดหัวปลา ควักไส และแบ (ผาขางลําตัวปลา) จะตองใชทักษะและความชํานาญเฉพาะบุคคล ผูท่ีมี
ทักษะและความชํานาญจะสามารถทําขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว (ภาพ 3) 
 ขั้นตอนท่ี 5 นําปลาซิวแกวท่ีผาขางลําตวัเรียบรอยแลวคลุกเคลาดวยเกลือใหท่ัวตัวปลา 2-3 นาที และลาง
ดวยนํ้าสะอาดอีกคร้ัง แลวนําปลาซิวแกวตากบนแสลนท่ีเตรียมไว โดยตากปลาแกวในลักษณะท่ีมีบางสวนของตัว
ปลาอาจเปนสวนลําตัวหรือหางซอนทับกัน เน่ืองจากการตากปลาในลักษณะดังกลาว จะไดปลาแหงท่ีติดกันเปนแผน 
เพ่ือใหงายตอการเก็บปลาซิวแกว (ภาพ 4) ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นในการตากปลาซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  
พิไววรรณ ประพฤตแิละพรพิมล เชื้อดวงผุย (2559) ซ่ึงพบวาชาวบานชุมชนตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา มีภูมิปญญาในการแปรรูปสัตวนํ้า ภูมิปญญาในการทําประมง เปนอยางดี ใชระยะเวลาในการตากปลา
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะไดปลาซิวแกวแหงตามตองการ โดยในกระบวนการทําแหงปลาซิวแกว 1 กิโลกรัมน้ัน ตองใช
ปลาซิวแกวสดประมาณ 5 กิโลกรัมในการผลิต สอดคลองกับการศึกษาของพนม เกิดแสง (2551) ซ่ึงพบวา ในการผลิต
ปลาซิวแกวแหง 1 กิโลกรัมจะใชปลาซิวสดประมาณ 4-5 กิโลกรัม สําหรับกลยุทธในการผลิตน้ัน มีดังน้ี 

1. ในขั้นตอนการแชเกลือตองใชระยะเวลาใหเหมาะสมถาแชนานเกินไปจะทําใหปลาเสียรสชาติ  
2. ขั้นตอนการลางจะตองลางปลาใหสะอาด เพราะถาหากลางปลาไมสะอาดจะทําใหปลามีกลิ่นเหม็นคาว 
3. การทําปลาจะตองทําในชวงเชาเน่ืองจากจะตองทําใหเสร็จพรอมตากในชวงเท่ียง เพ่ือใหทันในการตาก

แดดมีความรอนเต็มท่ีในชวงเวลาเท่ียงและชวงเวลาหลังเท่ียง ปลาท่ีไดจะแหงพอดีบริโภคไดรสชาติ 
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ภาพ 3 การผลิตและการตากปลาซิวแกวโดยใชทักษะและความชํานาญเฉพาะบุคคล 

 

 
ภาพ 4 การตากปลาซิวแกว 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 กระบวนการผลิตปลาซิวแกวแหง 

 

 
กระบวนการผลิตปลาซิวแกวแหง 

ปลาซิวแกวสด 

จางผลติ ผลิตเอง 

นําปลาซิวแกวสดมาทําความะอาด 
คัดแยกส่ิงเจือปนเบื้องตน 

กําจัดเกล็ด ตัดหัว ควักไส และ ผาขางลําตัว 

คลุกเคลาเกลือ  2-3 นาท ี

ลางดวยน้ําสะอาด 

ตาก 

ไดผลิตภัณฑปลาแกวแหง 

บรรจุภาชนะ 
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4. ชองทางการจัดจําหนายปลาซิวแกวแหง 
 ผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงท่ีชาวบานผลิตน้ัน มีการการจําหนายใน 2 รูปแบบคือ (1) การจําหนายปลีก (2) 
การจําหนายสง ซ่ึงการจําหนายท้ัง 2 รูปแบบน้ันผูบริโภคจะเขามาซ้ือหาสินคาถึงแหลงผลิต เกษตรกรผูผลิตไมตอง
หาแหลงจําหนาย เน่ืองจากปลาแกวแหงเปนท่ีตองการของตลาด โดยเกษตรกรจําหนายปลีกราคากิโลกรัมละ 250 
บาท และสงในราคา 200 บาท ซ่ึงเกษตรกรผูผลิตนิยมจําหนายปลีกเนื่องจากจําหนายไดราคาสูงกวา จําหนายโดยการ
บรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญผูกปากดวยยางวง ไมมีรูปแบบบรรจุภัณฑเฉพาะแตอยางใด สําหรับกลุมลูกคาหลัก 
จะเปนผูประกอบการรานคาปลีก รานขายของฝากท่ีเปนเอกลักษณทองถิ่น เชน ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา และท่ีทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงซ้ือหาของฝากขึ้นชื่อของทองถิ่นน่ันเอง โดย
ผูประกอบการรานคาของฝากเหลาน้ี จะจําหนายผลิตภัณฑปลาแกวแหงในราคากิโลกรัมละ 400 บาท ซ่ึงราคาสูงเปน 2 
เทาจากการรับซ้ือจากแหลงผลิต 
 

5. ปญหาและอุปสรรคในการผลิตปลาซิวแกว 
 ปญหาและอุปสรรคในการผลิตปลาซิวแกวของชาวบานผูผลิตในตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา คือปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเน่ืองจากการใชประโยชนของพ้ืนท่ี ทําใหมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนท่ี
อยูอาศัย สงผลใหปาชายเลนเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีมีขนาดลง (พิไลวรรณ ประพฤติและพรพิมล เชื้อดวงผุย, 2559) 
ทรัพยากรสัตวนํ้าซ่ึงเปนแหลงเศรษฐกิจ แหลงอาหาร แหลงสรางอาชีพจึงลดลง การประกอบอาชีพการแปรรูปปลาซิว
แหงตลอดจนการแปรรูปสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ จึงกลายเปนเพียงอาชีพเสริมของชาวบานเทาน้ัน 
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากการศึกษา มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑและภูมิปญญาดังกลาวเปนเอกลักษณของทองถิ่นท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได ดังน้ัน
เกษตรกรควรใชองคความรู ภูมิปญญา และทักษะ ดังกลาวพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ลูกปลา ลูกกุง หรือสัตวนํ้า
ชนิดอื่นๆ เพ่ือสรางรายไดและเปนการรักษาความรูและภูมิปญญาดังกลาวของทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

2. ในการผลิตปลาซิวแกวแหงน้ันเกษตรกรตองคํานวณตนทุนการผลิตใหรอบคอบ เน่ืองจากเกษตรกรบางราย
ไมไดคิดคาแรงของตนเองในกรณีท่ีผลิตเอง หรือในกรณีท่ีจับปลาแกวเองน้ันเกษตรกรตองไมลืมคํานวณตนทุนในการ
จับปลา เชน คานํ้ามันเรือ คาแบตเตอร่ี คาหลอดไฟ คาผูกแพยอ คาอวนตาขายเปนตน 
 3. ผลิตภัณฑปลาซิวแกวแหงของตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จําหนายโดยมีบรรจุภัณฑท่ี
ไมมีความเปนเอกลักษณ ไมมีชื่อหรือแบรนดสินคาท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น ดังน้ันเพ่ือใหผลิตภัณฑของชุมชน
สามารถจําหนายไดราคาและเปนท่ีตองการของตลาดมากขึ้น เกษตรกรผูผลิตปลาซิวแกวแหง ในตําบลหัวเขา 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ และตองมีการสรางชื่อหรือแบรนดสินคาใหเปนท่ีรูจัก 
เน่ืองจากในสภาพการแขงขันยุคปจจุบันผลิตภัณฑของธุรกิจท่ีจะเขาสูตลาดจะตองประกอบดวยตัวสินคาท่ีนาสนใจ 
ตราสัญลักษณ (Logo) และรูปแบบสินคาตองมีเอกลักษณท่ีจะทําใหลูกคาจดจําได คุณภาพไดมาตรฐาน การบรรจุ
หีบหอ (Packaging) เรียบรอยสวยงามท่ีจะดึงดูดใหลูกคาเกิดความอยากซ้ือ และเปนปจจัยท่ีจะทําใหไดเปรียบคูแขงขัน 
(ธนาวุฒิ พิมพกิ, 2556) 
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