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บทคัดย่อ 
ล าไยอบแห้งเน้ือสีทองมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัล าพูนและมีการขยายการ

แปรรูปเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดข้าดคุณภาพ ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ ส่งผลต่อ
การตลาดสินคา้แปรรูป  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์การแปรรูป ต่อสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการแปร
รูปล าไยตามมาตรฐานอาหารและยาและระบุปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกภายใตเ้ครือข่าย
วสิาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง  

กลุ่มเป้าหมายทั้ งหมด 34 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปล าไยสีทองอบแห้ง การศึกษาน้ีได้ใช้
แนวคิดการวิเคราะห์ทรัพยสิ์น ทั้ง 5 ดา้น (Livelihoods assets) โดยการวิเคราะห์ ทุนธรรมชาติ ทุน
กายภาพ ทุนการเงิน ทุนมนุษย ์และทุนทางสังคม ท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการแปรรูปล าไยอบแห้ง 
การสัมภาษณ์เกษตรกรเพื่อสอบถามความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูป
ล าไยอบแห้ง การใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ชุมชนบา้นสันป่าเหียงเร่ิมมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ึนในปี พ.ศ.2547 และ
ร่วมมือกนัจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองเม่ือ 9 กนัยายน พ.ศ. 2552 
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เพื่อสร้างกลไกในการต่อรองดา้นตลาด ลดความขดัแยง้ทางดา้นราคา และเพิ่มผลก าไรให้แก่กลุ่ม  
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจในการลงทุนเพื่อปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตและ
สถานท่ีผลิตใหมี้ความเหมาะสม เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) 

ผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจนและผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจนท่ีไม่ผา่นการ
รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) พบว่ามีปัญหาในดา้นสถานท่ีตั้งและอาคารท่ีใช้ในการผลิต 
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการแปรรูป ซ่ึงไม่ผ่านการก าหนดมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ผูผ้ลิต
ล าไยอบแห้งไม่ให้ความส าคญัของการผา่นมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และมองขา้มความส าคญั
ของความสะอาดและการถูกสุขลกัษณะ เพราะผูผ้ลิตเห็นว่าผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งท่ีผลิตได้ยงั
จ  าหน่ายไดเ้ช่นเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) โดยมีตวัแทนบริษทัและ
พอ่คา้คนกลางมารับซ้ือผลิตภณัฑถึ์งสถานท่ีผลิต  

ส่วนผูผ้ลิตท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจนและท่ีมีโครงสร้างชดัเจนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) ทั้ง 4 กลุ่ม ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการรับมาตรฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดในระยะยาว และเล็งเห็นถึงความส าคญักบัมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์

กลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจท่ีมีโครงสร้างท่ีชดัเจนบางกลุ่มและมีการจดัการองคก์รไดรั้บเงินทุน
สนบัสนุนการแปรรูปล าไยโดยใหป้ระธานและกรรมการกลุ่มเป็นตวัแทนในการลงช่ือขอรับเงินทุน
สนบัสนุนการแปรรูปล าไยอบแห้งจากทางคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  การยืมเงิน
ประมาณรายละ 300,000 บาทต่อเตา ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 บาท เกษตรกรจะตอ้งช าระค่าอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 บาท ในขณะท่ีรัฐบาลจะช่วยช าระค่าอตัราดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3 บาท  

ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งการแปรรูปล าไยอบแห้งท่ีพบ ผูผ้ลิตมีเงินทุนหมุนเวียนไม่
เพียงพอในการซ้ือล าไยสดเพื่อใช้ส าหรับการแปรรูปล าไยในฤดูการผลิต อีกทั้งสถานท่ีผลิตและ
อุปกรณ์ในการผลิตท่ียงัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งท่ีไดมี้คุณภาพต ่า ซ่ึง
สมาชิกมีขอ้เสนอแนะวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนดา้นเงินทุนในการด าเนินงาน
ของสมาชิกเครือข่ายฯเพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปและปรับปรุงสถานท่ีการผลิต รวมถึงการให้
ความรู้ในการพฒันากระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
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Abstract 

Dried longan is an important fruit processing product contributing to the economy of 
Lamphun province. The rapid expansion of local processing, without proper quality control, has 
affected consumer confidence and processed fruit market. This research aims to study dried 
longan processing situations in San Pha Hieang village, Makuajae sub-disrict, Mueang district , 
Lamphun province, in relation to the processing development in compliance  with the Food and 
Drug Administration (FDA) standards, and to identify problems and constraints within members 
of the small and micro community enterprises (SMEs) of San Pha Hieang village.  

The target group consisted of 34 dried longan processing SMEs. The study employed 
asset based livelihood assets by examining natural, physical, financial, human, and social capitals 
that would influence SME performance. Farmer interviews were conducted to gain perceptions 
and problems related to dried longan processing enterprise. Descriptive statistical analysis 
consisting of percentage, mean, maximum, minimum, and standard deviation were presented. 

Communities at Ban San Pha Hieang began to form community enterprises in 2547, and 
established a joint venture SME on 9th November 2552 as mechanisms for improving market 
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negotiations, reducing transaction cost, and increasing group benefits. The joint SME enabled to 
invest in better processing facilities and sites to comply with the FDA standards.  

A few organized as well as less organized processing groups who had not received the 
FDA approval were found to have inappropriate production sites and processing facilities which 
did not meet sanitary requirements of food processing premises. The dried fruit processors often 
neglected the FDA standards and overlooked the importance of sanitation and hygiene, since they 
were able to continue market their uncertified processed products through local traders. The 
groups who received the FAD standards certification perceived better market opportunities in the 
long run, and considered the certification as a mean of product improvement. 

The SMEs with better structured and organized could receive financial support from the 
Farmers Assistance Committee (FAC) through the request from the SME chairperson and 
committee. Members could borrow up to Baht 300,000 for operating each oven with 5 percent 
interest. Farmers would pay only 2 percent, while the Government would shoulder the other 3 
percent.  

The problems associated with dried longan processing enterprise included farmers’ lack 
sufficient revolving funds to purchase fresh longan for processing during the main harvesting 
season. Many processing sites and facilities did not meet sanitary requirements. Dried processed 
products were of low quality. The members suggested that relevant state agencies and financial 
institutions should provide funding for operation of the group network in dried longan processing, 
and technical knowledge to improve product quality.    
 


