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ลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองมี ความสาคัญทางเศรษฐกิ จของจังหวัดลาพูนและมีการขยายการ
แปรรู ปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขาดคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคขาดความเชื่อมัน่ ส่ งผลต่อ
การตลาดสิ นค้าแปรรู ป
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์การแปรรู ป ต่อสมาชิ กเครื อข่ายวิสาหกิ จ
ชุมชนบ้านสันป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแปร
รู ปลาไยตามมาตรฐานอาหารและยาและระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นกับสมาชิ กภายใต้เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่ าเหี ยง
กลุ่ ม เป้ าหมายทั้ง หมด 34 กลุ่ ม วิส าหกิ จแปรรู ป ล าไยสี ท องอบแห้ง การศึ ก ษานี้ ได้ใ ช้
แนวคิดการวิเคราะห์ทรัพย์สิน ทั้ง 5 ด้าน (Livelihoods assets) โดยการวิเคราะห์ ทุนธรรมชาติ ทุน
กายภาพ ทุนการเงิน ทุนมนุ ษย์ และทุนทางสังคม ที่มีผลต่อการบริ หารจัดการแปรรู ปลาไยอบแห้ง
การสัมภาษณ์ เกษตรกรเพื่อสอบถามความคิดเห็น และปั ญหาอุปสรรคที่เกี่ ยวข้องกับการแปรรู ป
ลาไยอบแห้ง การใช้สถิติเชิ งพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ชุ มชนบ้านสันป่ าเหี ยงเริ่ มมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี พ.ศ.2547 และ
ร่ วมมือกันจัดตั้งกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิ จแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองเมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

จ

เพื่อสร้างกลไกในการต่อรองด้านตลาด ลดความขัดแย้งทางด้านราคา และเพิ่มผลกาไรให้แก่กลุ่ม
การรวมกลุ่ มเครื อข่ายวิสาหกิ จในการลงทุนเพื่อปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิ ตและ
สถานที่ผลิตให้มีความเหมาะสม เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
ผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนและผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนที่ไม่ผา่ นการ
รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) พบว่ามีปัญหาในด้านสถานที่ต้ งั และอาคารที่ใช้ในการผลิ ต
และเครื่ องมืออุ ปกรณ์ ในการแปรรู ป ซึ่ งไม่ผ่านการกาหนดมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ผูผ้ ลิ ต
ลาไยอบแห้งไม่ให้ความสาคัญของการผ่านมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และมองข้ามความสาคัญ
ของความสะอาดและการถู กสุ ขลักษณะ เพราะผูผ้ ลิ ตเห็ นว่าผลิ ตภัณฑ์ลาไยอบแห้งที่ผลิ ตได้ย งั
จาหน่ายได้เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) โดยมีตวั แทนบริ ษทั และ
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลิตภัณฑ์ถึงสถานที่ผลิต
ส่ วนผูผ้ ลิ ตที่ไม่มีโครงสร้ างชัดเจนและที่มีโครงสร้างชัดเจนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) ทั้ง 4 กลุ่ม ได้เล็งเห็นความสาคัญของการรับมาตรฐานจะช่ วยเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดในระยะยาว และเล็งเห็นถึงความสาคัญกับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ในการปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจที่มีโครงสร้างที่ชดั เจนบางกลุ่มและมีการจัดการองค์กรได้รับเงินทุน
สนับสนุนการแปรรู ปลาไยโดยให้ประธานและกรรมการกลุ่มเป็ นตัวแทนในการลงชื่อขอรับเงินทุน
สนับสนุ นการแปรรู ปลาไยอบแห้งจากทางคณะกรรมการช่ วยเหลือเกษตรกร (คชก.) การยืมเงิน
ประมาณรายละ 300,000 บาทต่อเตา ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท เกษตรกรจะต้องชาระค่าอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ในขณะที่รัฐบาลจะช่วยชาระค่าอัตราดอกเบี้ยส่ วนที่เหลือร้อยละ 3 บาท
ปั ญหาอุ ปสรรคที่ เกี่ ยวข้องการแปรรู ปลาไยอบแห้งที่พบ ผูผ้ ลิ ตมีเงิ นทุนหมุนเวียนไม่
เพียงพอในการซื้ อลาไยสดเพื่อใช้สาหรับการแปรรู ปลาไยในฤดูการผลิต อีกทั้งสถานที่ผลิตและ
อุปกรณ์ ในการผลิ ตที่ยงั เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งที่ได้มีคุณภาพต่า ซึ่ ง
สมาชิ กมีขอ้ เสนอแนะว่า หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการดาเนินงาน
ของสมาชิ กเครื อข่ายฯเพื่อใช้ในกระบวนการแปรรู ปและปรับปรุ งสถานที่การผลิต รวมถึงการให้
ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
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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

ช

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.

