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ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 วสิาหกิจชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 โดยมี
หลกัการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเพื่อยกระดบัความเป็นอยูข่องเกษตรกร เพื่อให้มีการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนและความอยูดี่มีสุขของคนไทยภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการ
สร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพฒันาท่ีส าคญัของประเทศ โดยให้
ความส าคญักบัการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล ด้วยการพฒันาความรู้ด้านการจัดการ 
การตลาด องค์ความรู้เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน พฒันามาตรฐานสินคา้ การ
สร้างตราสินคา้ การจดัการเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาและการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพของ
กลุ่มต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 
 ล าไยเป็นไมผ้ลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัหน่ึงของจงัหวดัล าพูน สามารถ
ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศทั้งในรูปของผลสด อบแห้ง แช่แข็ง และล าไยกระป๋อง ท ารายได้
ปีละหลายพนัลา้นบาทและมีแนวโนม้วา่จะมีการส่งออกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งล าไยอบแห้ง ถูก
จดัให้อยู่ในกลุ่มสินคา้เพื่อการส่งออก จนกระทัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักระทรวง
พาณิชยไ์ดจ้ดัใหล้ าไยเป็นไมผ้ลยอดเยีย่ม (Product champion) (ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร
เขตท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม่, 2553) จากการส ารวจพบว่า จงัหวดัล าพูนมีพื้นท่ีปลูกล าไยมากถึง 
271,964 ไร่ ผลผลิตล าไยปี 2552 มีทั้งหมดประมาณ 495,615 ตนั (กรมการคา้ภายใน, 2552) โดยมี
ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย มีการน าเขา้ล าไยอบแห้งเน้ือสีทองเพิ่มข้ึนทุกปี 
 ดังนั้ น ในการแข่งขันในตลาดจีนนั้น ต้องแข่งขนัด้วยคุณภาพเพื่อรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ ทางการจีนไดก้  าหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพส าหรับ
การน าเข้าท่ีเข้มงวดมากข้ึน แต่สินค้าของไทยยงัตรวจพบว่าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าท่ีควร 
(ไพจิตร, 2552) จึงควรมีการพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแห้งเน้ือสีทองให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีมาตรฐานสินคา้ได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน
และยงัเป็นเกณฑ์ท่ีตอ้งใช้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ การสร้างมาตรฐานจึงเป็นกลไก
ส าคญัส าหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัใน
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ระดบัประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตรดีและเหมาะสม (GAP) หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดี
ส าหรับการผลิต (GMP) และมาตรฐานองคก์ารอาหารและยาแห่งชาติ (อย.) 
 นบัจากปี พ.ศ. 2548 ท่ีรัฐบาลไดเ้ร่ิมผลกัดนันโยบายวิสาหกิจชุมชน (ปรียานุชและคณะ, 
2551) ท าให้ วิสาหกิจชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชุมชนทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างมาก 
ซ่ึงจงัหวดัล าพนูเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท ากิจกรรมของกลุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความตอ้งการ
ท่ีจะพฒันาชุมชนและพยายามท่ีจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ (สริญญา,  
2550) โดยพบว่า เกษตรกรในจงัหวดัล าพูนได้รวมกลุ่มกนัในรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตล าไย
อบแห้งเน้ือสีทอง ซ่ึงมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจ านวน 34 กลุ่ม ไดร่้วมมือกนัพฒันากระบวนการผลิต
ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อผลิตล าไยอบแห้งเน้ือสีทองท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค 
  ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเน้ือสีทองจากชุมชนมีการผลิตกนัอย่างกวา้งขวางและมี
การผลิตเป็นปริมาณมาก มีความเส่ียงในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ท่ีขาดคุณภาพ ดงันั้น ส่ิงท่ีผูผ้ลิตควร
ค านึงถึง คือ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ซ่ึงถือได้
ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองของต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวดัล าพูน มีจ านวนสมาชิกท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
องค์การอาหารและยาแห่งชาติ (อย.) เพียง 4 ราย เท่านั้น และมีจ านวนสมาชิกท่ีไม่ผา่นการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยาแห่งชาติ (อย.) มากถึง 280 ราย ดว้ยกนั ท าให้ผูบ้ริโภค
ขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินค้าของสมาชิกท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐาน ส่งผลต่อการตลาดและ
ปริมาณสินคา้ท่ีจ  าหน่าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัไปบริโภคสินคา้ท่ีไดรั้บรองคุณภาพมาตรฐานแทน 
  ส าหรับปัญหาของการผลิตล าไยอบแห้งเน้ือสีทองท่ีส าคญัไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพใน
การผลิต เพราะผูผ้ลิตส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นการ
แกไ้ขปัญหาสามารถท าไดโ้ดยการให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตแก่กลุ่ม
ผูผ้ลิต เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเน้ือสีทองของชุมชนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งยกระดบัมาตรฐานเพื่อสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศได้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
บริหารจดัการท่ีดี 
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ การจัดการการ
ด าเนินงานของสมาชิกในเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยเน้ือสีทองท่ีสามารถควบคุมการ
แปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยศึกษาถึงสถานการณ์การผลิตล าไย
อบแห้งเน้ือสีทอง การจดัการการผลิตของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนการแกไ้ข
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ปัญหาและพฒันากระบวนการผลิตท่ีถูกวิธี พร้อมทั้งโอกาสท่ีจะไดรั้บรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสินคา้ของสมาชิกในเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองในการ
ส่งออกต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การแปรรูปล าไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบา้น
สันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการแปรรูปล าไยอบแห้ง เพื่อให้ไดม้าตรฐานอาหารและยา (อย.) ของ
สมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการแปรรูปล าไยอบแหง้ของสมาชิกเครือข่าย
วสิาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เขา้ใจถึงสถานการณ์การผลิตล าไยอบแห้งเน้ือสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ล าไยอบแหง้เน้ือสีทอง 
 2. กระบวนการจดัการแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อย. ของ
สมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน บา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
  3. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองของสมาชิก
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน บา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
  4. แนวทางการส่งเสริมความรู้และสนบัสนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการไดรั้บรองคุณภาพมาตรฐาน 
 
นิยามศัพท์ 
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการ
อ่ืนๆ ท่ีด าเนินโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตวักันประกอบกิจการ
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดๆหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการ
พฒันาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน 
 เครือข่าย หมายถึง สมาชิกทุกคนของแต่ละกลุ่มท่ีท าการแปรรูปล าไยในเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
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 การจัดการการแปรรูป  หมายถึง การน าเอาทุนทรัพยากรท่ีก่อให้เ กิดผลผลิตข้ึน
ประกอบดว้ย 1. ทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ แรงงาน และสุขภาพ 2. ทุนทาง
สังคม ไดแ้ก่ การยอมรับ ความสัมพนัธ์หรือความเช่ือถือ หนา้ท่ีในสังคม และวฒันธรรมประเพณี 
ของสมาชิกในกลุ่ม 3. ทุนการเงิน ไดแ้ก่ เงินไหลเวียนและเงินสะสมท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ได ้4. ทุน
กายภาพ ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจยัการผลิตท่ีสนบัสนุน 5. ทุนทรัพยากรไดแ้ก่ ท่ีดิน น ้ า 
คุณภาพอากาศและการก าจดัขยะ 
 ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง หมายถึง ล าไยอบแห้งเฉพาะเน้ือ หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากล าไย
สดควา้นเมล็ดออกหรือเหลือไวเ้ฉพาะเน้ือ น ามาอบแห้งให้มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 18 มีลกัษณะ
เด่นเป็นสีทองถือเป็นเกรด AAA 
 คุณภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้พอใจ ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น ผลิตผล ขนาด สี กล่ิน 
รส ราคา เป็นตน้ กล่าวโดยร่วมคือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑน์ัน่เอง 
 ความปลอดภัย หมายถึง ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคไม่ก่อให้เกิดโทษต่อชีวิตหรือ ผลเสียต่อ
สุขภาพอนามยั 
 มาตรฐานอาหารและยา (อย.) หมายถึง หลกัเกณฑ์ในการประเมินสุขลกัษณะการแปรรูป
ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง ประกอบด้วย สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการผลิต 
การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด บุคลากรและ
สุขลกัษณะของผูผ้ลิต 
 นวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทกัษะและ
ประสบการเทคโนโลยี หรือระบบการจดัการมาพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ กระบวนการการผลิต
ใหม่ หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริโภคและคู่แข่งใหม่ๆ 
 


