บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
วิสาหกิจชุ มชน เป็ นนโยบายของรัฐบาลซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมี
หลักการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร เพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความอยูด่ ี มีสุขของคนไทยภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เน้นการ
สร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานการพัฒนาที่สาคัญของประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับการสร้ างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุ มชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศัก ยภาพและความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนอย่า งสมดุ ล ด้ว ยการพัฒ นาความรู้ ด้า นการจัด การ
การตลาด องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐานสิ นค้า การ
สร้างตราสิ นค้า การจัดการเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของ
กลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
ลาไยเป็ นไม้ผลที่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จเป็ นอันดับหนึ่ งของจังหวัดลาพูน สามารถ
ส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศทั้งในรู ปของผลสด อบแห้ง แช่แข็ง และลาไยกระป๋ อง ทารายได้
ปี ละหลายพันล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะมีการส่ งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาไยอบแห้ง ถูก
จัดให้อยู่ในกลุ่ มสิ นค้าเพื่อการส่ งออก จนกระทัง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวง
พาณิ ชย์ได้จดั ให้ลาไยเป็ นไม้ผลยอดเยีย่ ม (Product champion) (สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัดเชี ยงใหม่, 2553) จากการสารวจพบว่า จังหวัดลาพูนมีพ้ืนที่ปลูกลาไยมากถึ ง
271,964 ไร่ ผลผลิตลาไยปี 2552 มีท้ งั หมดประมาณ 495,615 ตัน (กรมการค้าภายใน, 2552) โดยมี
ประเทศจีนเป็ นตลาดส่ งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีการนาเข้าลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองเพิ่มขึ้นทุกปี
ดัง นั้น ในการแข่ ง ขันในตลาดจี น นั้น ต้อ งแข่ ง ขันด้วยคุ ณ ภาพเพื่ อรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด และอีกประการหนึ่ งที่สาคัญ คือ ทางการจีนได้กาหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพสาหรับ
การนาเข้าที่ เข้ม งวดมากขึ้ น แต่ สิ นค้า ของไทยยัง ตรวจพบว่า ไม่ ไ ด้คุ ณภาพมาตรฐานเท่ า ที่ ค วร
(ไพจิตร, 2552) จึงควรมีการพัฒนากระบวนการผลิตลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เนื่ องจากปั จจุ บนั นี้ มาตรฐานสิ นค้าได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น
และยังเป็ นเกณฑ์ที่ตอ้ งใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ การสร้างมาตรฐานจึงเป็ นกลไก
สาคัญสาหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันใน
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ระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตรดีและเหมาะสม (GAP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
สาหรับการผลิต (GMP) และมาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งชาติ (อย.)
นับจากปี พ.ศ. 2548 ที่รัฐบาลได้เริ่ มผลักดันนโยบายวิสาหกิจชุ มชน (ปรี ยานุ ชและคณะ,
2551) ทาให้ วิสาหกิ จชุ มชนได้เข้ามามีบทบาทต่อชุมชนทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างมาก
ซึ่งจังหวัดลาพูนเป็ นอีกจังหวัดหนึ่ งที่ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จกั การทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิด ร่ วมกันทากิจกรรมของกลุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการ
ที่ จะพัฒนาชุ ม ชนและพยายามที่ จะให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ (สริ ญญา,
2550) โดยพบว่า เกษตรกรในจังหวัดลาพูนได้รวมกลุ่ มกันในรู ปวิสาหกิ จชุ มชนเพื่อผลิตลาไย
อบแห้งเนื้ อสี ทอง ซึ่ งมีสมาชิ กกลุ่มทั้งหมดจานวน 34 กลุ่ม ได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อผลิตลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองจากชุ มชนมีการผลิตกันอย่างกว้างขวางและมี
การผลิ ตเป็ นปริ มาณมาก มีความเสี่ ยงในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ที่ขาดคุ ณภาพ ดังนั้น สิ่ งที่ผผู้ ลิตควร
คานึงถึง คือ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถือได้
ว่ามี ความจาเป็ นอย่างยิ่ง เครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองของตาบล
มะเขื อ แจ้ อ าเภอเมื อง จัง หวัด ล าพูน มี จานวนสมาชิ ก ที่ ผ่า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานจาก
องค์การอาหารและยาแห่ งชาติ (อย.) เพียง 4 ราย เท่านั้น และมีจานวนสมาชิกที่ไม่ผา่ นการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่ งชาติ (อย.) มากถึง 280 ราย ด้วยกัน ทาให้ผบู้ ริ โภค
ขาดความเชื่ อมัน่ ในคุ ณ ภาพสิ นค้าของสมาชิ กที่ ไม่ไ ด้รับ รองมาตรฐาน ส่ ง ผลต่ อการตลาดและ
ปริ มาณสิ นค้าที่จาหน่าย เนื่องจากผูบ้ ริ โภคหันไปบริ โภคสิ นค้าที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานแทน
สาหรับปั ญหาของการผลิ ตลาไยอบแห้ งเนื้ อสี ทองที่สาคัญได้แก่ การควบคุมคุณภาพใน
การผลิต เพราะผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ
แก้ไขปั ญหาสามารถทาได้โดยการให้ความรู้เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตแก่กลุ่ม
ผูผ้ ลิ ต เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์ลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองของชุ มชนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค พร้ อมทั้งยกระดับมาตรฐานเพื่อสามารถส่ งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่ งต้องอาศัยการ
บริ หารจัดการที่ดี
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ท าให้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การการ
ดาเนินงานของสมาชิกในเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปลาไยเนื้ อสี ทองที่สามารถควบคุมการ
แปรรู ป ล าไยอบแห้ ง เนื้ อ สี ท องให้มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน โดยศึ ก ษาถึ ง สถานการณ์ ก ารผลิ ตล าไย
อบแห้งเนื้ อสี ทอง การจัดการการผลิตของสมาชิ กในเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชน ตลอดจนการแก้ไข
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ปั ญหาและพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกวิธี พร้อ มทั้งโอกาสที่จะได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพสิ นค้าของสมาชิกในเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองในการ
ส่ งออกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สันป่ าเหียง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาการจัดการแปรรู ปลาไยอบแห้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของ
สมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่ าเหียง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการแปรรู ปลาไยอบแห้งของสมาชิกเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เข้าใจถึ งสถานการณ์ การผลิตลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองของกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ป
ลาไยอบแห้งเนื้อสี ทอง
2. กระบวนการจัดการแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อย. ของ
สมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน บ้านสันป่ าเหียง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
3. แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองของสมาชิ ก
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน บ้านสันป่ าเหียง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
4. แนวทางการส่ งเสริ มความรู้และสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
นิยามศัพท์
วิสาหกิจชุ มชน หมายถึ ง กิจการของชุ มชนเกี่ ยวกับการผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื อการ
อื่ นๆ ที่ ดาเนิ นโดยคณะบุ ค คลที่ มี ค วามผูก พัน มีวิถี ชี วิตร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิ จการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิ ติบุคคลในรู ปแบบใดๆหรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ
พัฒนาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
เครือข่ าย หมายถึง สมาชิ กทุกคนของแต่ละกลุ่มที่ทาการแปรรู ปลาไยในเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
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การจั ด การการแปรรู ป หมายถึ ง การน าเอาทุ น ทรั พ ยากรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ขึ้ น
ประกอบด้วย 1. ทุนมนุ ษย์ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ แรงงาน และสุ ขภาพ 2. ทุนทาง
สังคม ได้แก่ การยอมรับ ความสัมพันธ์หรื อความเชื่ อถือ หน้าที่ในสังคม และวัฒนธรรมประเพณี
ของสมาชิกในกลุ่ม 3. ทุนการเงิน ได้แก่ เงินไหลเวียนและเงินสะสมที่นามาใช้ประโยชน์ได้ 4. ทุน
กายภาพ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน และปั จจัยการผลิตที่สนับสนุน 5. ทุนทรัพยากรได้แก่ ที่ดิน น้ า
คุณภาพอากาศและการกาจัดขยะ
ลาไยอบแห้ งเนื้อสี ทอง หมายถึง ลาไยอบแห้งเฉพาะเนื้ อ หรื อ ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากลาไย
สดคว้านเมล็ดออกหรื อเหลือไว้เฉพาะเนื้ อ นามาอบแห้งให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 18 มีลกั ษณะ
เด่นเป็ นสี ทองถือเป็ นเกรด AAA
คุณภาพ หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้าพอใจ ซึ่ งมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ผลิตผล ขนาด สี กลิ่น
รส ราคา เป็ นต้น กล่าวโดยร่ วมคือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นนั่ เอง
ความปลอดภัย หมายถึ ง ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคไม่ก่อให้เกิ ดโทษต่อชี วิตหรื อ ผลเสี ยต่ อ
สุ ขภาพอนามัย
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) หมายถึง หลักเกณฑ์ในการประเมินสุ ขลักษณะการแปรรู ป
ลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทอง ประกอบด้วย สถานที่ต้ งั และอาคารผลิต เครื่ องมือเครื่ องจักรในการผลิ ต
การควบคุมกระบวนการผลิต การสุ ขาภิบาล การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด บุคลากรและ
สุ ขลักษณะของผูผ้ ลิต
นวัตกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการเทคโนโลยี หรื อระบบการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการการผลิต
ใหม่ หรื อบริ ก ารใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ปรั บ ตัวต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ โภคและคู่แข่งใหม่ๆ

