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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการพัฒนาการแปรรูปลําไยตามมาตรฐานอาหารและยาของ

เครือขายวิสาหกิจชุมชนบานสันปาเหียง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งผูวิจัยใชการวิเคราะห

ทรัพยสิน ทั้ง 5 ดาน (Livelihoods assets) ประกอบดวยทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และ

ทุนธรรมชาติ เปนองคประกอบหลักที่เกษตรกรนํามาใชในกระบวนการดํารงชีพเพื่อเสริมสรางศักยภาพของกลุม

เกษตรกร จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรในชุมชนเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนและรวมมือกัน

จัดตั้งกลุมเครือขายวิสาหกิจแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง เพื่อสรางกลไกในการดําเนินธุรกิจที่ประสานประโยชน

ใหกับกลุมสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง โดยอาศัยพลังของกลุมในการ

ดําเนินงานและลดความขัดแยงกับปญหาทางดานราคา ดังนั้น การรวมกลุมของชุมชนเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ 

จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดานเพื่อสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว โดยการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เปนธรรม

และยั่งยืน 

คําสําคัญ : กระบวนการจัดการ  ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง  มาตรฐานอาหารและยา 

 

ABSTRACT 
 This research aims the study of management privatization of dried longan for the standard of 

FDA of network members of Community Enterprises Ban San Pa Hieng, Tambon Makua-jae, Amphur 

Mueng, Lumphun Province The researcher uses the analysis the assets the property five side 

including human capital, social capital, financial capital, physical capital and natural capital is the 

main component the agriculturists used in the living process to strengthen the potential of the 

agriculturists. By the result of the research, the agriculturists in the county get together in group to be 

the community enterprises and collaborated establish the Network Segment Community Enterprises 

Dried longan meat, processed blond, through the power of the group in operation and reduce conflict 
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and solution to the trade. Thus, the integration of the community to conduct business require the 

several factors to promote the product development process according to the purpose specified by 

participation in order to understand in business management and learning process for fair and 

sustainable community.         

Key Words : management process, golden dried longan meat, food and drug administration 

E-mail : kongkwan22@hotmail.com 

 

คํานํา 
 ลําไย จัดเปนผลไมเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดลําพูน ที่สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรของ

จังหวัดลําพูนเปนจํานวนมากในแตละป จึงถูกจัดใหเปนผลไมยอดเยี่ยม (Product champion) และไดรับความ

นิยมในตลาดสงออกทั้งในรูปแบบของผลไมสดและผลไมแปรรูป (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม, 2553) โดยเฉพาะอยางยิ่งลําไยอบแหงถูกจัดใหอยูในกลุมสินคาเพื่อการสงออก โดยมีประเทศ

จีนเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดของไทย (กรมการคาภายใน, 2552) สงผลใหเกษตรกรหันมาผลิตลําไยอบแหง

เนื้อสีทองกันอยางกวางขวาง แตในการศึกษากลับพบวา กระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองของเกษตรกร

สวนใหญยังไมผานเกณฑมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณะสุข (ไพจิตร, 2552) ทําให

ผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑลําไยอบแหงเนื้อสีทอง ดังนั้นวิธีการที่จะพัฒนาการแปรรูปลําไยตาม

มาตรฐานอาหารและยา (อย.) จําเปนตองมีการควบคุมคุณภาพตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณะสุขไดระบุไว 

ไดแก สถานที่ตั้งและอาคาร เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การ

สุขาภิบาล การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะของผูผลิต 

 การศึกษาครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

อาหารและยา โดยผลที่ไดจากการศึกษาพัฒนาการแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองที่มีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานอาหารและยานี้ อาจเปนแนวทางในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ เนื่องจาก

มาตรฐานในการผลิตสินคา เปนกลไกสําคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเปนการรักษา

สวนแบงทางการตลาดในภาคการเกษตร ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศที่มีการแขงขันสูงขึ้น  

 

วิธวีิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ ไดแก สมาชิกเครือขายวิสาหกิจชมุชนกลุมแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง 

อําเภอเมืองลําพูน โดยแบงออก 2 กลุม ตามลักษณะการแปรรูปของผูผลิต ไดแก  

 1. กลุมผูผลิตแบบรายบุคคลหรือรายยอย คอื ผูผลิตที่มีเตาอบและทําการแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง

ดวยตนเอง จํานวน 116 ราย 

 2. กลุมผูผลิตแบบรวมกลุม คอื สมาชิกในแตละครวัเรือนจะมารวมกลุมกันเพื่อทําการผลิตลําไยอบแหง

เนื้อสีทอง 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณทีม่ีลักษณะคําถามปลายปด 

(Close-ended question) และคําถามปลายเปด (Open- ended question) ซึ่งแบงออกเปน 5 ตอน 

ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางดานสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลทางดานการจัดการแปรรูปลําไย  

 ตอนที่ 3 ขอมูลดานการควบคุมคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานอาหารและยา (อย.) 

 ตอนที่ 4 ขอมูลการสงเสริมและสนับสนนุการแปรรูปลําไย  

 ตอนที่ 5 ขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการแปรรูปลําไย 

 การวิเคราะหขอมูลใชแนวทาง Sustainable Livelihood ที่ทําใหทราบถึงศักยภาพของชุมชนโดยอาศัย

การสังเกต การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยและการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic)  
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ทุนมนุษย (Human assets)  
 มนุษยถือเปนหัวใจและกลไกที่สําคัญยิ่งในกระบวนการผลิต โดยอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถ 

ของคนในชุมชนที่ส่ังสมประสบการณจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญในดานการผลิต และมนุษยยังมีขอไดเปรียบ

ปจจัยการผลิตที่สามารถสะสมไดอยางไมมีขีดจํากัด นอกจากนี้ การสะสมทุนมนุษยไมมีคาเสื่อม แตกลับเอื้อตอ

การสะสมทุนมนุษยใหมีมากยิ่งขึ้นในอนาคต (บุศราและคณะ, 2552) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการประเมินทุนมนุษย 

(Human assets) ของกลุมตัวอยาง ไวดังนี้ 
จํานวนสมาชกิในครัวเรอืน 
 การศึกษาขอมูลครัวเรือนของผูผลิตทั้งสองกลุมสวนใหญรอยละ 63.9 เปนเพศหญิง รอยละ 36.1 เปน

เพศชาย สวนใหญมีอายุเฉล่ีย 50 ป ผูผลิตทั้งสองกลุมสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกครัวเรือนสูงสุดที่ 8 คนและ

ต่ําสุดที่ 1 คน และมีจํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ตอครัวเรือน สงผลใหมีแรงงานเพียงพอตอการผลิตชวย

ลดตนทุนในการจางแรงงานภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 1 
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Table 1 The number of the family’s members 

List Total (Persons) Percent 

Gender 

- Male 

- Female 

Total 

 

60 

106 

166 

 

36.1 

63.9 

100.0 

Number of household members 

         1-3 Persons 

         4-6 Persons 

         7-9 Persons 

Total 

 

69 

93 

4 

166 

 

41.6 

56.0 

2.4 

100.0 

ที่มา: การสํารวจ, 2553 

ระดับการศึกษา 
 ผูผลิตทั้งสองกลุมสวนใหญรอยละ 63.9 เปนเพศหญิง รอยละ 36.1 เปนเพศชาย สําหรับระดับ

การศึกษาของผูผลิตทั้งสองกลุมสวนใหญรอยละ 47.6 สําเร็จการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 รองลงมา    

รอยละ 18.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 ถึงแมวาสมาชิกสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา แตพบวากลุมผูผลิตมีความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังแสดง

ในภาพที่ 1 
 

ตํ่ากวา ป. 6
48%

ป. 6
18%

ม. 3
17%

ม. 6 หรอืเทียบเทา
7%

อนุปริญญา หรอื 
ปริญญาตรี

9%
สูงกวาปริญญาตรี

1%

ระดับการศึกษา

 
ภาพที่ 1 ระดับการศึกษาของผูผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทอง 

ที่มา: การสํารวจ, 2553 
บทบาท หนาที่ ตําแหนงของกลุมทางสังคมของสมาชกิ 
 ในการดําเนินการจัดการบริหารของผูผลิตทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เนื่องจากการ

บริหารจัดการของผูผลิตรายยอย/รายเดียว จะมีการดําเนินการจัดการบริหารงานทุกอยางดวยตนเอง แตก็ยังมี

การติดตอกับผูผลิตรายอื่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือในแตละดานเชนเดียวกัน สวนผูผลิต

รายกลุม จะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละฝาย ดังแสดงในตารางที่ 2 
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Table 2 Position/Responsibility of member social groups 

Role/Position number Responsibility 

President 1 Management control of all parties 

Vice-President 1 Monitoring/control operation in accordance with the policy 

Purchasing Department 1 Purchase the quality of raw material, tool and equipment 

Finance/Accounting 2 Preparation of the accounts are paid on all income groups  

Marketing Department 1 Supply the market/market testing/PR : Public Relation the 

product groups 

Production Department   1 The processing steps 

Audit and Quality Control 1 Supervise the production process quality/Co-ordinate with 

relevant-agencies the staff and quality control of product 

quality   

Executive Committee  7 Policy-makers/correct operation of the group 

ประสบการณในการดําเนนิกิจกรรมของกลุมผูผลิต 
 ผูผลิตทั้งสองกลุมสวนใหญ มีประสบการณการแปรรูปลําไยอบแหงสูงสุดที่ 20 ป และต่ําสุดที่ 1 ป มี

ประสบการณการแปรรูปลําไยอบแหง เฉล่ีย 9 ป ซึ่งใชภูมิทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดกันมานานในการแปรรูป

ลําไยอบแหงเนื้อสีทองโดยเฉพาะการอบลําไยเนื้อสีทอง เกษตรกรจะใชเตาอบที่สรางขึ้นเองเปนเตากอปูนใชฟน

เปนเชื้อเพลิง ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นประกอบกับความรูความชํานาญในการอบลําไย จึงอบออกมามีสี

เหลืองทองสวยและมีกล่ินหอมรสชาติหวานอรอย 
ทุนทางสังคม (Social assets) 
 เครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง เกิดขึ้นจากความรวมมือในการดําเนินงานของ

ชุมชนเพื่อพัฒนาการแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง โดยใชกลุมผูผลิตเปนตัวชี้วัดในดานกลุมและเครือขาย จาก

การศึกษา พบวา กลุมวิสาหกิจที่เขารวมเปนสมาชิกเครือขายแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองมีทั้งหมดจํานวน 34 

กลุม สวนใหญสมาชิกภายในกลุมเครือขายมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ เปนเพื่อนบานเรือนเคียงกัน สงผล

ใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และใชกลุมเครือขายเปนเครื่องมือ

ใหสมาชิกในแตละกลุมมาทํากิจกรรมรวมกัน เชน การทําความสะอาดหมูบาน ประเพณีปใหมเมือง ประเพณี

ตานกวยสลาก ประเพณีทอดกฐิน ฯลฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน จากการวิจัย

พบวา กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมาเปน

เวลานานแลว เชน การอบลําไยทั้งเปลือก และการอบลําไยเนื้อสีทอง โดยใชเตาอบที่มีลักษณะเปนเตากอปูน ใช

ฟนเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาที่ทําสืบทอดกันมา ซึ่งปจจุบันกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไย

อบแหง ไดพัฒนารูปแบบเตาอบลําไยใหทันสมัยมากขึ้น เชน เตาอบอินฟราเรด เตาอบที่ทําจากผนังยิปซัมแทน

ผนังสังกะสี มีการเพิ่มพัดลมระบายความรอนใหกระจายไดทั่วถึง ลดการสูญเสียที่เกิดจากการคลาดเคลื่อนของ

อุณหภูมิภายในเตาอบ ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะตรงตามความตองการของทองตลาด ขายไดราคาสูง 
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 ทุนทางธรรมชาติ (Natural assets) 
 พื้นที่ของกลุมเครือขายวิสาหกิจแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง อาศัยการใชประโยชนในพื้นที่เชิงเขา    

พื้นที่ดินดอนและดินที่ราบลุม สภาพดินมีลักษณะเปนดินเหนียวสีเทาดํามีอินทรียวัตถุมาก เหมาะสําหรับการ

เพาะปลูกลําไย เกษตรสวนใหญมีขนาดพื้นที่ถือครองที่ดินระหวาง 6-10 ไร คิดเปนรอยละ 50.9 โดยแบงเปน 

พื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทําการเกษตร ไดแก พื้นที่นาและพื้นที่สวน ซึ่งสวนใหญจะมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินเปน

โฉนดและ สปก. เกษตรกรในชุมชนอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติในการทําการเกษตร ไดแก ลําน้ําแมตีบ และ      

ลําน้ํากวง สวนน้ําที่ใชในการแปรรูลําไยอบแหงเนื้อสีทองมาจากน้ําประปาและน้ําบอ จากการวิจัยพบวา ผูผลิต

ทั้งสองกลุมใชระบบบอบําบัดในการบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูปลําไยอบแหงรอยละ 76.5 สวนผูผลิตที่เหลือ   

รอยละ 23.5 ไมมีการบําบัดน้ําเสีย โดยมากอาศัยวิธีการปลอยน้ําลงในพื้นที่นาหรือรองสวนและทอระบายน้ําทิ้ง 

สวนเปลือกและเมล็ดลําไยที่เหลือจากการแปรรูปลําไยอบแหงเกษตรกรมักจะนําไปทําปุยหมักชีวภาพ 
ทุนทางกายภาพ (Physical assets)  
 กลุมสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนบานสันปาเหียง อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงตัวเมือง จึงมีสะดวกในดาน

การคมนาคม การจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเปนแหลงรับซื้อลําไยสดราย

ใหญซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญที่นํามาแปรรูปเปนลําไยอบแหงเนื้อสีทอง ทุนทางกายภาพในสวนที่เปนอุปกรณและ

เครื่องมือในกระบวนผลิต (สินทรัพย) ถือเปนปจจัยสําคัญในการสรางรายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ลําไยอบแหงเนื้อสีทองใหมีคุณภาพ จากการศึกษาพบวา ผูผลิตทั้งสองกลุมมีอุปกรณและเครื่องมือที่ถือวาเปน

สินทรัพยที่สําคัญ ไดแก โรงเรือน เตาอบลําไย เครื่องคัดลําไย เครื่องอบไลความชื้น เครื่องชั่ง ผาใบ กระดง 

ตะกราและกะละมัง ผูผลิตทั้งสองรายสวนใหญรอยละ 68.1 ใชเตาอบแบบดั้งเดิม รองลงมารอยละ 26.1 ใช      

เตาอบแบบดั้งเดิมประยุกต มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตลําไยอบแหง โดยการเลือกวัตถุดิบลําไยที่มีความสด

กอนนํามาแปรรูป ลูกโต สีสวย น้ําหนักดี รสชาติดี และเมื่ออบแหงแลวมีสีเหลืองทองสวยนารับประทาน ผูผลิต

บางรายมีการใชเทคนิคเฉพาะ เชน การใชสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต (KMS) ปองกันจุลินทรีย ซึ่งทํา

ใหผลไมไมบูดเนา และสารละลายแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ชวยใหผลผลิตเนื้อแนน แหง ไมฉํ่าเยิ้ม และมีสีสวย 

(จิติมาพร, 2548) ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณตรวจสอบอุณหภูมิระหวางการอบเพื่อควบคุมใหความรอนในการ

อบคงที่ อีกทั้งการติดตั้งพัดลมในเตาเพื่อหมุนเวียนอากาศในเตาใหมีความสม่ําเสมอ ทําใหผลผลิตลําไยอบแหง

เร็วขึ้น หรือ บางรายที่มีประสบการณการผลิตลําไยอบแหงมาก จะ อาศัยการสังเกตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ เชน 

ความแหงของผลผลิตลําไยหลังจากอบ สีของผลผลิตลําไยอบ รวมถึงการดูแลความสะอาดทั้งในกระบวนการ

ผลิตและในเรื่องของวัสดุอุปกรณและโรงเรือนที่ผลิต นอกจากทุนทางกายภาพที่กลาวไวขางตน ยังพบวา 

โครงสรางพื้นฐานดานแหลงน้ํา การคมนาคม การติดตอส่ือสาร รวมถึงแรงงานในการผลิตที่เกื้อหนุนแลว ยังไดรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนํามาปรับ

ใชในการพัฒนาคุณภาพการผลิตใหไดรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) 
ทุนทางการเงนิ (Financial assets) 
 ทุนทางการเงิน ถือเปนทุนที่สําคัญเชนเดียวกับทุนทางสังคมที่มีเงื่อนไขตอการรวมกลุมของเครือขาย

วิสาหกิจแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง จากการวิจัยพบวา ผูผลิตทั้งสองกลุมรอยละ 78.3 มีการกูเงิน มี

วัตถุประสงคการกูยืมเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในฤดูการแปรรูปลําไยอบแหงเปนหลักและมักจะกูยืมเปนรายป 
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จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ซึ่งผูผลิตรายยอยมีจํานวนเงินกูยืมเฉลี่ย 470,000 บาทตอผูผลิต 

1 ราย สวนผูผลิตรายกลุม มีจํานวนเงินกูยืมเฉลี่ย 800,000 บาทตอกลุม นอกจากนี้ยังพบวา ผูผลิตรายกลุมมี

การระดมทุนที่เรียกวา “ออมทรัพยเพื่อการแปรรูป” โดยการจําหนายหุนในราคาหุนละ 50 บาท เพื่อนําเงินมาใช

ในการลงทุนแปรรูปลําไยและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ ซึ่งมีการปนผลภายในกลุม ดังนี้ 1. ปนผล

ใหกับสมาชิกรอยละ 40 2. ทุนสํารองของกลุมรอยละ 20 3. ตอบแทนคณะกรรมการรอยละ 20 4. กิจกรรม

สาธารณะประโยชนรอยละ 10 และ 5. คาอบรมศึกษาดูงานของกลุมรอยละ 10 ดังแสดงในตารางที่ 3 

Table 3 Levels of work associated with obtaining FDA 

Details of the Practice Manufacturers Group Small produces 

Location/Building 

Production 

Machinery and Equipment 

Sanitation 

Maintenance/Cleanness 

Personnel/Hygienic Condition 

Good 

Good 

Moderate 

Moderate 

Good 

Moderate 

Moderate 

Good 

Moderate 

Need to improve 

Moderate 

Moderate 

 จากตาราง  ระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการไดรับมาตรฐานอาหารและยาของผูผลิตลําไยอบแหงเนื้อ

สีทอง แสดงใหเห็นวา  

 1. ดานสถานที่ตั้งตัวอาคารผลิต ที่มีขนาดเหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงาน บริเวณโดยรอบสะอาด มี

ทอระบายน้ําทิ้งและอยูหางจากแหลงสกปรก ผูผลิตรายกลุมสามารถปฏิบัติไดในระดับดี สวนผูผลิตรายยอย

สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลาง   

 2. ดานการควบคุมกระบวนการผลิต วัตถุดิบและสวนผสมมีการคัดเลือกคุณภาพลางทําความสะอาด

กอนนํามาใชกระบวนการผลิตการเก็บรักษาและการขนสง มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑรวมถึงมีการบันทึกปริมาณการผลิตประจําวัน ผูผลิตรายกลุมและรายยอยสามารถปฏิบัติไดในระดับดี 

 3. ดานเครื่องมีเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต สะอาด มีคุณภาพดี ลางทําความสะอาดไดงายและไม

เปนสนิม ทั้งผูผลิตรายกลุมและรายยอยปฏิบัติไดในระดับปานกลาง 

 4. ดานการสุขาภิบาล มีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อไมใหเขามาในบริเวณที่ผลิต มีการกําจัดขยะสิ่ง

สกปรกและน้ําทิ้งไดอยางเหมาะสม น้ําที่ใชในการผลิตสะอาดและมีปริมาณที่เพียงพอ ผูผลิตรายกลุมสามารถ

ปฏิบัติไดในระดับปานกลาง สวนผูผลิตรายยอยตองปรับปรุงในเรื่องการสุขาภิบาล 

 5. ดานการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด มีการดูทําความสะอาดตัวอาคารและอุปกรณที่ใชในการ

ผลิตใหสะอาดอยูสม่ําเสมอ ผูผลิตรายกลุมสามารถปฏิบัติไดในระดับดี สวนผูผลิตรายยอยสามารถปฏิบัติไดใน

ระดับปานกลาง   

 6. ดานบุคลากรและสุขลักษณะของผูผลิต ผูผลิตทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดีมีผากัน

เปอน สวมหมวกคลุมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงไปในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาวหรือสวมใสเครื่องประดับ

ในขณะปฏิบัติงาน ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชหองสุขา ผูผลิตรายกลุมและรายยอยสามารถปฏิบัติ

ไดในระดับปานกลาง 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง ตําบลบานสันปาเหียง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ชุมชนมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง

ความสัมพันธในทางดานเศรษฐกิจมาอยางยาวนาน โดยใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงทางดาน

เศรษฐกิจชุมชนภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชแนวทาง Sustainable Livelihood ทําใหทราบ

ถึงทรัพยสินของชุมชนทั้ง 5 ดาน ซึ่งถือเปนตนทุนของชุมชนที่นํามาใชในการจัดการแปรรูปลําไยอบแหงเพื่อใหได

มาตรฐานอาหารและยา (อย.) 
ทุนมนุษย (Human assets)  
 มนุษยถือเปนหัวใจและกลไกที่สําคัญยิ่งในกระบวนการดําเนินงานของชุมชน โดยอาศัยนวัตกรรมของ

ชุมชนและทุนมนุษยที่มีขีดความสามารถรวมถึงประการณในการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการ

พัฒนากลุมธุรกิจชุมชนดําเนินไปอยางประสิทธิภาพ  
ทุนทางสังคม (Social assets)  
 กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง มีการรวมตัวใหเกิดความรวมมือในการ

ดําเนินงานและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เนนสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานในการ

พัฒนาที่สําคัญของประเทศ จากผลการศึกษาพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนที่เปนสมาชิกในเครือขายมีมากถึง 34 

กลุม สามารถสรางอํานาจการตอรองและเจรจากับฝายตางๆ ไดดี  
ทุนทางธรรมชาติ (Natural assets)  
 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเอื้อตอการดําเนินงานของชุมชน จึงทําใหชุมชนมีการใชประโยชนจากที่ดิน 

แหลงน้ําและสภาพภูมิอากาศ ในการสรางผลผลิต  
ทุนทางกายภาพ (Physical assets)  
 ทุนทางกายภาพเปนทุนที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานในการแปรรูป โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณที่

ใชในการผลิต ถือเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานผลผลิต เครื่องมือและอุปกรณ

ที่สําคัญ ไดแก โรงเรือน เตาอบลําไย เครื่องคัดลําไย เครื่องอบไลความชื้น เครื่องชั่ง ผาใบ กระดง ตะกราและ

กะละมัง 
ทุนทางการเงนิ (Financial assets)  
 ทุนทางการเงิน ถือเปนทุนที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ขาดมิได หากขาดปจจัยสวนนี้การขับเคลื่อน

กระบวนการผลิตและการแปรรูปไดก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 
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