
 
บทที ่4 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวจิยัไดศึ้กษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและไดค้ดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
20 กลุ่ม พบวา่ มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ  านวน 3 อ าเภอ 5 ต าบล 5 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่
 ระบบอาหารปลอดภยัของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
2 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
3 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงั

พร้าว 
4 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแล

หลวง (P.J. ฟาร์ม) 

5 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรบา้นสันกอเก็ต 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั ทั้ง 5 ต าบล จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   

4.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  
 ต าบลบา้นหลวงอยูห่่างจากอ าเภอแม่อาย ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเดินทางโดย
รถยนตป์ระมาณ 17 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 116.5 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท านา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิด
ของล าน ้า  
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2 สาย คือ ล าหว้ยแม่นาวาง และล าหว้ยแม่วงันอ้ย ท าใหมี้น ้าใชท้  าการเกษตรตลอดทั้งปี 
ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านาไดปี้ละ 2 คร้ัง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตร เขตการปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันหา้ง 
หมู่ท่ี 3 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้น
จดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ทรายค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา 
ทั้งน้ีต าบลบา้นหลวง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาและ
ต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 1 กลุ่ม คือ 

 1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ มีการจดัการแปลงปลูกอยา่งเป็นระบบ ควบคุมการผลิต
ในระบบอินทรีย ์ เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอยา่งดี ซ่ึงเกษตรกรปลูก 2 พนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี เกษตรกรจะขายทั้งผล
เสาวรสสดและท าเป็นน ้าเสาวรส โดยจะขายส่งเสาวรสสด ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางมารับซ้ือท่ีสวน 
และขายปลีกน ้าเสาวรสบรรจุขวดในตลาดทอ้งถ่ิน 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

 1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่
และรายยอ่ย 

 1.2) ในกลุ่มมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการผลิต 

 1.3) มีตลาดรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

 1.1) ความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีไม่มาก 

 1.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
 1.3) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 

 4.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทรายห่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
ต าบลหว้ยทรายมีพื้นท่ี 848 ไร่ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา ประชาชนในพื้นท่ีเป็นคนพื้นเมือง 
มีแม่น ้าแม่ริม ไหลผา่น อาชีพหลกัของประชาชน คือ ท านา ท าสวน/ท าไร่ และรับจา้ง องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหว้ยทราย ประกอบดว้ย 5 หมู่บา้น คือ หมู่1 บา้นออ้ย หมู่2 บา้นหนองปลามนั 
หมู3่ บา้นหว้ยทราย หมู่4 บา้นแม่แอน และหมู่5 บา้นเหล่า ทั้งน้ีต าบลหว้ยทราย มีกลุ่มเกษตรกร
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ในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั 1 กลุ่ม คือ 

 1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ 
 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธ์ุท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ี
ท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง วธีิการ
เพาะปลูกอยูใ่นระบบอินทรีย ์ผลผลิตทั้งหมดจะสีและบรรจุถุงสูญญากาศเอง สินคา้ทั้งหมดจะขาย
ปลีกซ่ึงตอ้งสั่งจองสินคา้ล่วงหนา้ต่อรอบการผลิต นอกจากน้ีในฟาร์มยงัเร่ิมท าการท่องเท่ียว
เพิ่มเติมเขา้ไปดว้ย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

 1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด และ
คุณสมบติัของดิน 

 1.2) กลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร ทั้งโรงสีและ
การบรรจุแบบถุงสูญญากาศ 

  1.3) ทางกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนบัสนุนในการ

จดัการฟาร์ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

 1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ า 
 1.2) เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 

 4.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ    2,463 ไร่ ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพ
ภูมิประเทศโดยทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะกบัการ
เพาะปลูก ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผา่นเขตต าบล มีแน่น ้าไหล
ผา่น 2 สาย คือ แม่น ้าปิง และแม่น ้าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพดา้น
เกษตรกรรม โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 บา้น
ท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย ทั้งน้ีต าบลท่าวงัพร้าว มีกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชน
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สู่ระบบอาหารปลอดภยั  
1 กลุ่ม คือ 
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 1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว  
 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตล าไยเป็นอยา่งดี และปลูกกนัมาเป็นเวลาหลายปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่จะขาย
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางแบบเหมาทั้งสวน โดยผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือในสวนล าไย และตกลงราคา
กนัเองระหวา่งเกษตรกรและผูซ้ื้อ สมาชิกในกลุ่มมีความตอ้งการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบ
ปราณีต แต่ยงัพบปัญหาค่าแรงงานท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและการขาดแคลนแรงงาน   

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

 1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต   
 1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 1.3) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้า 

พียงพอ 

 1.4) สินคา้มีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า 
 1.5) มีตลาดรองรับในการซ้ือสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

 1.1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
 1.2) กลุ่มขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงข้ึน 

 1.3) ความหลากหลายของตลาดยงัมีนอ้ย 
 4.4 เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง  
 เทศบาลต าบลยหุวา่ อยูบ่ริเวณกลางหนองสะเรียม ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ 

สันป่าตอง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 18.96 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิ
ประเทศ โดยทัว่ไปต าบลยหุวา่เป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ไม่มีเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือภูเขา เป็นพื้นท่ีราบทั้งหมด มีจ านวนหมู่บา้นในพื้นท่ีเขตของเทศบาลต าบลยหุวา่ 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น จ านวน 14 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลยุหวา่ มีอาชีพ
หลกัในดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม ประกอบดว้ย การท านา ท าสวน โดยมีพื้นท่ีปลูก
พืช ดงัน้ี ปลูกขา้ว จ านวน 2,912 ไร่ ปลูกล าไย จ านวน 2,503 ไร่ ปลูกถัว่เหลือง จ านวน 
411 ไร่ ปลูกมะม่วง จ านวน 282 ไร่ และปลูกพืชผกั จ  านวน 49 ไร่ การท าประมง คือ เล้ียง
ปลาและกบ ส่วน 

ปศุสัตวมี์การเล้ียงโคนม โคขนุ ไก่ไข่ ไก่เน้ือ และหมู ทั้งน้ีต าบลยหุวา่ มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
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สนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยั 1 กลุ่ม คือ 
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 1) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม)  

 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) เป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิก
ทั้งหมด 7 คน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทั้งการท ากอ้น การผสมเช้ือ การดูแลระหวา่งการเพาะ
เห็ด และวทิยาการการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า 
เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น ซ่ึงสินคา้มีใบรับรองมาตรฐาน 
GAP และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สินคา้จะขายส่งร้อยละ 60 ผา่นทาง
รถยนตแ์ละเคร่ืองบิน และขายปลีก ร้อยละ 40 โดยผูซ้ื้อจะมารับซ้ือหนา้ฟาร์ม 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน (1) ดา้นการผลิต การเพาะเห็ด  
(2) การตลาด การขายในตลาดทัว่ไป (Mass product) ในตลาดทอ้งถ่ิน และตลาดส่ง 
contact  
(3) การแปรรูปสินคา้ การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้าเห็ด (4) การประชาสัมพนัธ์  
การออกร้านตามงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ OTOP กรมเกษตร และอ าเภอ (5) การ
จดัการบญัชีของกลุ่ม  

 1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่ม
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 

 1.3) สินคา้ไปรับรองมาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

 1.4) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

 1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า ทั้งใน
และต่างจงัหวดั 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

 1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 

 1.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมากได ้ ตามค าสั่งซ้ือสินคา้
เห็ดจาก MK และประเทศสิงคโปร์ 
 4.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยูห่่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ ประมาณ 
12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศ
ของต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร จ านวนหมู่บา้นใน
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เขตมีทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 

บา้น 

สันห่าว หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ
หลกั คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการเพาะปลูกพืชผกั
สวนครัว เช่น กระเทียม และถัว่เหลือง เป็นตน้ ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจา้ง และท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจดัตั้งข้ึนในต าบลบา้นกลาง ไดแ้ก่ 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บา้นสันกอเก็ต หมู่ท่ี 10 ต าบลบา้นกลาง เป็นประเภท
ร้านคา้ชุมชน จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มแม่บา้น เช่น ขา้วแตน ขา้วเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเกษตรท านา กลุ่ม
เกษตร 
ผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ง เป็นตน้ ชุมชนเขม้แขง็ มีการ
รวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง ทั้งน้ีต าบลบา้น
กลาง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 1 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 

  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน สินคา้
ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแหง้ และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขาย
ในตราสินคา้ ตน้เก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความเช่ียวชาญใน
การผลิตสินคา้ต่าง ๆ แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทัว่ไป  และ (3) ผูซ้ื้อราย
ใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายใหแ้ก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือจะ
เป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ ดู
คุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

 1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตสินคา้ การตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้

 1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่ม
เกษตรกร 
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 1.3) กลุ่มมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพนัธ์ และขาย
สินคา้เกษตร 

 1.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เสมอ ความสวยงาม
ของสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่
ทนัที 

  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ราย
ใหญ่ 

 1.6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรองความ
สะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
(brand ตน้เก็ต) 

 1.7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

 1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิตจ านวนมาก 

 1.2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่ม
ลูกคา้ 

 สรุปแนวทางในการพฒันากลุ่มเกษตรกร ในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร
ในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ 

 1) กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวางแผนการพฒันาและต่อยอดอาหารหรือ
สินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดยไม่มี
ลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
ผูบ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ 
อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ 

 2) การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัดา้นอาหาร มีดงัน้ี (1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex 

Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลกัษณะท่ีดีในการ
ผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice: GHP)  
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(4) มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ ์ (Good Manufacturing Practice: GMP) (5) 
การวเิคราะห์อนัตรายและการควบคุมจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis Critical 

Control Point: HACCP)  
(6) สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกแห่งสหราชอาณาจกัร (British Retail Consortium 

Standard-Food: BRC) (7) มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (International 

Food Standard: IFS)  
(8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) หรือ
องคก์รหน่ึงในสหภาพยโุรปท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในดา้นสุขอนามยัและ
วศิวกรรมอาหาร (9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องคก์รอิสระ ท่ี
ไม่แสวงหาก าไรซ่ึงด าเนินการก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุม
ปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึงอาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุง
แต่งในอาหารสัตว ์ และยารักษาโรคส าหรับสัตว ์ (Positive list system) ซ่ึงเกษตรกร
สามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนได้ 
 3) กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็นขอ้
ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 
เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน 
เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 4) เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตร สินคา้
ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้
ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ งานวิจยัเชิงวชิาการ 
ต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ 

 5) การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน ผา่น
กิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรปลอดภยั 
ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาสินคา้เกษตรท่ี
ชดัเจนมากข้ึน 

 6) การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้นการพฒันาสินคา้เกษตรในระบบ
อาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ีสูง รวมไปถึง 
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การจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบ เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต โรงงาน 
และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ป้อนสู่โรงงาน
หรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคาสินคา้เกษตรคุณภาพได ้   

 7) เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท าการเกษตรปลอดภยั เนน้วถีิเกษตร
ธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่มควรมีความสามคัคีกนั 
ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ของตนเอง   




