
 
บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร  
เพือ่การพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชน 

สู่ระบบอาหารปลอดภยั 
 

 การวจิยัไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ในจงัหวดัเชียงใหม่ อาศยัการวเิคราะห์และประเมินผลโดยใช้
แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกร ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขดา้นความ
ตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and 
supporting industries) 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and 
Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) ผลการวเิคราะห์มี
รายละเอียดดงัน้ี 

5.1 การเพิม่ศักยภาพด้านการพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยของ
กลุ่มเกษตรกร  
 5.1.1 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูก 
การดูแล และการเก็บเก่ียวเสาวรส (พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง) ในระบบอินทรีย ์ จาก
ประสบการณ์ท างานกบัโครงการหลวง ส่วนตน้ทุนในการท างาน จะไม่มีตน้ทุนดา้นแรงงาน
เน่ืองจากเกษตรกรเพาะปลูกและดูแลดว้ยตนเอง แต่จะมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ ดงัน้ี (1) ค่าปุ๋ย
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อินทรีย ์ 2,000 บาท/คร้ัง (2) ค่าอุปกรณ์ (เสาปูน จ านวน 65 ตน้ ตน้ละ 100 บาท รวมทั้งหมด  
6,500 บาท และตาข่าย จ านวน 12 ผนื ผนืละ 90 บาท รวมทั้งหมด 1,080 บาท) (3) ค่าน ้ามนัรถยนต ์
ประมาณ เดือนละ 200-300 บาท และ (4)  ค่าพนัธ์ุพืช จ านวน 41 ตน้ ตน้ละ 25 บาท รวมทั้งหมด 
1,025 บาท  
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียวปนทราย ซ่ึงเหมาะแก่การ
เพาะปลูกเสาวรส และมีแหล่งน ้าใกลพ้ื้นท่ีเพาะปลูก (บ่อน ้า คลอง และชลประทานหว้ยชา้งศรี) 
ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท า
การเกษตร โดยเฉพาะเสาวรส และมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูกเสาวรสในระบบอินทรีย ์ จึง
มีความตอ้งการในการใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ี เพราะตอ้งการให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี และ
ผูบ้ริโภคไดรั้บประทานผลไมท่ี้มีคุณภาพ เกษตรกรจึงถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต  
การดูแล และการเก็บเก่ียวเสาวรส แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน และแจกยอดพนัธ์ุ
พื้นเมืองแก่ผูท่ี้สนใจ  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใด ๆ  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนเพื่อขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารครอบคลุมทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท ์ ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี 
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี และมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (เสาวรส) จะขายเป็นผลสด โดยจะขายส่งทั้งหมด ส่วนผลิตภณัฑน์ ้า
เสาวรสจะขายปลีกตามทอ้งตลาดในชุมชน ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพ
ของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน ผา่น 
การตรวจสอบจากเกษตรกรทุกคร้ัง ซ่ึงจะขาย 2 เบอร์ คือ ลูกใหญ่ กิโลกรัมละ 27 บาท และลูกเลก็ 
กิโลกรัมละ 5 บาท และส่วนท่ีตกเกรดจะน าไปแปรรูปเป็นน ้าเสาวรส การคาดการณ์ล่วงหนา้ของ 
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ผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะด าเนินการ 3 รูปแบบ คือ (1) จ่ายเป็นเงินสด ซ่ึงจะ
จ่ายทนัทีท่ีรับสินคา้  (2) จ่ายเงินสดหลงัจากไดรั้บของแลว้ 1 อาทิตย ์ และ (3) โครงการหลวง
จ่ายเงินทุกส้ินเดือน นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อ
หลกั ไดแ้ก่ กลุ่มพอ่คา้คนกลางรายใหญ่และผูซ้ื้อรายยอ่ย ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความ
ตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึนกวา่ปี 2559 เพราะเกษตรกรเพาะปลูกเสาวรสพนัธ์ุไทนุงเพิ่มมาก
ข้ึน ส่วนความอ่ิมตวัของสินคา้ ในปัจจุบนั (ปี 2560) ผูบ้ริโภคหรือพอ่คา้คนกลางมีความตอ้งการ
ในตลาดท่ีสูงมาก และมีพอ่คา้คนกลางรายใหม่มาสอบถามยงักลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น 
เสาวรสอินทรียข์องเกษตรกรจึงมีความตอ้งการของตลาดสูงในทุกรอบของการผลิต   
  2.3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อและพอ่คา้คนกลางจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองท่ีหนา้สวนของเกษตรกร ส่วน
อิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ผลใหญ่ มีความปลอดภยั (อินทรีย)์ และรสชาติดี 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรไม่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรตอ้งการพฒันาคุณภาพสินคา้และการตลาดให้
มัน่คงและย ัง่ยนื อีกทั้งเกษตรกรมีจุดมุ่งหวงัในการพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรรายอ่ืนใน
พื้นท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งดา้นสุขภาพและรายไดข้องเกษตรกร จึงอยากสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีให้
หนัมาปลูกเสาวรสกนัมากข้ึน เพราะเสาวรสใชส้ารเคมีในการปลูกนอ้ยและมีความตอ้งการของ
ตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บ
ผลกระทบในประเด็นน้ี เพราะในพื้นท่ียงัไม่มีเกษตรกรท่ีปลูกเสาวรสอินทรียร์ายอ่ืน 
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  เกษตรกรไม่เคยประสบเหตุสุดวสิัยหรือโอกาสใด ๆ 
 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของ
เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย คือ  
 (1) กลุ่มเกษตรกรปลูกเสาวรสอินทรีย ์ ต าบลบา้นหลวงมีการวางแผนการพฒันาและต่อ
ยอดสินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดยไม่มี
ลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
ผูบ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตราย
ทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ 
 (2) การพฒันาสินคา้เกษตร (เสาวรสอินทรีย)์ ของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และ
หามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเองเพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาสินคา้นั้น โดย
มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร มีดงัน้ี (1) โครงการ
มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลกัษณะท่ีดีใน
การผลิตอาหาร(Good Hygiene Practice: GHP) (4) มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ ์ (Good 
Manufacturing Practice: GMP) (5) การวเิคราะห์อนัตรายและการควบคุมจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) (6) สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกแห่งสหราช
อาณาจกัร(British Retail Consortium Standard-Food: BRC) (7) มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ
(International Food Standard: IFS) (8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 
หรือองคก์รหน่ึงในสหภาพยุโรปท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในดา้นสุขอนามยัและ
วศิวกรรมอาหาร (9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องคก์รอิสระ ท่ีไม่แสวงหาก าไร
ซ่ึงด าเนินการก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้น
การเกษตร ซ่ึงอาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุงแต่งในอาหารสัตว ์ และ
ยารักษาโรคส าหรับสัตว ์ (Positive list system) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนได ้
 (3) กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรเพื่อใชเ้ป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น 
คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียง
ท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อ
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ยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 (4) เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐานของเสาวรสอินทรีย ์
ทั้งในระดบัประเทศและในต่างประเทศดว้ย ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ งานวจิยัเชิงวชิาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ เพื่อการท าการเกษตรอยา่งย ัง่ยนืและมีมาตรฐานคุณภาพท่ีตรงกบั
ความตอ้งการในตลาดโลก 
 (5) การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรียร์ายน้ี
เป็นผูริ้เร่ิมการปลูกและคอยใหค้วามรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส ใหมี้แนวคิดการพฒันาสินคา้ใน
ดา้นการผลิตในระบบอาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ี
สูง รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน อีกทั้งควรมีการเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร
ผูผ้ลิต โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั 
ป้อนสู่โรงงานหรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคาสินคา้เกษตร
คุณภาพได ้   
 5.1.2 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ซ่ึงมีคุณกญัปวร์ี 
เกิดเจริญ เป็นผูน้ า และมีความเช่ียวชาญในดา้นคุณสมบติัของดิน คุณภาพดา้นการผลิตสินคา้
เกษตร และดา้นการตลาด รวมถึงการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในดา้นตน้ทุน
แรงงาน มีค่าแรงท่ีไดรั้บต่อวนัของเกษตรกร (ลูกจา้ง) ค่าใชจ่้ายประมาณ 40,000 บาท/เดือน ต่อ
จ านวน 9 ไร่ ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ (1) ค่าน ้าและค่าไฟฟ้า เดือนละ 2,000 บาท  
(2) ค่าเคร่ืองจกัร ประมาณเดือนละ 15,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าเตรียมพื้นท่ี วนัละ 600 บาท รอบ
การผลิตละ 2 วนั คิดเป็น 1,200 บาท ค่าเก็บเก่ียวขา้ว ไร่ละ 500 บาท และค่าสีขา้ว ไร่ละ 500 บาท) 
(3) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ใชท้ั้งหมด 9 ไร่ คิดเป็น 30,000 บาท (4) ค่าพนัธ์ุขา้ว จ านวน 87 กิโลกรัม คิดเป็น 
7,830 บาท และ(5) ภาษีท่ีดินและภาษีโรงเรือน ไม่เกิน 300 บาท/ปี (จ านวน 8 ไร่ 3 งาน) 
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  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช
สวนและขา้ว และพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรใกลก้บัแหล่งน ้า (ล าน ้าหว้ยทราย) ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตร ทั้ง
พื้นท่ีจะเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบอินทรียท์ั้งหมด ซ่ึงเกษตรกรหาความรู้เร่ือง  
การเพาะปลูก การสร้างตลาดสินคา้ ดา้นบรรจุภณัฑสิ์นคา้ และการจดัการฟาร์ม ดว้ยตนเอง อีกทั้ง
ยงัมีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท ์ ท่ีครอบคลุมทั้งพื้นท่ี ซ่ึงทางเกษตรกรมีการติดต่อกนัผา่นทาง line และ 
facebook ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชน
ในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี ทรัพยากรดินและน ้ามีความสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี) ของเกษตรกรจะขายปลีกทั้งหมด โดยผลผลิตท่ีได้
ในแต่ละรอบการผลิต เกษตรกรจะแบ่งเป็น 5:1  คือ เกษตรกรเก็บไวรั้บประทานเอง 1 ส่วน และ
ขายแก่ผูบ้ริโภค 5 ส่วน ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ 
(Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรจะมีการคดัเกรดและคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และ
มีการแพค็สินคา้แบบสูญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 60 บาท การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ 
(Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะใชว้ธีิการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (แบบ pre-order) 
จ่ายเงินก่อนส่งสินคา้ไปใหผู้บ้ริโภค 
 



72 
 

  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน โดยผูซ้ื้อ
หลกั คือ คนในชุมชน และลูกคา้ประจ า โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่น
ระดบัคงท่ี ส่วนความรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ทราบจากส่ือออนไลน์และจากค าบอกกล่าวของคนท่ีเคยซ้ือมาก่อน 
  2.3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะจดัส่งสินคา้เกษตร (ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี) ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) สินคา้เกษตรของเกษตรกรจะ
เนน้ท่ีคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั ดงันั้น ตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแล และการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะ
ดูแลทั้งหมดดว้ยตนเอง รวมไปถึงการบรรจุขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในถุงสูญญากาศจะมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของสินคา้ทุกคร้ังก่อนส่งใหผู้ซ้ื้อ 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  เกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรยงัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เนน้คุณภาพของ
สินคา้เป็นส าคญั 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีความมุ่งหวงัพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรของ
ตนใหมี้คุณภาพสูงท่ีสุด สามารถน าไปขายไดใ้นราคาท่ีสูง และตอ้งการใหก้ารท าการเกษตรน้ีมี
ความย ัง่ยนื ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) เกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบใน
ดา้นน้ี  
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ เร่ือง ภยัแลง้ เป็นบางฤดูกาล ท าใหผ้ลผลิตไม่ได้
คุณภาพเท่าท่ีตอ้งการ คุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐาน ท าให้ขายสินคา้เกษตรในราคาท่ีต ่าลง 
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 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม คือ  
 (1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ ต าบลหว้ยทราย ควรมีการวางแผนการพฒันาและต่อยอด
อาหารหรือสินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดย
ไม่มีลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหผู้บ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ 
อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ เพื่อใหสิ้นคา้เกษตร (ขา้ว) มีคุณภาพท่ีดี และปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภค  
 (2) การพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั
สินคา้เกษตรของตนเอง เพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาสินคา้นั้นใหมี้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
และเพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนใหต้รงกบัตลาดท่ีมีความตอ้งการไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 
 (3) เกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตร (ขา้ว) สู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็น 
ขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ 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 ้ 
 (5) เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท าการเกษตรปลอดภยั เนน้วถีิเกษตร
ธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่มควรมีความสามคัคีกนั 
ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ของตนเอง เพื่อให้เกิดการท าการเกษตรท่ีย ัง่ยนื
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้  
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 5.1.3 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกหลกัทั้งหมด 4 คน ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความ
เช่ียวชาญในทุกดา้นของการปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอจากประสบการณ์ ดา้นตน้ทุนแรงงาน ไดแ้ก่  
(1) ค่าแรงงาน เพศชาย วนัละ 300 บาท เพศหญิง วนัละ 250 บาท (2) ค่าจา้งแรงงานตดัหญา้ วนัละ 
500-600 บาท และ (3) ค่าจา้งแรงงานตดัแต่งก่ิง ตน้ละ 70 บาท ถา้รวมเก็บกวาดก่ิงไม ้ คิดเป็น 
ตน้ละ 100 บาท ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ (1) ค่าน ้าและค่าไฟฟ้า เดือนละ 1,000 บาท  
(2) ค่าพนัธ์ุพืช 900 บาท (3) ค่าปุ๋ยเคมี 1,000 บาท (4) ยาฆ่าแมลง 350 บาท และ (5) ฮอร์โมน  
350 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินร่วนปนทราย และเกษตรกรไดน้ าดินมาถมบนท่ีนา จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูกล าไย พื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการใชน้ ้าบาดาล จ านวน 2 บ่อ ในการท า
การเกษตร ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมใน
การท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อการท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต สามารถเพาะปลูกล าไยให้
ไดผ้ลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ และมีรสชาติท่ีอร่อย อีกทั้งเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใน
ดา้นการผลิต แก่ศูนยค์วบคุมโรคจงัหวดัเชียงใหม่ และมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน
ดา้นความรู้เร่ือง การพฒันาดา้นการผลิตล าไยให้มีคุณภาพและย ัง่ยนื จากท่ีวา่การอ าเภอสันป่าตอง  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีดีและสะดวกแก่การเดินทาง ระบบส่ือสารมี
สัญญาณโทรศพัท ์ ท่ีครอบคลุมทั้งพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึง ดงันั้น 
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คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี มีลกัษณะของดินท่ีใชเ้พาะปลูกท่ีดี สภาพ
อากาศดี และมีทรัพยากรในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ล าไย) ของกลุ่มเกษตรกรจะขายเหมาสวนทั้งหมดแก่พอ่คา้คนกลาง
ท่ีสนใจรับซ้ือ ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and 
demand buyers) สินคา้เกษตร (ล าไย) ของกลุ่มเกษตรกรจะซ้ือขายตามราคากลไกตลาดในขณะนั้น 
โดยเกษตรกรสามารถตกลงราคากนัเองกบัพอ่คา้คนกลางไดโ้ดยตรง ส่วนการคาดการณ์ล่วงหนา้
ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายพอ่คา้คนกลางจะเขา้มาตรวจสอบผลผลิตในแต่
ละรอบการผลิตดว้ยตนเอง หากพึ่งพอใจก็จะตกลงซ้ือขายกบัเกษตรกรทนัที โดยจะจ่ายเป็นเงินสด
ใหแ้ก่เกษตรกร 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดย 
ผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่มพอ่คา้คนกลาง โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบั
เพิ่มข้ึน แต่ราคาสินคา้เกษตรตกต ่าลง ส่วนความรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของ
เกษตรกร พ่อคา้คนกลางจะทราบถึงสินคา้ของเกษตรกรจากการส ารวจดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกล าไยในทุกครัวเรือนจะมีกลุ่มผูซ้ื้อท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ 
  2.3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) หากนอกฤดูกาล ผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือและเลือกสินคา้เกษตร (ล าไย) ดว้ยตนเอง แต่หาก
ในฤดูกาล เกษตรกรจะขนส่งสินคา้เกษตร (ล าไย) ส่งใหแ้ก่ลูกคา้เอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อ
ความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) ลูกคา้ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ประจ า มีการซ้ือ
ขายกนัทุกรอบการผลิต และสินคา้เกษตรของกลุ่มยงัมีคุณภาพท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
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  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรมีตลาดท่ีมีผูซ้ื้อ (พอ่คา้คนกลาง) ประจ า 
 
 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองคก์ร คือ กลุ่มเกษตรกรตอ้งการพฒันามาตรฐาน คุณภาพของสินคา้
ใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื ส่วนเป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตใหมี้จ านวนมากข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนทางการเกษตรลดลง (การเพิ่มประสิทธิภาพดา้น 
การผลิต) ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) สินคา้เกษตร (ล าไย) มีการแข่งขนัสูง
ทั้งในและต่างประเทศ 
 5) รัฐบาล (Government) 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว เป็นตวักลางในการหาหน่วยงานเขา้มา
พฒันากลุ่มเกษตรกร และมีโครงการสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกร ทั้งดา้นการผลิตและการตลาดของ
สินคา้เกษตร  
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ พายลุมฝน 
ส่งผลท าใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายและไดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง 
 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของ
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง คือ 
 (1) กลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนการพฒันาและต่อยอดอาหารหรือสินคา้เกษตรของ
ตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะของอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้บ้ริโภคปลอดภยัจาก
อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี และอนัตราย
ทางกายภาพ 
 (2) การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานเบ้ือตน้ดา้นความปลอดภยัท่ีกลุ่มเกษตรกรควร
จะมีคือ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) เกษตรกร
ควรหาจุดมุ่งหมายของกลุ่มและสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้เกษตรของตน 
 (3) กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็น 
ขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็น



77 
 

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 
เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน 
เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 (4) เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตร สินคา้
ปลอดภยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ งานวจิยัเชิงวชิาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ เพื่อสร้างตลาดในการขายสินคา้ท่ีกวา้งข้ึนและก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืใน
การท าการเกษตร 
 (5) การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน ผา่น
กิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรปลอดภยั 
ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาสินคา้เกษตรท่ี
ชดัเจนมากข้ึน 
 5.1.4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอ 
สันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ 
อ าเภอสันป่าตอง มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 7 คน โดยมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะ และความช านาญใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการตลาด ส่วนตน้ทุนดา้นแรงงาน 
ส่วนมากจะเป็นค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต ไดแ้ก่ ค่าแรงงานอดักอ้น กอ้นละ 0.50 บาท ใน 1 วนั 
ค่าแรงงานทัว่ไป วนัละ 250 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ คือ 
ค่าใชจ่้าย เดือนละ 100,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเส่ือม ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า  
ค่าขนส่ง และค่าบริหารจดัการอ่ืน ๆ 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
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   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร ทั้งพืชและผกัทัว่ไป ส่วนแหล่งน ้าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยูใ่กลก้บั
แหล่งน ้าชุมชน คลองหมู่บา้น และมีแหล่งเก็บน ้าของตนเองในพื้นท่ี ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูก
พืชไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
(1) ดา้นการผลิต เร่ือง การเพาะเห็ด การผลิตเห็ดราบางชนิด (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การขายใน
ตลาดทัว่ไป (Mass product) ในตลาดทอ้งถ่ิน และตลาดส่ง contact (3) ดา้นการแปรรูป เร่ือง  
การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้าเห็ด (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การออกร้านในงาน
แสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) กรมเกษตร และ
ท่ีวา่การอ าเภอ (5) ดา้นการเงิน/บญัชี เร่ือง การท าบญัชีตน้ทุน บญัชีทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และ
งบการเงิน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในแต่ละ
ประเด็น ดงัน้ี (1) ดา้นการผลิต เร่ือง การผลิตเห็ดใหไ้ดม้าตรฐาน GAP จาก สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การสร้างแบรนด ์จาก
หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน  
(3) ดา้นการแปรรูป เร่ือง การท าสินคา้แปรรูปใหมี้อย.จากเภสัชกร (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
เร่ือง การท าระบบปิด จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และ
หน่วยงานเอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (NEC Corporation) (5) ดา้นการเงิน/บญัชี เร่ือง การท าบญัชีต่าง ๆ 
จากหน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินคา้เกษตร มีระบบส่ือสาร ทั้ง
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัทอ์ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขในพื้นท่ี มีน ้าประปา
และไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวติประชาชนอยูใ่นระดบัท่ีดี มีทรัพยากรเพื่อการผลิตท่ี
สมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition)  
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   โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (เห็ด) จะขายส่งทั้งหมด ร้อยละ 60 และขายปลีก ร้อยละ 40 
ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand 
buyers) สินคา้แปรรูปเห็ดของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดี โดยสินคา้เกษตรของกลุ่มไดรั้บรองมาตรฐาน 
GAP และจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) และการคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory 
buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ (1) การซ้ือขายแบบการสั่งซ้ือสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
(pre-order) โดยจะสั่งซ้ือสินคา้เกษตร จากนั้นจ่ายค่ามดัจ าล่วงหนา้คร่ึงหน่ึงของราคาสินคา้ทั้งหมด 
และจ่ายอีกคร่ึงหลงัไดรั้บสินคา้เกษตรแลว้ และ (2) ซ้ือขายทัว่ไปโดยจ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่
เกษตรกร 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูบ้ริโภค
หลกั คือ กลุ่มลูกคา้ประจ า ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชนอยูใ่นระดบัท่ี
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา (ปี 2559) โดยผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้เกษตรโดยการบอกกนัปากต่อปาก จากการ
ออกงานและออกบูทต่าง ๆ ของผูผ้ลิตสินคา้เกษตร 
  2.3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการใน
ประเทศ (Influence on foreign needs) คือ สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมกบัตวั
สินคา้ของกลุ่มเกษตรกร 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเห็ดเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ประจ าซ่ึงยงัไม่มีความหลายหลากของกลุ่มลูกคา้ 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองคก์ร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการท าสินคา้เกษตรภายใต ้
ตราสินคา้ของกลุ่มเกษตรกรออกสู่ตลาดแบบยัง่ยนื สมาชิกกลุ่มมีรายไดท่ี้แน่นอนและมัน่คง ส่วน
การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
ดงันั้นสินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพเพื่อต่อสู้กบัราคาของคู่แข่งได ้
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 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการสั่งซ้ือสินคา้เห็ดจาก ร้าน MK และสิงคโปร์ แต่ยงัไม่
สามารถผลิตได ้เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมากพอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง คือ  
 (1) การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภยัสูง การหามาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร มีดงัน้ี (1) โครงการมาตรฐานอาหาร
ระหวา่งประเทศ (Codex Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร
(Good Hygiene Practice: GHP) (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) หรือองคก์รหน่ึงใน
สหภาพยโุรปท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในดา้นสุขอนามยัและวศิวกรรมอาหาร  
(9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องคก์รอิสระ ท่ีไม่แสวงหาก าไรซ่ึงด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึง
อาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุงแต่งในอาหารสัตว ์ และยารักษาโรค
ส าหรับสัตว ์ (Positive list system) ซ่ึงสินคา้ของเกษตรกรมีมาตรฐาน GAP แลว้ ดงันั้นหาก
เกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้ใหไ้ดต้รามาตรฐานท่ีเป็นสากลมากข้ึน จะท าใหต้ลาด (เห็ด) ของ
เกษตรกรกวา้งข้ึน มีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายข้ึนดว้ย 
 (2) กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัเพื่อใชเ้ป็นขอ้
ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว (ตูแ้ช่เยน็เห็ด) เป็นตน้ 
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน การพฒันา
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มาตรฐานของสินคา้อยา่งสม ่าเสมอจึงเป็นส่วนท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตร
ของกลุ่มจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 
 (3) การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้นการพฒันาสินคา้เกษตรในระบบ
อาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ีสูง รวมไปถึงการ
จดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรถือเป็นตน้แบบในพื้นท่ีน้ี จึงควรมีการเช่ือมโยง
เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภยั ป้อนสู่โรงงานหรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบั
ราคาสินคา้เกษตรคุณภาพได ้    
 5.1.5 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบล 
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มเกษตรกรเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 40 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่ม
จ านวน 67 คน เน่ืองจากเห็นตน้แบบผูน้ าของกลุ่มมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนประสบความส าเร็จ คนใน
ชุมชนจึงเร่ิมสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะ และ
ความช านาญในดา้นต่าง ๆ คือ (1) นางเครือวลัย ์ เตชะบุตร มีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิต
สินคา้ (2) นางนฤมล ชยัปราการ มีทกัษะความช านาญในดา้นการตรวจเช็คควบคุมมาตรฐาน QC 
และเช็คความเรียบร้อยของตวัสินคา้เกษตร และ (3) นางกมลวลัย ์มีทกัษะความช านาญในดา้นการ
ออกแบบ และการท าผลิตภณัฑ ์ ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดย
แบ่งเป็นค่าแรงงาน ผูห้ญิง ท าขา้วแต๋น วนัละ 150 บาท/คน ถา้ท าหลายอยา่ง วนัละ 200 บาท/คน 
ส่วนผูช้าย ท าขา้วเกรียบ วนัละ 300 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีตน้ทุนในดา้นการจดัการอ่ืน ๆ  
ดงัน้ี (1) ค่าน ้า เดือนละ 100 บาท (2) ค่าไฟฟ้า เดือนละ 250 บาท (3) ค่าโทรศพัท ์ เดือนละ  
200 บาท (4) ค่าปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ค่าแก๊ส และค่าถุงแกว้ เป็นตน้ รวมทั้งหมดประมาณ 
เดือนละ 21,000 บาท 
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  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ส่วนวสัดุและส่วนผสมในการผลิตสินคา้ทางกลุ่มเกษตรกรจะใช้
ผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น ทั้งดา้นการผลิต 
การตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี อีกทั้งเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในดา้นการผลิต การตลาด และการแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต่์าง ๆ ขั้นตอน
ในการแปรรูปสินคา้เกษตรแก่ผูท่ี้สนใจได ้ นอกจากน้ีกลุ่มยงัมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้น
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในดา้นการผลิต การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด จาก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
องคก์ารอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และส านกังานเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีเคยใหแ้หล่งเงินทุนสนบัสนุนในการพฒันา
ดา้นการผลิต จาก สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ในเร่ืองการท าขา้วเกรียบ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นกลาง ในเร่ืองการท าล าไยอบแหง้ กลุ่มออมทรัพย ์ ในเร่ืองการท ากลว้ยฉาบ และกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ในเร่ืองการท าขา้วแต๋น 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่ง มีระบบอินเตอร์เน็ต และ
สัญญาณโทรศพัท ์ ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัจดัท า 
webpage และ facebook ในช่ือวสิาหกิจชุมชนบา้นสันกอเก็ต เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และ
จ าหน่ายสินคา้เกษตร ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุพื้นท่ี คุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี มีทรัพยากรในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ขา้วแต๋นหนา้ธญัพืช) จะขายส่ง ร้อยละ 100 โดยจะส่งไป
ขายท่ีโรงแรม ร้อยละ 70 ตลาด ร้อยละ 20 และขายทัว่ไป ร้อยละ 10 ในส่วนความตอ้งการของ 
ผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรของกลุ่ม
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มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑเ์สมอ ถา้หากไม่สมบูรณ์ทาง
กลุ่มเกษตรกรจะเปล่ียนใหท้นัที การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมี
เง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ จะซ้ือขายเป็นเงินสด 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึนปีละ  
ร้อยละ 10 โดยในช่วงเทศกาลสินคา้เกษตรของกลุ่มจะขายไดจ้  านวนท่ีมากกวา่ปกติ  
  2.3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้เกษตรจากผูข้ายดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความ
ตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตวัสินคา้ 
เพราะก่อนสั่งซ้ือสินคา้ลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบดูคุณภาพของสินคา้ก่อน นอกจากน้ีทางกลุ่ม
เกษตรกรยงัไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภยั จาก 
สาธารณสุขอีกดว้ย 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต แต่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดหลกัในขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองคก์ร คือ กลุ่มเกษตรกรตอ้งการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ และสร้างตรา
สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) มีคู่แข่งทาง
การตลาดมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางเน่ืองจากมีผูผ้ลิตจ านวนมากและสินคา้เกษตรมี
ความหลากหลาย 
 5) รัฐบาล (Government) 
  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาช่วยโดยใหง้บประมาณสนบัสนุนและอบรมให้
ความรู้แก่ทางกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีเขา้มาช่วยเหลือดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ องคก์ารอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ และส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 
 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง คือ  
 (1) การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ต าบลบา้นกลาง ใหมี้ระบบการผลิตสินคา้ท่ีสะอาด ปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั
สินคา้เกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนสู่ระดบัอาเซียนได ้
 (2) กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัซ่ึงใชเ้ป็นขอ้ต่อรอง
ทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง ใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีปลอดภยั  
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และกระบวนการดูแลรักษาผลิตภณัฑโ์ดยปราศจาก
การใชส้ารเคมี เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและ
รุนแรงมากข้ึน กลุ่มเกษตรกรจึงควรมีการพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรของตนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูงและรักษามาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 (3) เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตรของตน 
ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ร่วม 
การอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ งานวจิยัเชิงวิชาการต่าง ๆ 
หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้  
 (4) การบูรณาการการท างานร่วมกนัของกลุ่มเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน ผา่น
กิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรปลอดภยั 
ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื การพฒันาและสร้างมูลคา้เพิ่มของสินคา้ เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมี
แนวทางในการพฒันาสินคา้เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน และตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
 ดงันั้น แนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 7 ประเด็น 
ซ่ึงทั้ง 5 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัตารางท่ี 5.1
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ตารางท่ี 5.1  กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
 อาหารปลอดภยัของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มเกษตรกร 
ประเด็นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 
(1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ ต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย 

            

(2) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ ต าบลหว้ยทราย 
อ าเภอแม่ริม 

            

(3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 

            

(4) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง 
(P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 

          

(5) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง 

           

รวมจ านวน 3 5 5 4 2 2 1 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวางแผนการพฒันาและต่อยอด
อาหารหรือสินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดย
ไม่มีลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหผู้บ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ 
อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูก
เสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอ
แม่ริม และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 2 การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหา
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัดา้นอาหาร มีดงัน้ี (1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex 
Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร(Good Hygiene 
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Practice: GHP) (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) หรือองคก์รหน่ึงใน
สหภาพยโุรปท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในดา้นสุขอนามยัและวศิวกรรมอาหาร  
(9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องคก์รอิสระ ท่ีไม่แสวงหาก าไรซ่ึงด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึง
อาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุงแต่งในอาหารสัตว ์ และยารักษาโรค
ส าหรับสัตว ์ (Positive list system) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง
เป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนได ้ มีจ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส
อินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม, 
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, วสิาหกิจชุมชน
กลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปร
รูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็น
ขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 
เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน 
เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ มี
จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, 
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงั
พร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) 
ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 4 เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้
เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกร
สามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ งานวจิยัเชิง
วชิาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
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และอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ มีจ  านวน 4 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ 
เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
หว้ยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ 
สันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 5 การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ผา่นกิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตร
ปลอดภยั ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาสินคา้
เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบล 
ท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 6 การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้นการพฒันาสินคา้เกษตรใน
ระบบอาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ีสูง รวมไปถึง
การจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบ เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต โรงงาน 
และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ป้อนสู่โรงงาน
หรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคาสินคา้เกษตรคุณภาพได ้ มี
จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย และ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
 ประเด็นท่ี 7 เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท าการเกษตรปลอดภยั เนน้วถีิ
เกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่มควรมีความสามคัคี
กนั ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ของตนเอง  มีจ  านวน 1 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ 
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 สรุปแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 2 
การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั
สินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร 
ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของ
ตนได ้ และประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใช้
เป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บ
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เก่ียว เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน 
เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
คิดเป็นร้อยละ 22.73 รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 4 เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้
ดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ
หรือบทความ งานวจิยัเชิงวิชาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ คิดเป็น 
ร้อยละ 18.18 และเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวาง
แผนการพฒันาและต่อยอดอาหารหรือสินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับ
มนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และ
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้บ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard)  
คิดเป็นร้อยละ 13.64 ประเด็นท่ี 5 การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐ
และเอกชน ผา่นกิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้
เกษตรปลอดภยั ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันา
สินคา้เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน และประเด็นท่ี 6 การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้น
การพฒันาสินคา้เกษตรในระบบอาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
คุณภาพท่ีสูง รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบเช่ือมโยงเครือข่าย
เกษตรกรผูผ้ลิต โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภยั ป้อนสู่โรงงานหรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคา
สินคา้เกษตรคุณภาพได ้ คิดเป็นร้อยละ 9.09 และประเด็นท่ี 7 เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และ 
แน่วแน่ในการท าการเกษตรปลอดภยั เนน้วถีิเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคน
ในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่มควรมีความสามคัคีกนั ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 4.55   




