
 
บทที ่5 

ศักยภาพของชุมชนเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 การวจิยัไดศึ้กษาพื้นท่ีทางการเกษตรทั้งหมด 207 ต าบล ของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเกษตรดว้ยความสมคัรใจผา่นหน่วยงานในชุมชน คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อปท.) ผลการศึกษา พบวา่ มีกลุ่มเกษตรท่ีสนใจและมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 32 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของชุมชนทั้งหมด ส่วนชุมชนท่ีเหลือท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 175 ต าบล มีเหตุผลดงัตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.1 เหตุผลของชุมชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ล าดับ เหตุผลการไม่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
(ต าบล) 

ร้อยละ 

1 เกษตรกร และบุคลากรในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) ยงัไม่มีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ี 

81 46.29 

2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีภารกิจหลกัเร่งด่วนของ
องคก์รและชุมชนท่ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ซ่ึงยงัไม่
สามารถด าเนินโครงการอ่ืน ๆ ได ้

49 28.00 

3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ยงัไม่มีนโยบายดา้น
การเกษตร 

26 14.86 

4 กลุ่มมีศกัยภาพทางการเกษตร แต่ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะเขา้
ร่วมโครงการน้ีในระดบัอาเซียน 

16 9.14 

5 ในพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีทางการเกษตรและกลุ่มเกษตร 3 1.71 

 รวม 175 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงเหตุผลของชุมชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยเรียงตามจ านวนและ
ร้อยละ พบวา่ เหตุผลท่ีชุมชนไม่เขา้ร่วมโครงการฯมากท่ีสุด คือ เกษตรกร และบุคลากรในพื้นท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ยงัไม่มีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ี 
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จ านวน 81 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 46.29 รองลงมาตามล าดบั ดงัน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) มีภารกิจหลกัเร่งด่วนขององคก์รและชุมชนท่ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ซ่ึงยงัไม่สามารถ
ด าเนินโครงการอ่ืน ๆ ได ้จ  านวน 49 ต าบล (ร้อยละ 28.00) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
ยงัไมมี่นโยบายดา้นการเกษตร จ านวน 26 ต าบล (ร้อยละ 14.86) กลุ่มมีศกัยภาพทางการเกษตร แต่
ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ีในระดบัอาเซียน จ านวน 16 ต าบล (ร้อยละ 9.14) และ
ในพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีทางการเกษตรและกลุ่มเกษตร จ านวน 3 ต าบล (ร้อยละ 1.71) 

ตารางท่ี 5.2  กลุ่มเกษตรท่ีสนใจและมีความพร้อมของชุมชนในการเขา้ร่วมโครงการ  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
1 สารภี ทต.ชมภู 
2 สารภี ทต.หนองแฝก 
3 หางดง ทต.บา้นปง 
4 หางดง ทต.บา้นแหวน 
5 หางดง ทต.สันผกัหวาน 
6 หางดง เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 
7 หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง 
8 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดขวญั 
9 ดอยสะเก็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ 
10 จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง 
11 แม่ออน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา 
12 ฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน 
13 เมือง เทศบาลต าบลป่าแดด 
14 แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม 
15 แม่ริม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
16 แม่ริม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 
17 สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา 
18 สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร 
19 สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ ่
20 สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น 
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ตารางท่ี 5.2  กลุ่มเกษตรท่ีสนใจและมีความพร้อมของชุมชนในการเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ)  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
21 สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต ้
22 สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
23 สันก าแพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องววัแดง 
24 แม่แตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า 
25 สันป่าตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 
26 สันป่าตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
27 สันป่าตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง 
28 สันป่าตอง เทศบาลต าบลยหุวา่ 
29 สันป่าตอง เทศบาลต าบลบา้นแม 
30 พร้าว เทศบาลต าบลน ้าแพร่ 
31 แม่อาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
32 แม่วาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด 

 จากตารางท่ี 5.2 กลุ่มเกษตรท่ีสนใจและมีความพร้อมของชุมชนในการเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 32 ต าบล ประกอบไปดว้ย (1) เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) เทศบาลต าบล 
หนองแฝก อ าเภอสารภี (3) เทศบาลต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง (4) เทศบาลต าบลบา้นแหวน  
อ าเภอหางดง (5) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง (6) เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอ
หางดง (7) เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง (8) เทศบาลต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
(9) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด (10) เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอ
จอมทอง (11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน (12) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ม่อนป่ิน อ าเภอฝาง (13) เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง (14) เทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม  
(15) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม (16) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 
อ าเภอแม่ริม (17) เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย (18) เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอ 
สันทราย (19) เทศบาลต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย (20) เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย  
(21) เทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง (22) เทศบาลต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง  
(23) องคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง (24) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง (25) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  
(26) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (27) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 



182 
 

บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง (28) เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง (29) เทศบาลต าบลบา้นแม 
อ าเภอสันป่าตอง (30) เทศบาลต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว (31) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแม่อาย และ (32) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง  
 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีทางการเกษตร และศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั รวมทั้งส้ิน 62 กลุ่ม มีรายละเอียดของศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัน้ี   
 5.1 เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 เทศบาลต าบลชมภู มีเน้ือท่ีประมาณ 13.741 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,676 ไร่อยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากอ าเภอประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดั
ประมาณ 15 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลชมภู มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ไม่มีป่าไมแ้ละ
ภูเขา สภาพดินทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับท าการเกษตร ดงันั้นพื้นฐานประชากร
ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลชมภู ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร (ปลูกสวนล าไย) คา้ขายทัว่ไป 
ส าหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจา้ง ซ่ึงมีทั้งรับจา้งในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลชมภู 
ส าหรับอาชีพเสริมในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เยบ็ผา้ ปักผา้ และจ่าใบตอง เป็นตน้  จ  านวนหมู่บา้นในต าบล
ชมภู 9 หมู่บา้น และ 1 ชุมชน ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองป่าแสะ หมู่ท่ี 2 บา้นพญาชมภู หมู่ท่ี 3 บา้น
สุพรรณ หมู่ท่ี 4 บา้นท่าตน้กวาว หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งข้ีเสือ หมู่ท่ี 6 บา้นบุปผาราม หมู่ท่ี 7 บา้น 
แม่สะลาบ หมู่ท่ี 8 บา้นศรีดอนมูล และหมู่ท่ี 9 บา้นร่มป่าตอง ส่วนชุมชนพิเศษบา้นตน้หาด จะมี 
นายอนุพงษ ์ดวงใจ เป็นผูน้ าชุมชน ทั้งน้ีต าบลชมภู มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
 ฟาร์มใชช่ื้อวา่ วงัมจัฉาพญาชมภู เป็นทั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง เร่ิมตั้งแต่

เพาะพนัธ์ุปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์และเป็นวสิาหกิจชุมชนดว้ย มีสมาชิก
ทั้งหมด 40 กวา่ครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย์
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธ์ุปลาจะ
เล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้า บ่อพกัน ้า และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น 
สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่   
  1.1) การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร 
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  1.2) สินคา้เกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภยัสูง โดยจะตอ้งผา่น 

การตรวจสอบคุณภาพทุกคร้ังก่อนน าไปจ าหน่าย  
  1.3) ในกลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด

และการแปรรูปสินคา้เกษตร 
  1.4) กลุ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้น

ความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
  1.5) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.6) การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลย ี(ระบบอินเตอร์เน็ต, 

webpage และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
  1.7) สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั (Safety Level) 

มาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Aquaculture Practice, GAP) 
  1.8) ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเขม้แขง็ และมีความ

กระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรของกลุ่มใหดี้ยิง่ข้ึน   
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ 
  1.2) กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละ

รอบการผลิตได ้
 2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ 
 กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้มีผูน้  า คือ คุณอธิคม วรรณเวก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้น

การผลิตล าไยจมัโบเ้ป็นอยา่งดี การผลิตอยูใ่นระดบัสินคา้ปลอดภยั เพราะจะใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการ
ปลูกและดูแลล าไยในระบบอินทรียด์ว้ย ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ และมีรสชาติของผลผลิตท่ีอร่อย 
ซ่ึงมีปัญหาดา้นการตลาด เน่ืองจากยงัตอ้งส่งขายแก่พอ่คา้คนกลาง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตล าไยจมัโบ ้

โดยเฉพาะการลดตน้ทุนการผลิต 
  2.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีคอยใหค้วาม

ช่วยเหลือดา้นความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.3) การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลย ี(ระบบอินเตอร์เน็ต, 

webpage และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
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  2.4) สินคา้เกษตร (ล าไยจมัโบ)้ มีความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ระดบัประเทศ 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
  2.2) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูง 
  2.3) ความสามารถในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินคา้ในการ

ผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีอ่ืนยงัท าไม่ไดม้ากนกั 
  3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผกัและผลไม ้organic  

 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีก าลงัก่อตั้ง มีสมาชิกรวมตวักนัเป็นกลุ่มผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
กวา่ 50 คน พืชผกัส่วนใหญ่ท่ีเพาะปลูกจะเป็นผกัสวนครัว เช่น ผกัคะนา้ มะเขือเทศ มะเขือพวง ข่า 
ตะไคร้ กระเพรา โหรพา ผกัสลดั พริกสด กลว้ย พริกข้ีหนู เห็ด และถัว่ฝักยาว เป็นตน้ ซ่ึงจะ
เพาะปลูกแบบหมุนเวยีน โดยจะใชปุ๋้ยหมกัและน ้าหมกัในการเพาะปลูก 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มเกษตรกรมีการลดใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก โดยหนัมาใชปุ๋้ย

หมกัและน ้าหมกั 
  3.2) สมาชิกกลุ่มมีผูท่ี้มีความรู้และความสามารถในดา้นการผลิต 
  3.3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมีสมาชิกท่ีเขม้แขง็ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) ตลาดสินคา้เกษตรยงัไม่มีความกวา้งขวา้ง (สินคา้ของกลุ่มขายใน

ชุมชน) 
  3.2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ยมาก 

 5.2 เทศบาลต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
 ต าบลหนองแฝกมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 8.8 ตารางกิโลเมตรหรือเน้ือท่ีประมาณ  
5,499 ไร่ ภูมิประเทศของต าบลหนองแฝก เป็นพื้นท่ีนา ต ่า และราบลุ่ม มีหนอง คลอง และบึงอยู่
กระจดักระจาย เน่ืองจากต าบลหนองแฝกมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนจึงมกัประสบปัญหา 
น ้าท่วมขงัในพื้นท่ีการเกษตรท าใหก้ารเกษตรไดรั้บความเสียหาย จ านวนหมู่บา้นในเขตเทศบาล 
จ านวน 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 หนองส่ีแจ่ง หมู่ท่ี 2 สันป่าสัก หมู่ท่ี 3 หนองแฝก หมู่ท่ี 4  

หนองแฝกป่าคา หมู่ท่ี 5 หนองแฝก หมู่ท่ี 6 กู่แดง หมู่ท่ี 7 กู่แดง หมู่ท่ี 8 สันป่าเด่ือ และหมู่ท่ี 

9  
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สันป่าสักเหนือ ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  
3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) กลุ่มผูป้ลูกขา้วต าบลหนองแฝก  
 กลุ่มเกษตรกรท่ีท าการปลูกขา้วกนัเป็นเวลานาน มีสมาชิกทั้งหมด 13 คน ชนิด

ขา้วท่ีเพาะปลูกของกลุ่ม คือ ขา้วเหนียว พนัธ์ุสันป่าตอง1 ซ่ึงผลผลิตทั้งหมดจะขายโดยตรงต่อ
โรงสีขนาดใหญ่ (โรงสีป่าซาง) ในพื้นท่ี ซ่ึงจะมีค่าขนส่งผลผลิตขา้วไปยงัโรงสี กิโลกรัมละ  
30 สตางค ์และราคาขายจะเป็นไปตามกลไกตลาด 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) สมาชิกกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้นการหวา่น

ขา้ว 
  1.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่

เกษตรกรมาโดยตลอด 
   จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน  
  1.2) ตลาดในการขายสินคา้เกษตรของกลุ่มไม่หลากหลายและมีจ านวน

ไม่มาก 
  1.3) สินคา้มีการแข่งขนัทางการตลาดสูงมาก 
 2) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน และไดจ้ดัท าเป็น 

ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบล ล าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุอีดอ 
พนัธ์ุเบ้ียวเขียวและพนัธ์ุชมพู มีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย การเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภยั มีการใช ้
สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการปลูก ส่วนการตลาดยงั
ส่งขายในโรงรับซ้ือซ่ึงราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) สมาชิกกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ทั้งการปลูก  

การดูแล และการเก็บเก่ียวผลผลิต 
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตร 
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  2.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  2.4) ผูน้  าและเกษตรกรมีความเขม้แขง็ มีความสามคัคีกนัภายในกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) สินคา้ของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัชุมชน ตลาดสินคา้ยงั 

ไม่กวา้ง 
  2.2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางของเกษตรกรยงัมีนอ้ย ขาย

สินคา้ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางเท่านั้น 
  2.3) กลุ่มยงัไม่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ใหมี้

คุณภาพสม ่าเสมอ 
  3) กลุ่มเกษตรเพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื (สารชีวภณัฑ)์ 
  กลุ่มเกษตรกรน้ีจะเนน้การผลิตสารชีวภณัฑใ์ชก้นัเองภายในกลุ่ม พร้อมกบัมี 
การนดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใชแ้ละผลิตสารชีวภณัฑใ์นแปลงเกษตรแต่ละประเภท ในปัจจุบนั
มีสมาชิกทั้งหมด 26 ครัวเรือน จุดประสงคห์ลกัของกลุ่ม คือ การลดการใชส้ารเคมีในการ
เพาะปลูกและหนัมาใชส้ารชีวภณัฑม์าทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพื่อสุขภาพของเกษตรกรท่ีดีข้ึน 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตสารชีวภณัฑเ์พื่อ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรและการขยายเช้ือชีวภณัฑ ์ดา้นการเงินการบญัชี และสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้

  3.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  3.3) มีการลดใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกและหนัมาใชส้ารชีวภณัฑ์ 
มากข้ึน 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) ตลาดในการขายสินคา้เกษตรยงัไม่กวา้งและไม่หลากหลาย  
  3.2) ความสามารถในการผลิตสินคา้ใหพ้อเพียงต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคยงัมีนอ้ยจึงท าให้ผลิตสินคา้ใชแ้ค่ภายในกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น 
  3.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนและในกลุ่มเท่านั้น 
  3.4) ทางกลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมการปนเป้ือนของเช้ือโรคใน

โรงเรือนท่ีผลิตและเก็บรักษาเช้ือ 
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 5.3 เทศบาลต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง 
 ต าบลบา้นปงมีเน้ือท่ีทั้งหมดมีพื้นท่ีประมาณ 117.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,337 ไร่ โดย
จะตั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอ หางดงประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ประมาณ  
25 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศในเขตพื้นท่ี เป็นท่ีลาดชนัมีป่าไมแ้ละภูเขาเป็นส่วนใหญ่ พื้นท่ีราบ
มีนอ้ย ประชากรของต าบลจะอยูต่ามท่ีลาดภูเขา มีแม่น ้าหลายสายไหลผา่น เช่น แม่น ้าแม่ท่าชา้ง 
ทั้ง 2 ฝ่ังแม่น ้าจะเป็นเขตป่าไมถ้าวร ดา้นทิศตะวนัออกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย  
ทิศตะวนัตกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ท่าชา้ง-แม่ขนิน และอุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน) จ านวนหมู่บา้นมีทั้งหมด จ านวน 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่
ท่ี 1 บา้นปงใต ้หมู่ท่ี 2 บา้นปงเหนือ หมู่ท่ี 3 บา้นเก๊าเด่ือ หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งโป่งเหนือ หมู่ท่ี 5 บา้น 
แม่ฮะเหนือ หมู่ท่ี 7 บา้นปางยาง หมู่ท่ี 8 บา้นน ้าซุม้ หมู่ท่ี 9 บา้นทุ่งโป่งใต ้หมู่ท่ี 10 บา้นใหม่ 
สันคะยอม และหมู่ท่ี 11 บา้นใหม่หว้ยลึก ทั้งน้ีต าบลบา้นปง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ 
เขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส  
 ผลผลิตเสาวรสอยูร่ะดบัปลอดภยั มีการปลูกและดูแลระหวา่งการเพาะปลูกท่ีดี 

เกษตรกรท าการตลาดดว้ยตนเอง สินคา้มีรสชาติดี ผวิสวย ผลผลิตขายส่งแก่พอ่คา้คนกลาง 
 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตเสาวรส 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ตลาดในการขายสินคา้เกษตรยงัไม่กวา้งพอ  
  1.2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางมีนอ้ยมาก 

 5.4 เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง 
 ต าบลบา้นแหวนมีเน้ือท่ีทั้งหมดมีพื้นท่ีประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,325 ไร่ โดยจะ
ตั้งอยูห่่างจากอ าเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศในเขตพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ 
อยูใ่นเขตระบบชลประทาน ราษฎรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลบา้นแหวน ประกอบอาชีพ 
คา้ขาย รับจา้ง และผลิตหตัถกรรมพื้นบา้น มีบางส่วนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนหมู่บา้น
มีทั้งหมด จ านวน 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นไร่ หมู่ท่ี 2 บา้นโขงขาว หมู่ท่ี 3 บา้นทา้วบุญเรือง 
หมู่ท่ี 4 บา้นช่างค านอ้ย หมู่ท่ี 5 บา้นช่างค าหลวง หมู่ท่ี 6 บา้นปากกอง หมู่ท่ี 7 บา้นป่าหมาก หมู่ท่ี 
8 บา้นตน้เฮือด หมู่ท่ี 9 บา้นเด่ือ หมู่ท่ี 10 บา้นจอมทอง หมู่ท่ี 11 บา้นดู่ หมู่ท่ี 12 บา้นดอนไฟ และ
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หมู่ท่ี 13 บา้นศรีสรร ทั้งน้ีต าบลบา้นแหวน มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ  
1 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) กลุ่มศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรอินทรียต์  าบลบา้นแหวน  
 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 65 คน การเพาะปลูกผกัอยูใ่นระดบัปลอดภยั การปลูกจะ

ท าในโรงเรือน นอกจากน้ีทางกลุ่มจะมีการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัชีวภาพใชก้นัเองภายใน
กลุ่ม ส่วนประเภทผกัท่ีปลูกนั้น ไดแ้ก่ ผกักวางตุง้ ผกับุง้ ผกัคะนา้ ผกัสลดั แตงกวา มะเขือเทศ 
และผกัชี การตลาดของกลุ่มไดรั้บความช่วยเหลือ ดา้นถุงบรรจุภณัฑจ์ากส านกังานการคา้ภายใน 
ดงันั้นการขายปลีกในตลาดทัว่ไปจะใชบ้รรจุภณัฑน้ี์ อีกส่วนจะขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง (ลูกคา้
ประจ า) ซ่ึงจะจดัส่งดว้ยตนเอง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (ถนดัการท าปุ๋ย

หมกัและการปลูกผกัปลอดสารพิษ) ดา้นการตลาด ดา้นการเงินการบญัชี ดา้นนวตักรรม และเร่ือง
ดิน 

  1.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 

  1.3) ผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มลูกคา้ประจ าท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น การขายสินคา้จึง
ไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 

  1.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มไม่มีการแข่งขนักนัในชุมชน 
  1.5) กลุ่มเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัชีวภาพใชใ้นการเพาะปลูก

เอง 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน และตลาดยงัไม่กวา้งถึง

ระดบัประเทศ 
  1.2) กลุ่มยงัขาดแคลนแรงงานและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

 5.5 เทศบาลต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง  
 ต าบลสันผกัหวานตั้งอยูห่่างจากอ าเภอหางดงประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด  
13 ตารางกิโลเมตร (8,862 ไร่) สภาพภูมิประเทศในเขตพื้นท่ีเป็นท่ีราบ อยูใ่นเขตระบบ
ชลประทาน ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของ
ต าบล คือ ขา้วและถัว่เหลือง ส่วนการเล้ียงสัตว ์คือ โคขนุและไก่ไข่ จ  านวนหมู่บา้นมีทั้งหมด 
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จ านวน 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นสันผกัหวาน หมู่ท่ี 2 บา้นตน้ง้ิว หมู่ท่ี 3 บา้นทา้วผาย ูหมู่ท่ี 4 
บา้นป่าตาล หมู่ท่ี 5 บา้นเบอ้ หมู่ท่ี 6 บา้นขวัเดง้ และหมู่ท่ี 7 บา้นสันผกัหวานนอ้ย ทั้งน้ีต าบล 
สันผกัหวาน มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร หมู่ 2 ต าบลสันผกัหวาน 
 กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก่อตั้งข้ึนในนาม “กลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรบา้นตน้ง้ิว”  โดยมีนางค า วงคค์  าอา้ย เป็นผูน้ า ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 29 คน ทางกลุ่ม
มีการจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน สินคา้แปรรูปไดรั้บ อย. ในปี 2545 และไดรั้บการคดัสรรให้
เป็นหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในระดบัสามดาว อีกทั้งยงัไดรั้บรางวลัจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มากมาย กลุ่มมีการขายส่งไปยงัสนามบินเชียงใหม่ กาดหลวง สปาต่าง ๆ โรงแรม และใน
ตลาดทอ้งถ่ิน 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ทั้งการกดขา้วแต๋น  

การบรรจุภณัฑ ์และการอบขา้วแต๋น และดา้นการจดัการบญัชีของกลุ่ม  
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรเสมอ 
  1.3) ทางกลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลย ี(ระบบอินเตอร์เน็ตและline) ในการ

บริหารจดัการกลุ่ม 
  1.4) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่มจ านวนหลายแห่ง 
  1.5) สินคา้ของกลุ่มมีการรับรองมาตรฐานสินคา้ OTOP 
  1.6) ผูบ้ริโภคมีทั้งกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และกลุ่มลูกคา้ประจ าท่ีมี 

ความเช่ือมัน่ในคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ 
  1.7) ผูน้  าและกลุ่มเกษตรมีความเขม้แขง็ และมีความเตรียมพร้อมในการ

พฒันากลุ่มเสมอ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
  1.2) สินคา้มีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
  1.3) ตลาดและสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 
 2) กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด (สวนเห็ดบา้นพอค า) 

  เกษตรกรเพาะเห็ด โดยใชต้ราสินคา้ คือ สวนเห็ดบา้นพอค า โดยจะเพาะเห็ด 
ทั้งหมด 6 ชนิด คือ เห็ดนางรมฮงัการี เห็ดภูหางด า เห็ดเป่าห้ือ เห็ดลม เห็ดขอนด า และเห็ดหอม ซ่ึง
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จะท าการผลิตทั้งหมดดว้ยตนเองตัง่แต่การท าเช้ือ ท ากอ้น จนถึงการบรรจุขายสินคา้ ทางกลุ่มขาย
ทั้งกอ้นเห็ด และดอกเห็ด แหล่งท่ีขายหลกั คือ ตลาดสดทอ้งถ่ินและตลาดคา้ส่งเมืองใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (การเพาะการผลิต

เช้ือเห็ด การท ากอ้นเห็ด และการเก็บผลผลิต) 
  2.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน

ดา้นความรู้ 
  2.3) มีการใชเ้ทคโนโลย ี(webpage facebook และ line) ในการบริหาร

จดัการขายสินคา้เกษตร 
  2.4) กลุ่มเกษตรกรมีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้ทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) สินคา้ของกลุ่มยงัคงมีความตอ้งการในระดบัชุมชน ในกลุ่มลูกคา้

รายใหญ่ และลูกคา้ขาจร 
  2.2) ขาดแคลนดา้นแรงงานท่ีมีจ านวนนอ้ยลงและค่าจา้งท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
  2.3) กลุ่มยงัขาดอ านาจในการต่อรองราคาสินคา้กบัพ่อคา้คนกลาง 

 5.6 เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง  
 ต าบลน ้าแพร่มีระยะทางห่างจากอ าเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 80.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,343.75 ไร่ ภูมิประเทศเป็นท่ีราบและท่ีราบ 
เชิงเขา ทางทิศตะวนัตกมีสภาพเป็นป่าและภูเขา พื้นท่ีประมาณร้อยละ 50 ของทั้งหมดอยูใ่น 
ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าชา้ง–แม่ขนิล) ประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพดา้นการเกษตรกรรม 
คือ ปลูกขา้ว ถัว่เหลือง และสวนล าไย จะมีบางส่วนท่ีท าอาชีพรับจา้งในเมือง จ านวนหมู่บา้นมี  
11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นบ่อ หมู่ท่ี 2 บา้นศาลา หมู่ท่ี 3 บา้นแพะขวาง หมู่ท่ี 4 บา้นน ้าแพร่ 
หมู่ท่ี 5 บา้นป่าจ้ี หมู่ท่ี 6 บา้นแสนตอ หมู่ท่ี 7 บา้นท่าไมลุ้ง หมู่ท่ี 8 บา้นแม่ขนิลใต ้หมู่ท่ี 9 บา้น
ดอยถ ้า หมู่ท่ี 10 บา้นน ้าบุ่น และหมู่ท่ี 11 บา้นเวยีงดง้ ทั้งน้ีต าบลน ้าแพร่ มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
สนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ในกลุ่มจะมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เกษตรกรจะ

ใชพ้ื้นท่ีปลูกจ านวนไม่มาก ส่วนมากจะปลูกขา้วไม่เกิน 2ไร่ แต่จะเนน้คุณภาพ และการดูแลอยา่ง
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ละเอียดโดยไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญดา้นการปลุกขา้วจาก
ประสบการณ์ มีการผลิตปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัใชก้นัเอง การซ้ือขายมีทั้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 
(สหกรณ์) และขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) ในกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในทุกดา้น ดา้นการผลิต และ

การท าน ้าหมกัปุ๋ยหมกัจากประสบการณ์ตรง 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรมา

โดยตลอด 
  1.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม (สหกรณ์กรีนเนท

และตลาดหางดง) ทั้งขายส่งและขายปลีก 
  1.4) สินคา้ของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ  
  1.5) กลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แขง็และความร่วมมือกนัท าอยา่งจริงจงั 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีกลุ่มในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัสูง 
  1.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
 2) กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรียบ์า้นแม่ขน้ิงใต ้
 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรียบ์า้นแม่ขน้ิงใตจ้ะเนน้ท าปุ๋ยหมกัอินทรีย ์เพื่อใชใ้น

การเพาะปลูกผกัปลอดสารพิษของสมาชิกในกลุ่ม และยงัมีการผลิตเพื่อขายในทอ้งตลาดในช่ือ 
พีระมิด โดยกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 10 ครัวเรือน โดยสมาชิกทุกคนจะมีความเช่ียวชาญทางดา้น 
การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละการปลูกผกัสวนครัว ซ่ึงการปลูกผกัจะใชว้ธีิการปลูกแบบกางมุง้ ดา้น
การตลาดในส่วนของปุ๋ยอินทรียมี์การซ้ือขายในระดบัประเทศ ส่วนมากจะมีบริษทัรายใหญ่เขา้มา
ซ้ือในกลุ่ม และผกัปลอดสารมีการซ้ือขายปลีกในตลาดชุมชน 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และการหมกัปุ๋ย

อินทรีย ์
  2.2) ทางกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน 
  2.3) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
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  2.4) มีตลาด (บริษทัเอกชน) รองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรปุ๋ยหมกั
ของกลุ่ม 

  2.5) กลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลย ี(โทรศพัท)์ ในการบริหารจดัการ 
  2.6) สินคา้เกษตร (ปุ๋ยหมกัอินทรีย)์ มีความตอ้งการในระดบัประเทศ

และกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
  2.7) สินคา้เกษตร (ผกัปลอดสาร) มีความตอ้งการในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มยงัไม่มีสามารถในดา้นการเก็บรักษาผลผลิตใหค้งสภาพสดอยู่

เสมอ 
  2.2) การถูกยกเลิกการสั่งซ้ือสินคา้จากโครงการหลวง เพราะกลุ่มไม่

สามารถรักษาคุณภาพการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและสม ่าเสมอได้ 
 3) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปอาหารบา้นบ่อ 
 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปอาหารบา้นบ่อ เนน้การแปรรูปสินคา้จากผลผลิตทาง

การเกษตร ไดแ้ก่ แหนมเห็ด และเห็ดส้ม กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 25 ครัวเรือน สมาชิกจะแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิงานอยา่งชดัเจน โดยมีประธานกลุ่ม คือ คุณบวัผนั อว้นลว้น ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
ส่วนใหญ่จะขายส่งร้านคา้ต่าง ๆ ของชุมชน และมีการออกบูธในงานต่าง ๆ ของเทศบาล อ าเภอ 
และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการแปรรูปอาหาร ดา้น

การตลาด ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ได ้
  3.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรอยา่ง

สม ่าเสมอ 
  3.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ราย

ใหญ่ 
  3.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับในการจดัส่งทั้งการขายส่งและ

ขายปลีก และตามงานออกบูทต่าง ๆ 
  3.5) กลุ่มเกษตรมีความเขม้แขง็และแบ่งหนา้ท่ีในการท างานอยา่งชดัเจน 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย ลูกคา้มีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
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 5.7 เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง  
 ต าบลแม่ท่าชา้ง ตั้งอยูห่่างจากอ าเภอหางดง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 
4.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,535 ไร่ ภูมิประเทศเป็นท่ีราบ สามารถท าเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชผล
ต่าง ๆ ท่ีอยูอ่าศยั และการพาณิชยอ่ื์น ๆ มีล าน ้าธรรมชาติท่ีส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้าปิง และล าน ้า 
แม่ท่าชา้ง โดยมีจ านวนหมู่บา้นในเขตรับผดิชอบทั้งหมด 6 หมู่บา้น 2 ชุมชน ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้น
ทา้วค าวงั หมู่ท่ี 5 บา้นแม่ขกั หมู่ท่ี 6 บา้นดงหลวง หมู่ท่ี 7 บา้นป่าแป๋-โรงววั หมู่ท่ี 8 บา้นกอง  
หมู่ท่ี 9 บา้นดง ส่วนชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนธารอิงดอย และชุมชนเจริญทรัพย ์ทั้งน้ีต าบลแม่ท่าชา้ง มี
กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์
  เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนในระบบอินทรีย ์เป็นธุรกิจในครอบครัวในนาม ไร่
ชรินทร์พรรณ ท ามาแลว้ 3 ปี ซ่ึงการผลิตเมล่อนจะไม่เนน้ท่ีปริมาณผลผลิตแต่จะเนน้ท่ีคุณภาพ 
น ้าหนกั และความหวาน จึงมีโรงเรือนในการปลูกเพียง 3 โรง ตน้เมล่อน 1 ตน้ จะควบคุมใหมี้ผล
ไม่เกิน 2 ลูก ระบบการเพาะปลูกจะปลูกในกระถางควบคุมโรค มีระบบน ้าท่ีควบคุมดว้ย
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เมล่อนท่ีปลูกจะมี 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจเ์น็ต ซ่ึงจะ
ปลูกหมุนเวยีนกนัตลอดทั้งปี ผลผลิตทั้งหมดไดรั้บรองมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP พืช) ทางไร่ชรินทร์พรรณจะผลิตขายทั้งเมล่อนสด 
และน ้าเมล่อนสกดัเยน็ การซ้ือขายปลีกจะผา่น facebook และขายใหแ้ก่ลูกคา้ประจ าท่ีโทรศพัทเ์ขา้
มาสั่งซ้ือ หรือเดินทางมาซ้ือหนา้ไร่  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต โดย 

การปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ (ใชร้ะบบน ้าหยดควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์) วธีิการเก็บเก่ียว
ผลผลิตอยา่งปราณีต ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการ
ผลิตได ้

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรใน
ดา้นการผลิตและการตลาด 

  1.3) มีการใชเ้ทคโนโลย ี(webpage facebook และline) ในการบริหาร
จดัการกลุ่ม 

  1.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ประจ า 
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  1.5) สินคา้มีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของสายพนัธ์ุท่ีใช ้เป็นสายพนัธ์ุญ่ีปุ่น
แท ้เนน้คุณภาพในการผลิตและความสะอาดของฟาร์ม 

  1.6) มีตลาดท่ีหลากหลายทั้งการขายออนไลน์ท่ีมีการส่งสินคา้ผา่นบริษทั
ขนส่งเอกชน เคอร่ี เอก็เพรส และการขายท่ีหนา้ฟาร์ม สินคา้เกษตรมีความหลากหลาย (ผลสดและ
แปรรูปน ้าเมล่อน) 

  1.7) สินคา้เกษตรไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ดา้นระบบการจดัการ
คุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAPพืช) จากกรมวชิาการเกษตร และการจด
ทะเบียนพาณิชย ์

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน 
   1.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้เกษตรในปริมาณท่ีมากพอกบั

ความตอ้งการได ้เน่ืองจากทางกลุ่มเนน้คุณภาพในการผลิตท่ีสูง 
  2) เกษตรกรฟาร์มอินทรีย ์
  เกษตรกร คือ คุณเวชสมศรี พรมฉายา มีการท าฟาร์มแบบผสมผสานในระบบ
อินทรียท์ั้งหมด ในพื้นท่ี 4 ไร่ โดยมีการปลูกขา้วหอมมะลิและขา้วเหนียวสันป่าตอง1 การเล้ียงกุง้
ในบ่อดิน การปลูกผกัสวนครัวและสมุนไพรต่าง ๆ ซ่ึงผลผลิตจะรับประทานเองและขายปลีกใน
ตลาดชุมชน 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตสินคา้เกษตร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรมีความสามารถในการจดัการฟาร์มนอ้ย 
  2.2) การตลาดของสินคา้ไม่มีความหลากหลาย 
  2.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนเท่านั้น 

  3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปสินคา้เกษตรบา้นกอง 
  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นกอง เป็นกลุ่ม OTOP ของอ าเภอหางดง ผลิตภณัฑ์ 
แปรรูปจากสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ น ้าพริกหนุ่ม พริกลาบ พริกแกง และขนมต่าง ๆ โดยสินคา้ท่ีโดด
เด่น คือ น ้าพริกหนุ่ม ซ่ึงมีหลายประเภท คือ น ้าพริกหนุ่มปลาร้า น ้าพริกหนุ่มแมงดา น ้ าพริกหนุ่ม
น ้าปู และยงัมีน ้าพริกอ่อง สินคา้เหล่าน้ีไดรั้บ OTOP 4 ดาว ส่งขายสินคา้ไปยงัร้านแสงทอง และ
ร้านของฝากเชียงใหม 
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) สินคา้ของกลุ่มไดรั้บมาตรฐาน OTOP อ าเภอหางดงในช่ือกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนบา้นกอง และสินคา้ OTOP 4 ดาว 
  3.2) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) ตลาดและสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 

 5.8 เทศบาลต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด  
 ต าบลตลาดขวญั ตั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใตป้ระมาณ  
10 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 5.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,543.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศ
พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีราบลุ่มทั้งต าบล ลกัษณะพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือรับน ้า
จากโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่ - เชียงราย) 
ผา่นทางทิศเหนือของต าบลพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีนา เหมาะส าหรับอาชีพเกษตรกรรม 
และเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีแม่น ้า ล าคลองไหลผา่น น ้าไม่ท่วมขงั ดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะ
ส าหรับการปลูกขา้วและท าเกษตรกรรม ดงันั้นประชาการส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลกั ผลผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว และถัว่เหลือง จ านวนหมู่บา้นมีทั้งหมด 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่  
หมู่ท่ี 1 บา้นพยากดอนแกว้ หมู่ท่ี 2 บา้นน ้าแพร่ หมู่ท่ี 3 บา้นถ ้า หมู่ท่ี 4 บา้นบ่อหิน หมู่ท่ี 5 บา้น 
ป่าแงะ และหมู่ท่ี 6 บา้นพยากหลวง ทั้งน้ีต าบลตลาดขวญั มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ 1 กลุ่ม คือ  
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้ว  
  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วจะเพาะปลูกขา้ว 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิและ 
ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 กลุ่มมีสมาชิกจ านวน 3 ครัวเรือน การเพาะปลูกอยูใ่นระดบัปลอดภยั มีการ
ท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัใชก้นัเอง ผลผลิตส่วนมากจะขายส่งแก่โรงสีในชุมชน และบางส่วนจะเก็บ
ไวรั้บประทานกนัในกลุ่ม ปัญหาท่ีพบ คือ ยงัไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได ้และยงัไม่
สามารถหาตลาดของตนเองได ้ยงัตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 
  1.2) สินคา้เกษตรยงัไม่ไดม้าตรฐานมีส่ิงเจือปนอยูม่าก 
  1.3) ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน 
   1.4) ราคาสินคา้เกษตรตกต ่า เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา

สินคา้ 
 5.9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด  
 ต าบลเทพเสด็จ ระยะห่างจากท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตรมี
เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 75,625 ไร่ หรือประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศพื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลบัซบัซอ้น เป็นป่าดิบเขา และมีพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 35 มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลระหวา่ง 520 - 1,950 เมตร ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพหลกัเป็นเกษตรกรปลูกกาแฟ ปลูกชา และท าเม่ียง ส่วนอาชีพเสริม คือ การท าหมอนใบชา
หอม ชาหอมสมุนไพร ไมก้วาดดอกหญา้ หมู่บา้นโฮมสเตย ์และคา้ขาย หมู่บา้นมีทั้งหมด  
8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปางบง หมู่ท่ี 2 บา้นน ้าโคง้ หมู่ท่ี 3 บา้นป่าป่าน หมู่ท่ี 4 บา้นแม่ตอน 
หมู่ท่ี 5 บา้นพงษท์อง หมู่ท่ี 6 บา้นดง หมู่ท่ี 7 บา้นปางไฮ และหมู่ท่ี 8 บา้นก าแพงหิน ทั้งน้ีต าบล
เทพเสด็จ มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟอาราบิกา้  
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 60 ครัวเรือน (หมู่ 7) ผลผลิตอยูใ่นระดบัปลอดภยั สมาชิกมี
ความเช่ียวชาญการปลูกจากประสบการณ์และการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม ทั้งวธีิการ
เพาะปลูก เร่ืองโรคและแมลง การเก็บรักษา และการท าตลาด ผลผลิตจะขายในรูปแบบกาแฟกะลา 
ซ่ึงส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 จะส่งไปยงัโครงการหลวง ร้อยละ 30 ส่งไปยงัสหกรณ์ และอีกร้อยละ 20 
ส่งขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
  1.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่มจากโครงการหลวง

และสหกรณ์ 
  1.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ราย

ใหญ่ 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในตลาดสูงข้ึน 
  1.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถจดัการพื้นท่ีในการเก็บรักษาสินคา้เกษตร

หลงัการเก็บเก่ียวท่ีดีได ้
 5.10 เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง 

  เทศบาลต าบลจอมทอง แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง และไดเ้ปล่ียน
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลบา้นหลวง ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เน่ืองจากช่ือ “เทศบาลต าบลบา้นหลวง” ไป
พอ้งกบัช่ือของ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง” ท าใหป้ระชาชนท่ีไม่ทราบเกิดความเขา้ใจ
ผดิ จงัหวดัเชียงใหม่จึงมีค าสั่งใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น “เทศบาลต าบลจอมทอง” เม่ือวนัท่ี  12 กนัยายน  
2543  การปกครองครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของ 3 ต าบล คือ ต าบลบา้นหลวง ต าบลข่วงเปา และ
ต าบลดอยแกว้ รวมทั้งหมด 11 หมู่บา้น ลกัษณะภูมิประเทศมีท่ีราบส าหรับการเพาะปลูกนอ้ย ส่วน
ใหญ่จะเป็นภูเขา พื้นท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์เป็นแหล่งตน้น ้าท่ีส าคญั มีน ้าตกท่ี
สวยงามอยูห่ลายแห่ง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ล าไย 
ขา้ว ไมด้อก กะหล ่าปลี และหอมแดง ทั้งน้ีเทศบาลต าบลจอมทอง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ
เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว) โดยมีผูใ้หข้อ้มูลการปลูกและท า
การซ้ือขายกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วแม่เหียะ แต่ทางกลุ่มจะมีการเพาะปลูกท่ีเนน้การใชปุ๋้ยหมกั
อินทรียท่ี์ผลิตกนัข้ึนมาใชเ้อง เน่ืองจากสมาชิกเล็งเห็นความส าคญัดา้นสุขภาพของเกษตรกร  
การผลิตทั้งหมดจะควบคุมโดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วแม่เหียะ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบคุณภาพของตน้
ขา้วและเมล็ดขา้ว และเกษตรกรจะตกลงราคากบัทางศูนยฯ์ ซ่ึงราคาจะผนัตามกลไกตลาด แต่ทาง
ศูนยฯ์ จะใหร้าคาสูงกวา่ในทอ้งตลาดเล็กนอ้ย 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) ในกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญทั้งดา้นการผลิตและดา้น 

การจดัการบญัชี 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับในการจดัส่ง คือ ศูนยเ์มล็ด 

พนัธ์ุขา้วแม่เหียะโดยจะตกลงราคากนักบัเกษตรกร 
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  1.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มทุกรอบการผลิตจะไดรั้บตรวจสอบคุณภาพ/
มาตรฐานของขา้วอยูส่ม ่าเสมอจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
   1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 

  2) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย โดยจะเนน้การใชปุ๋้ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพ ท่ีทาง
กลุ่มไดผ้ลิตมาใชเ้อง เกษตรกรจะมีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกและการดูแลล าไยจาก
ประสบการณ์ ส่วนมากผลผลิตจะขายกนัแบบเหมาสวน เน่ืองจากในพื้นท่ีเป็นแหล่งปลูกล าไย 
พอ่คา้คนกลางจะเดินทางเขา้ซ้ือตามสวนล าไยอยูแ่ลว้ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และ

ดา้นการจดัการบญัชี 
  2.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
  2.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 

 5.11 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ออน ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นท่ีต าบลแม่ทา มีเน้ือท่ี 
จ านวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ของประชาชน  
ร้อยละ 17.46 และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทราย
เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด 
ท าสวนล าไย มะม่วง และเล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร 
จ านวนหมู่บา้นมี 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง  
หมู่ 4 บา้นหว้ยทราย หมู่ 5 บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้นดอนชยั และหมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชยั ทั้งน้ีต าบล
แม่ทา มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค  
  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของ
เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพอ่รุ่นแม่ มี
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สมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุกคน
จะปลูกผกัและผลไมร้ะบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรย ัง่ยนื จนไดรั้บการยกยอ่งจากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วถีิพอเพียง” นอกจากน้ี
ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทา แหล่งท่ีส่งขาย ไดแ้ก่ (1) ตลาดทอ้งถ่ิน (2) ตลาดในตวัเมืองเชียงใหม่ ซ่ึง
ไดแ้ก่ (2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย ์ในวนัจนัทร์ องัคาร และพฤหสับดี 
(2.3) ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  (3) ตลาด
ขายส่งอ่ืน ไดแ้ก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival (3.3) Thai 
freeze day และ (3.4) Greennet 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้นการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย ์และปราชญชุ์มชนดา้นการเกษตรย ัง่ยนื อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นผลิต
แก่ผูท่ี้สนใจได ้

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
  1.3) ตลาดของสินคา้มีความหลากหลาย  มีตลาดรองรับในการจดัส่ง

สินคา้เกษตรของกลุ่ม  
  1.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพในการผลิต โดยจะมีการคดัเกรด 

(เกรดA จะน าส่งขาย) 
  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 

   1.6) สินคา้มีมาตรฐาน 3 ระดบั เครือข่ายเกษตรแม่ทา องคก์รมาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐานทุก ๆ 2 

เดือน โดยเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตรไดต้ามเป้า

ของผูบ้ริโภค 
 5.12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอฝาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  
ภูมิประเทศของต าบลม่อนป่ิน เป็นพื้นท่ีราบสลบัเนินเขาอยูติ่ดกบัป่าไมเ้ขตวณอุทยานแห่งชาติ
ดอยผา้ห่มปกสภาพดินเหนียว และดินร่วนปนทราย มีล าน ้ามาวเป็นแม่น ้าสายหลกั ส่วนอาชีพของ
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ประชากรหลกั ๆ คือ เกษตรกร เช่น ท านา ปลูกส้ม หอมหวัใหญ่ กระเทียม ขา้วโพด ฯลฯ 
รองลงมา คือ รับจา้ง ต าบลม่อนป่ินมีหมู่บา้นทั้งหมด 15 หมู่บา้น ลกัษณะเช้ือชาติประชากร
ประกอบดว้ย คนไทยพื้นเมือง ไทยใหญ่ ลาหู่ (มูเซ่อ) และดาราอา้ง (ปะหล่อง) ร้อยละ 95 ของ
ประชากรจะนบัถือศาสนาพุทธ ทั้งน้ีต าบลม่อนป่ิน มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร (ปลูกผกัปลอดภยั-อินทรีย)์ 
  กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีสมาชิกทั้งหมด 9 ราย ซ่ึงอยูใ่นต าบลม่อนป่ิน 3 ราย 
กลุ่มเกษตรกรน้ี จะท าท่ีพกัแบบโฮมสเตยร่์วมกบัการท าเกษตรแบบผสมผสาน ส่วนใหญ่จะปลูก
ผกัสวนครัวพื้นบา้นในระบบปลอดภยั-อินทรีย ์หมุนเวยีนตลอดทั้งปี ผลผลิตท่ีได ้พวกผกั
ปลอดภยัจะขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน ส่วนขา้วจะขายส่งโรงสีใหญ่ สินคา้ท่ีโดดเด่นและมี GAP 
รับรอง คือ ล้ินจ่ีและส้ม ซ่ึงการซ้ือขายจะตอ้งสั่งซ้ือล่วงหนา้ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (ผกัปลอดสารพิษ-

ระบบอินทรีย)์ ดา้นการตลาด ความรู้ในเร่ืองดิน และการท าปุ๋ยหมกั 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
  1.3) สินคา้เกษตรของกลุ่มไดรั้บรองมาตรฐาน GAP 
  1.4) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน  
  1.2) ราคาผลผลิตสินคา้เกษตรตกต ่า 

  2) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นขอบดง้ 
  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นขอบดง้ เป็นกลุ่มท่ีเพาะปลูกสตรอวเ์บอร์รี
ทั้งหมู่บา้น และมีการแปรรูปสินคา้จากสตรอวเ์บอร์รีเป็นแยมและไวน์ มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน 
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะขายในตลาดนดัชุมชนเป็นหลกั ในการผลิตยงัพบปัญหาดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ี
ยงัไม่สามารถควบคุมได ้และการหาตลาดขายสินคา้ของตนเอง  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
   2.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการแปรรูปสินคา้

เกษตร 
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  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่
กลุ่มเกษตร 

  2.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
   2.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
  2.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
  2.3) กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถแปรรูปใหไ้ดม้าตรฐานและการท าบรรจุ

ภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 5.13 เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง  
 สภาพพื้นท่ีของเทศบาลต าบลป่าแดด มีพื้นท่ีประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
15,625 ไร่ เทศบาลต าบลป่าแดดตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอเมืองเชียงใหม่ห่างประมาณ  
10 กิโลเมตร ภูมิประเทศของต าบลป่าแดดเป็นพื้นท่ีราบลุ่มตามฝ่ังซา้ย (ตะวนัตก) ของแม่น ้าปิง
และมีส่วนท่ีติดล าน ้าแม่ปิงเป็นแนวทางยาวตลอด ประมาณ 6.5 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่
อาศยั โดยเฉพาะหมู่บา้นจดัสรร และมีอาคารร้านคา้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีจ  านวน
หมู่บา้นทั้งหมด 13 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง คา้ขาย รับราชการ และ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีต าบลป่าแดด มีกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดต าบลป่าแดด  
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ชนิดเห็ดท่ีเพาะ ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้าฮงัการี และภูฐาน 
ซ่ึงในกลุ่มจะขายทั้งกอ้นเห็ด เห็ดสด และเห็ดแปรรูป คือ เห็ดส้มหรือแหนมเห็ด แหล่งขายใน
ปัจจุบนัร้อยละ 80 ขายส่งแก่พอ่คา้ในตลาดทอ้งถ่ิน และร้อยละ 20 จะมีลูกคา้ประจ าเขา้มาซ้ือหนา้
ฟาร์ม ส่วนกอ้นเห็ดจะขายส่งใหแ้ก่เกษตรกรท่ีสนใจเพาะเห็ดโดยจะมารับหนา้ฟาร์ม 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (ทั้งเพาะเห็ดและ

การท ากอ้นเช้ือเห็ด) 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
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  1.2) สินคา้เกษตรและตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย  
  1.3) ไม่มีตลาดรองรับในการรับซ้ือสินคา้เกษตรท่ีแน่นอน 

 5.14 เทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
 ต าบลแม่แรม ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของอ าเภอแม่ริม อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม 
ประมาณ  4  กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 
110.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,062.50 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลแม่แรม มีพื้นท่ีเนินเขา 
สูง ๆ ต ่า ๆ จนถึงลอนลูกคล่ืน พื้นท่ีประมาณร้อยละ 5 อยูใ่นความสูงต ่ากวา่ 350 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล ทางดา้นตะวนัตกของต าบลเป็นพื้นท่ีภูเขา ทางดา้นตะวนัออกจะเป็นพื้นราบ 
เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร และเป็นท่ีอยูอ่าศยั เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการเกษตร คือ 
สวนล้ินจ่ี การปลูกล้ินจ่ีมีมากบริเวณบา้นแม่แมะพบพนัธ์ุพืช 64 ชนิด และสวนผกั การปลูกผกัพบ
มากบริเวณบา้นหนองหอย พบพนัธ์ุพืช 50 ชนิด เช่น ผกักาดขาวปลี ผกักาดเขียวปลี กะหล ่าปลี 
มะเขือเครือ และแตงกะเหร่ียง ต าบลแม่แรมมีหมู่บา้นอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบล 
แม่แรม จ านวน12 หมู่บา้น เป็นประชากรบนพื้นท่ีราบ จ านวน 9 หมู่บา้น ชาวไทยภูเขาเผา่มง้ 
จ  านวน 3 หมู่บา้น คือ หมู่ 4, 7 และหมู่ 11 และชนเผา่ปกาเกอญอ จ านวน 1 หมู่บา้น คือ หมู่ 8 ทั้งน้ี
ต าบลแม่แรม มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเป็นกลุ่มท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนจากเทศบาลต าบลแม่แรม มี
สมาชิก 30 ครัวเรือน ระบบการเพาะปลูกแบบปลอดภยั มีการท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัอินทรียใ์ชเ้อง
ภายในกลุ่ม ขา้วท่ีปลูกจะเป็นขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ผลผลิตขายในตลาดทอ้งถ่ินเป็นหลกั และขาย
ส่งไปยงัพอ่คา้คนกลาง ทางกลุ่มตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแบบใหม่ ๆ สู่ตลาด ท่ีสามารถเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ีได ้และตอ้งการพฒันาสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ี 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การแปรรูป และการท า

ปุ๋ยหมกั 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
  1.2) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
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  1.3) ตลาดของสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 
 5.15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ระยะทางประมาณ  
16  กิโลเมตร ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 52.20 ตารางกิโลเมตร หรือ  
ประมาณ 32,625 ไร่ ต าบลโป่งแยงมีสภาพทางกายภาพทัว่ไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นท่ีราบเชิงเขา
และท่ีราบพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็น
พื้นท่ีป่าไมป้ระมาณร้อยละ 71.92 และเป็นพื้นท่ีราบเพาะปลูกประมาณร้อยละ 23.10 พื้นท่ีส่วน
ใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม เน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่  ล้ินจ่ี พริกหวาน ซาโยเต ้(ฟักแมว้) ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ สตรอวเ์บอร์รี
หอมหวัใหญ่ คะนา้ฮ่องกง มะเขือเทศ และสลดัแกว้ ลกัษณะภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็น้ีมีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โป่งแยงมีหมู่บา้นทั้งหมด 10 หมู่บา้น ทั้งน้ีต าบลโป่งแยง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มท่องเท่ียววถีิชีวติการเกษตร 
  กลุ่มท่องเท่ียววถีิชีวติการเกษตร เป็นกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรใชช่ื้อกลุ่ม คือ  
การท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นปงไคร้ มีกลุ่มยอ่ยเครือข่ายทั้งหมด 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูป้ลูกผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ยอดซาโยเต ้และผกัสลดั (2) กลุ่มผูป้ลูกแตงกวาและมะเขือเทศ (3) กลุ่มผูป้ลูก
องุ่น (4) กลุ่มผูป้ลูกดอกเบญจมาศ และ (5) กลุ่มผูป้ลูกผกัพื้นบา้น เช่น ผกัเชียงดา โดยจะมี
โปรแกรมการท่องเท่ียวในชุมชนเพื่อดูวถีิชีวติของคนในพื้นท่ีตามกลุ่มต่าง ๆ มีกิจกรรมให้
นกัท่องเท่ียวท า เช่น การท าอาหาร การเดินป่า การเพาะกลว้ยไม ้และการเยีย่มชมแปลงปลูกผกั
ปลอดสารพิษ ส่วนผลผลิตเกษตรของกลุ่มจะขายส่งในตลาดทอ้งถ่ินและผา่นพอ่คา้คนกลาง   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด และ 

การจดัการบญัชี 
  1.2) กลุ่มเกษตรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
  1.3) คนในกลุ่มในชุมชนมีความสามคัคี และร่วมมือกนัพฒันากลุ่มเป็น

อยา่งดี 
  1.4) กลุ่มเกษตรกรมีเอกลกัษณ์ คือ “กลว้ยไมฟ้้ามุ่ย” ซ่ึงเป็นพนัธ์ุแท ้ท่ี

มีเฉพาะพื้นท่ีน้ี และมีกิจกรรมท่ีใหน้กัท่องเท่ียวท าอยา่งหลากหลาย 



204 
 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย 
  1.2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางมีนอ้ย 

  2) เกษตรกรผูป้ลูกแตงกวาญ่ีปุ่นและมะเขือเทศราชินี 
  เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว สินคา้หลกั คือ แตงกวาญ่ีปุ่นและมะเขือเทศ
ราชินี ซ่ึงเกษตรกรมีความเช่ียวชาญทั้งดา้นการผลิตและการขาย การเพาะปลูกยงัมีการใชส้ารเคมี
อยูแ่ต่ก่อนการเก็บเก่ียวจะมีการพกัเพื่อใหป้ลอดภยั สินคา้ขายส่งทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และใน
กรุงเทพฯ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด และ 

การจดัการบญัชี 
  2.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
  2.2) สินคา้มีการแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน 
  2.3) ไม่มีตลาดรองรับสินคา้เกษตรท่ีแน่นอน 

  3) กลุ่มเกษตรกรท าฟาร์มแตงกวาญ่ีปุ่นและมะเขือเทศโทมสั 
  กลุ่มเกษตรกรน้ีมีสมาชิกท่ีท าเฉพาะฟาร์มปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นและมะเขือเทศ
โทมสั จ านวน 3 ครัวเรือน และสมาชิกท่ีท าโฮมสเตยร่์วมกบัการท าฟาร์มอีก 4 ครัวเรือน  
การเพาะปลูกจะท าในโรงเรือน ผลผลิตทั้งหมดจะขายส่งไปยงั 2 แห่ง คือ (1) โครงการหลวง และ 
(2) พอ่คา้ในตลาดทอ้งถ่ิน โดยการซ้ือขายจะตอ้งสั่งสินคา้ก่อนล่วงหนา้ 1 อาทิตย ์ลูกคา้ส่วนใหญ่
จึงเป็นลูกคา้ประจ า  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  3.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  3.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ประจ า 
  3.4) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
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 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางมีนอ้ย 

  4) ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรอยา่งย ัง่ยนืบา้นรุ่ง 
  ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรอยา่งย ัง่ยนืบา้นรุ่ง เป็นกลุ่มท่ีเนน้การแปรรูปสินคา้ทาง
การเกษตรโดยจะรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรมาจากเกษตรกรภายในชุมชนแลว้น ามาแปรรูปให้
เกิดมูลคา้เพิ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน ภายในกลุ่มจะท าผลิตภณัฑท์างการเกษตรหลายอยา่งทั้ง 
การปลูกพืชผกัสวนครัว ผลไม ้และปลา หอย กุง้ ในระบบอินทรีย ์ส่วนสินคา้แปรรูป ไดแ้ก่  
สบู-่แชมพูสมุนไพร ผลไมอ้บแหง้ แยมผลไม ้และน ้าผลไมส้ าเร็จรูป สินคา้ทั้งหมดจะส่งขายใน
ตลาดทัว่ประเทศ และพอ่คา้คนกลาง การสั่งสินคา้ผา่นโทรศพัท ์ผา่นทาง internet และผา่นทาง
งานแสดงสินคา้เป็นบางคร้ัง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  4.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด  

การจดัการบญัชี และการแปรรูป จนสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  4.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  4.3) การตลาดสินคา้เกษตรหลากหลาย คือ ขายผา่น Internet และส่ง

ร้านคา้ทัว่ไป (ทัว่ประเทศไทย) และสินคา้เกษตรแปรรูปมีความหลากหลาย 
  4.4) มี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียว และการแปรรูป

สินคา้เกษตร 
  4.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ ทั้งกลุ่มลูกคา้รายใหญ่

และรายยอ่ย 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  4.1) สินคา้ของกลุ่มยงัไม่มีบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานและตราสินคา้ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 
  5) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
  เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ชนิดท่ีปลูก ไดแ้ก่ กรีนโอค๊ เรดโอค๊ กรีนคอส 
และบตัเตอร์เฮด การเพาะปลูกยงัมีการใชส้ารเคมี เน่ืองจากผกัไฮโดรโปนิกส์ตอ้งการสารอาหารท่ี
เฉพาะ สินคา้ท่ีขายส่งทั้งหมดจะแพค็สินคา้ในกล่องโฟมอดัน ้าแขง็ ส่วนการขายปลีกท่ีมีผูซ้ื้อเขา้
มารับซ้ือในฟาร์ม เกษตรกรจะแพค็ใส่ถุงพลาสติกแช่หอ้งเยน็ไวใ้ห ้ตลาดขายสินคา้มีทั้งร้านสลดั
จงัหวดัเชียงใหม่และในกรุงเทพฯ  



206 
 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  5.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด และ 

การจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้
  5.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร

อยา่งสม ่าเสมอ 
  5.3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่มทั้งในและ

ต่างจงัหวดั (เชียงใหม่และกรุงเทพฯ) 
  5.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ 

รายใหญ่ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  5.1) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
  5.2)  ตลาดของสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 

  6) กลุ่มโป่งแยงการเกษตร 
  กลุ่มโป่งแยงการเกษตร มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ในกลุ่มจะท าทั้งดอกไม้
ประดิษฐแ์ละแมคคาเดเมีย สินคา้เกษตรแมคคาเดเมียมีการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ทั้งดา้นการผลิต 
บรรจุภณัฑ ์และมีการตลาดท่ีดี จุดเด่นของสินคา้จะมีการคดัเกรดของแมคคาเดเมียอยา่งชดัเจน 
สินคา้พรีเมียมจะมีคุณภาพท่ีสูง รูปแบบสินคา้จะมี 2 แบบ คือ แบบอบธรรมดา และแบบอบเกลือ 
โดยตลาดหลกัท่ีส่งขาย คือ ตลาดในกรุงเทพฯและในประเทศสิงคโปร์ การสั่งซ้ือสินคา้จะผา่นทาง
ระบบ internet เท่านั้น 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  6.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด 
  6.2) ตลาดมีความหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  6.3) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  6.4) ทางกลุ่มมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร 
  6.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ ทั้งกลุ่มลูกคา้รายใหญ่

และรายเด่ียว 
  6.6) สินคา้ของกลุ่มมีความไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีอยูใ่นระดบั 

premium และราคาไม่แพง 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  6.1) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนัทางการตลาดสูง 

  7) เกษตรกรท ารีสอร์ทและปลูกสตรอวเ์บอร์รี-ดอกเบญจมาศ 
  เกษตรกรท ารีสอร์ทและปลูกสตรอวเ์บอร์รี-ดอกเบญจมาศ ซ่ึงดูแลกนัภายใน
ครอบครัว ในส่วนของการปลูกสตรอวเ์บอร์รี-ดอกเบญจมาศ ในครอบครัว คุณสัญญา สุดใจ  
จะเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปลูกและการดูแลผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด การปลูกสตรอวเ์บอร์รี
จะอยูใ่นระดบัปลอดภยั ผลผลิตท่ีไดท้ั้งหมดจะขายปลีกในตลาดชุมชนและขายแก่นกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาพกัท่ีรีสอร์ท 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  7.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด  

การแปรรูป การจดัการบญัชี และการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  7.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  7.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและระดบัชุมชน และ

ในส่วนของรีสอร์ทก็มีความตอ้งการทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  7.1) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงจากประเทศเพื่อนบา้น 

 5.16 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทรายห่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
ต าบลหว้ยทรายมีพื้นท่ี 848 ไร่ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา ประชาชนในพื้นท่ีเป็นคนพื้นเมือง มี
แม่น ้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 มีกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ 
  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธ์ุท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มี
สมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง 
วธีิการเพาะปลูกอยูใ่นระบบอินทรีย ์ผลผลิตทั้งหมดจะสีและบรรจุถุงสูญญากาศเอง สินคา้ทั้งหมด
จะขายปลีกซ่ึงตอ้งสั่งจองสินคา้ล่วงหนา้ต่อรอบการผลิต นอกจากน้ีในฟาร์มยงัเร่ิมท า 
การท่องเท่ียวเพิ่มเติมเขา้ไปดว้ย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด 

และคุณสมบติัของดิน 
  1.2) กลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร ทั้ง

โรงสีและการบรรจุแบบถุงสูญญากาศ 
   1.3) ทางกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนบัสนุน

ในการจดัการฟาร์ม 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ า 
  1.2) เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 

  2) กลุ่มเกษตรกรเล้ียงผึ้ง 
  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงผึ้ง มีสมาชิกทั้งหมด 2 ครัวเรือน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญใน
การเล้ียงผึ้งและการเก็บน ้าผึ้งเป็นอยา่งดี น ้าผึ้งท่ีไดส่้วนใหญ่จะขายปลีกท่ีฟาร์มของเกษตรกร และ
ร้อยละ 20 ขายส่งใหแ้ก่ลูกคา้ต่างจงัหวดั ปัญหาท่ีพบคือ ในต่างประเทศมีความตอ้งการท่ีมากข้ึน
แต่ก าลงัผลิตของเกษตรกรยงัไม่สามารถตอบสนองได ้

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการเล้ียงผึ้ง และการตลาด   
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตรกร 
  2.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ

จ านวนมาก 
 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรยงัไม่สามารถท าการผลิตใหไ้ดป้ริมาณท่ีมากพอกบัความ

ตอ้งการของตลาด 
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  3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย พนัธ์ุอีดอ มีสมาชิกกลุ่ม 10 คน สมาชิกทุกคนมีความรู้
และความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกล าไย ผลผลิตจะขายแก่พอ่คา้คนกลางท่ีร้านรับซ้ือในชุมชน 
ในกลุ่มตอ้งการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนและสามารถต่อราคาสินคา้กบัผูซ้ื้อไดโ้ดยตรง   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
   3.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองดิน 
  3.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 
  3.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 

  4) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ขายสินคา้ในนาม  
ไร่สวนผกัฮกับู สินคา้ท่ีทางกลุ่มขายมีทั้งผลสดและท าเป็นน ้าเสาวรส สินคา้มีคุณภาพท่ีดีจึงท าให้
ผลผลิตออกมาขายหมดในทุกรอบการผลิต อีกทั้งความตอ้งการในตลาดมีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ย  
ทางกลุ่มจะขายส่งใหแ้ก่โครงการหลวงเป็นหลกั และจะขายผลผลิตท่ีตกเกรดให้แก่ตลาดใน
ทอ้งถ่ิน ส่วนน ้าเสาวรสสดจะขายส่งใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  4.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด  

การแปรรูป และเร่ืองของดิน 
  4.2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นความรู้

ทางการเกษตร 
  4.3) มี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  4.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับ และเป็นท่ีตอ้งการมากของ

ตลาด 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  4.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
  4.2) สินคา้มีการแข่งขนัทางการตลาดสูงจากประเทศเพื่อนบา้น 
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 5.17 เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
 เทศบาลต าบลสันป่าเปาตั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันทรายไปทางทิศตะวนัออกเป็น
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 4,037 ไร่ หรือประมาณ 6.46 ตารางกิโลเมตร เน้ือท่ี
ทางเกษตรประมาณ 2,535 ไร่ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้าไหลผา่น 1 สาย ไดแ้ก่ 
แม่น ้ากวงและมีล าเหมืองไหลผา่น 2 สาย คือ ล าเหมืองกอน และล าเหมืองเฟยไฮ ลกัษณะพื้นท่ีมี
ความลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต ้สภาพดินโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายซ่ึง
เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ปลูกมนัเทศ และพืชอ่ืน ๆ จ านวนหมู่บา้น
ทั้งหมด 6 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 บา้นสันตน้เปา หมู่ท่ี 2 บา้นป่ากา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นบ่อหิน หมู่ท่ี 4 บา้น
ขวัโก หมู่ท่ี 5 บา้นหนองอ่ึง และหมู่ท่ี 6 บา้นพยากนอ้ย ทั้งน้ีต าบลสันป่าเปา มีกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ  
  กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ประธานกลุ่ม คือ คุณลาวลั เบ้ียไธสง มี
สมาชิกทั้งหมด 60 คน ทางกลุ่มท ามาแลว้ 7 ปีกวา่ โดยสินคา้จะขายภายใตต้ราสินคา้ เพียงดิน 
สมาชิกในกลุ่มจะปลูกพืชแบบผสมผสานกบัแนวทางเกษตรธรรมชาติ เนน้พืชผกัสวนครัว มีการ
ท าปุ๋ยอินทรีย ์น ้าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือน เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก ผลผลิตของกลุ่ม
ส่วนมากจะขายในตลาดนดัชุมชน และสมาชิกบางครัวเรือนขายขา้งนอกพื้นท่ี เช่น ตลาด
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และการบูธ-ออกงานต่าง ๆ โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มตอ้งการเร่ิม 
การพฒันาเป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้งหมู่บา้น 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตทางการเกษตรและเร่ืองปุ๋ย

อินทรีย ์สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  1.2) กลุ่มเกษตรกรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้ 
  1.3) กลุ่มลูกคา้และตลาดมีความหลากหลาย 
  1.4) สินคา้ไดรั้บมาตรฐาน ออร์แกนิคไทยแลนด์ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
  1.2) สินคา้มีการแข่งขนั แต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 
  1.3) เกษตรกรไม่สามารถจดัการฟาร์มใหมี้ประสิทธิภาพได ้
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 5.18 เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  
 เทศบาลต าบลหนองหาร อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันทราย 14 กิโลเมตร อยูห่่างจากตวั
จงัหวดัเชียงใหม่ 14 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 31,745 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของเน้ือท่ี 
ทั้งอ าเภอ ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวนัออกมาทางทิศตะวนัตก และจาก 
ทิศเหนือมาใต ้มีบริเวณภูเขาในหมู่ 1, 10 และ 13 ทางตอนเหนือของต าบลมีคลองชลประทาน 
แม่น ้าไหลผา่นในแนวเหนือใต ้ในพื้นท่ีต าบลหนองหารมีพื้นท่ีเกษตรกรรม มีบริเวณครอบคลุมทั้ง
ต าบล 10.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,769 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของพื้นท่ีทั้งต าบล ส่วนใหญ่
ปลูกขา้ว รองลงมา คือ ไมผ้ล และไมป้ระดบั แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรจะใชน้ ้าจากโครงการ
ชลประทานเขา้พื้นท่ีนาและสวน หรือมีคูน ้าส่งเขา้อีกที โดยไดรั้บจากโครงการชลประทานแม่แฝก
เกือบทั้งหมด ท าใหใ้ชน้ ้าเพื่อการเกษตรมีอยา่งทัว่ถึง และในบริเวณฝ่ังตะวนัออกของคลอง
ชลประทานท่ีอยูสู่งกวา่ก็ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าใตดิ้น โดยการเจาะบ่อบาดาลและบ่อน ้าต้ืน ทั้งน้ีต าบล
หนองหาร มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกปทุมมา 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกปทุมมา มีสมาชิกกลุ่ม 9 คน สมาชิกมีความเช่ียวชาญใน
การปลูกและพนัธ์ุดอกไม ้จากประสบการณ์ท างานและการแบ่งปันร่วมกนัภายในกลุ่ม ดอกไมข้อง
ทางกลุ่มมีคุณภาพท่ีดีและมีสายพนัธ์ุท่ีหายาก มีเฉพาะกลุ่มน้ี ดอกประทุมมาทางกลุ่มจะขายทั้ง
แบบดอกไมส้ดและหวัดอก ซ่ึงจะขายส่งดอกไมส้ดไปยงัพอ่คา้คนกลางรายใหญ่ในตลาด ส่วนหวั
พนัธ์ุ จะมีตลาดหลกัท่ีบริษทัเอกชน 3 แห่ง ในต่างประเทศ โดยจดัส่งไปทางสนามบิน ค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดผูซ้ื้อเป็นคนจ่าย 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และพนัธ์ุ

ดอกไม ้การจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่กรมวชิาการ สวนสิริกิต และพืช
สวนโลก 

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร
อยา่งสม ่าเสมอ 

  1.3) ตลาดสินคา้เกษตรมีความหลากหลายและมีตลาดเฉพาะในการ
รองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

  1.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ (บริษทัเอกชน) และ
ต่างประเทศจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) การแข่งขนัมีมาก นอกจากน้ีในพื้นท่ีมีชาวบา้นท่ีเร่ิมทดลองปลูก

มากข้ึน 
  2) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
  เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ คือ คุณทินน์ สมณะ โดยปลูกทั้งหมด 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ เรดโอค๊ กรีนโอค๊ กรีนคอส และบตัเตอร์เฮด เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการดูแล 
ผกัไฮโดรโปนิกส์ อีกทั้งยงัมีกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีคอยแบ่งปันขอ้มูลใหแ้ก่
กนั ผลผลิตท่ีไดจ้ะขายส่งไปยงัโรงแรม (ลูกคา้ประจ า) 2 แห่ง โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติก  
ติดสติกเกอร์ “บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” และขนส่งไปยงัโรงแรมดว้ยตนเอง และขายปลีก
บางส่วนใหแ้ก่คนรู้จกั 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และ

การจดัการบญัชี 
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  2.3) กลุ่มเกษตรกรมี webpage และfacebook ในการประชาสัมพนัธ์ และ

ขายสินคา้เกษตรของตน 
  2.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 

(โรงแรม) ท่ีเป็นลูกคา้ประจ า 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
  2.2) เกษตรกรยงัผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ยเน่ืองจากพื้นท่ีใน 

การเพาะปลูกมีไม่มากนกั 
 5.19 เทศบาลต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย  
 เทศบาลต าบลป่าไผต่ั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันทราย 10 กิโลเมตร ห่างจากท่ีวา่การ
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 12 กิโลเมตร  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ บางส่วนเป็นภูเขามีความลาดชนั  
สองขา้งทางเป็นป่าไมโ้ปร่ง แหล่งน ้าท่ีส าคญั คือ อ่างหว้ยโจ ้อ่างเก็บน ้าหว้ยสะแล่ง และคลอง
ชลประทาน ต าบลป่าไผมี่เน้ือท่ีทั้งหมด 21,301 ไร่ โดยมีการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร จ านวน  
7,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.97 พื้นท่ีปศุสัตว ์จ  านวน 228  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.07 และเป็นพื้นท่ี
ประมง จ านวน 125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.58 อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ การเกษตร 
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ประชาชนมีพื้นท่ีในการท าไร่และท านาเป็นของตวัเอง อีกทั้งการเกษตรเป็นอาชีพหลกัท่ีมีมานาน
แลว้ จึงท าใหช้าวบา้นยงัคงท าการเกษตรต่อไป เทศบาลต าบลป่าไผ ่มีเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบ
ทั้งส้ิน 13 หมู่บา้น ทั้งน้ีต าบลป่าไผ ่มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงน ้าดอกไมแ้ละพนัธ์ุโชคอนนัต ์
  เกษตรกรมีเน้ือท่ีในการปลูกมีทั้งหมด 4ไร่ เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการปลูก
และดูแลมะม่วงน ้าดอกไมจ้ากประสบการณ์กวา่ 20 ปี มะม่วงน ้าดอกไมท่ี้ไดมี้คุณภาพท่ีสูง  
ในอดีตเกษตรกรเคยท าส่งออกไปยงัต่างประเทศ แต่เน่ืองดว้ยภาวะตลาดและเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ท าใหก้ารสั่งซ้ือและความตอ้งการลดลงมาก ปัจจุบนัจึงขายในประเทศ ขายส่งแก่พอ่คา้คนกลางท่ี
เขา้มารับซ้ือหนา้สวนและขายปลีกในตลาดชุมชน 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ทาง

การเกษตร 
  1.2) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญการเพาะปลูกจากประสบการณ์กวา่ 

20 ปี 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ความตอ้งการของตลาดลดลง ท าใหเ้กษตรกรขาดแรงจูงใจใน 

การเพาะปลูก 
  1.2) สินคา้เกษตรของกลุ่มไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 

 5.20 เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย  
 ต าบลเมืองเล็นมีระยะทางเฉล่ียจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 4 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีรวม 
ประมาณ 9.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,831.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของพื้นท่ีอ าเภอ ลกัษณะ 
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศเหนือมาทางทิศใต ้ส่วนตอนเหนือข้ึน
ไปจะเป็นบริเวณภูเขา มีป่าไมข้ึ้นหนาชุก ซ่ึงอยูน่อกเขตต าบล และมีท่ีราบสูงหรือเนินเขาเต้ียใน
หมู่ 5 บา้นหนองกน้ครุ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลเมืองเล็นเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ปลูกพืชไร่ และ
พืชสวน เช่น ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ถัว่เหลือง และไมผ้ล เป็นตน้ และมีการเล้ียงสัตว ์คือ โคนม  
โคเน้ือ และโคพื้นเมือง หมู่บา้นในการปกครองทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ 1 เมืองวะ  
หมู่ 2 เมืองเล็น หมู่ 3 หวัฝาย หมู่ 4 เมืองวะ และหมู่ 5 หนองกน้ครุ ทั้งน้ีต าบลเมืองเล็น มีกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
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  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือเทศไร้ดิน  
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือเทศไร้ดินเป็นกลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมจดัตั้ง เม่ือเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2559 เป็นการปลูกมะเขือเทศโดยใชข้ยุมะพร้าวแทนการใชดิ้น มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด  
10 คน สมาชิกอยูใ่นขั้นตอนการเรียนรู้ยงัพบปัญหาในการผลิตอยูบ่า้ง ซ่ึงไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ทั้งองคก์รรัฐและเอกชนในการใหค้วามรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยผลผลิตท่ีไดจ้ะขายส่งใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
รายใหญ่ท่ีประเทศลาว และขายใหแ้ก่มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ในโครงการแม่โจพ้ลาซ่า   
  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 

  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง (โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 
  1.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีปัญญาในเร่ืองการระบบดูแลและการจดัการเร่ืองน ้า

ในการเพาะปลูก 
  1.2) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองราคาสินคา้ 

 5.21 เทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง  
 ต าบลออนใต ้ระยะห่างจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 5 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 
41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาอยูใ่นชั้นความ
สูงประมาณ 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวนัตก มีน ้าแม่ออนไหลผา่น ซ่ึงเป็นสายหลกัส าคญั
ของต าบล อาชีพหลกัของประชาชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ และเล้ียงสัตว ์จ  านวน
หมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นป่าเหียง หมู่ท่ี 2 บา้นโหง้ หมู่ท่ี 3 บา้นริมออน  
หมู่ท่ี 4 บา้นป่าแงะ หมู่ท่ี 5 บา้นริมออนใต ้หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ผาแหน  หมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง หมู่ท่ี 8  
บา้นปง หมู่ท่ี 9 บา้นป่าหา้ หมู่ท่ี 10 บา้นแพะ และหมู่ท่ี 11 บา้นป่าเปางาม ทั้งน้ีต าบลออนใต ้ 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว  
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 283 คน โดยมีผูน้ าคือ คุณอินโถ สิงห์อุป เป็นการปลูกขา้ว
ท่ีอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั มีการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการเพาะปลูก พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิและขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ในส่วนของคุณอินโถ จะเนน้การเพาะเมล็ดพนัธ์ุ
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ขา้วขาย ซ่ึงเมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มาก ส่วนขา้วท่ีปลูกไดจ้ะขายส่งไปยงัโรงสีรายใหญ่ใน
พื้นท่ีทั้งหมด     

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) ในกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) สินคา้ของกลุ่มมีตลาดรับรอง 
  1.4) เกษตรกรเนน้การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการเพาะปลูก 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
  1.2) การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในพื้นท่ีสูง 

 5.22 เทศบาลต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง 
  ต าบลแม่ปูคาอยูห่่างจากอ าเภอสันก าแพง 3 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 9,637 ไร่ หรือ  
23 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศต าบลแม่ปูคามีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม สูงจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 300 เมตร มีน ้าแม่ปูคาซ่ึงไหลผา่นมาทางทิศตะวนัออก และน ้าแม่โฮมเป็นแม่น ้าสายหลกั
ของต าบล อาชีพหลกัของประชากร คือ ท านา ต าบลแม่ปูคาแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  
9 หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่ท่ี 1 บา้นป่าสักยาว หมู่ท่ี 2 บา้นสันมะแปบ หมู่ท่ี 3 บา้นป่าสักนอ้ย  
หมู่ท่ี 4 บา้นปงป่าเอ้ือง หมู่ท่ี 5 บา้นปูคาเหนือ หมู่ท่ี 6 บา้นปูคาใต ้หมู่ท่ี 7 บา้นปูคาหวัฝาย หมู่
ท่ี 8 บา้นไร่พฒันา และหมู่ท่ี 9 บา้นปูคาหวับา้น ทั้งน้ีต าบลแม่ปูคา มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
สนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูเ้พาะเห็ดต าบลแม่ปูคา  
  ประธานกลุ่มคือ คุณบุญทา จนัทรา ซ่ึงมีความเช่ียวชาญทั้งการเพาะเห็ดและ 
การหาตลาด ในกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน พนัธ์ุเห็ดท่ีเพาะ ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า (ขอน/ภูฐาน) 
ผลผลิตจะขายส่งแก่พอ่คา้ แม่คา้ท่ีเขา้มาซ้ือหนา้ศูนย ์และขายปลีกแก่ตลาดทอ้งถ่ิน และ 
สภาเกษตรกร กลุ่มยงัตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาใหค้วามรู้ในการพฒันาและการเพาะเห็ดชนิดอ่ืน 
และความรู้ดา้นการแปรรูปเห็ดใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้และเงินทุนแก่กลุ่ม

เกษตรกร โดยเฉพาะเทศบาลต าบลแม่ปูคา 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนในกลุ่มลูกคา้ขาจรและ

แม่คา้ทอ้งถ่ิน 
  1.2) ความหลากหลายของสินคา้เกษตรยงัมีนอ้ย 

 5.23 องคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง  
 ต าบลร้องววัแดงตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกของอ าเภอสันก าแพง มีเน้ือท่ีประมาณ 17.40 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 10,875 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขา สูงกวา่
ระดบัน ้าทะเล 340 เมตร ลาดเอียงมาทิศตะวนัตก และมีคลองชลประทานแม่กวง น ้าแม่ออน 
เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผา่นเป็นสายหลกัของเกษตรกร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มี
ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด มีหมู่บา้นในความรับผิดชอบ 11 หมู่บา้น 
อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องววัแดงทั้งหมด ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นวงัธาร หมู่ 2 บา้นใหม่  
หมู่ 3 บา้นร้องววัแดง หมู่ 4 บา้นม่วงเขียว หมู่ 5 บา้นน ้าจ  า หมู่ 6 บา้นน ้าจ  า หมู่ 7 บา้นร้องววัแดง 
หมู่ 8 บา้นม่วงมา้เหนือ หมู่ 9 บา้นม่วงมา้ใต ้หมู่ 10 บา้นใหม่ และหมู่ 11 บา้นร้อง ทั้งน้ีต าบล 
ร้องววัแดง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรพฒันาม่วงเขียว  
  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรพฒันาม่วงเขียวเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย ์มีการควบคุม
การปลูกพืชของสมาชิกในกลุ่มเพื่อใหใ้ชส้ารเคมีนอ้ยท่ีสุด สมาชิกมีทั้งหมด 106 คน มีเงินปันผล
ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม (50 บาท/ปี) มีงบประมาณสนบัสนุนและมีกองทุนกูย้มืเพื่อการเกษตรภายใน
กลุ่ม ในศูนยจ์ะมีกลุ่มยอ่ยทั้งหมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเล้ียงสัตว ์กลุ่มประมง กลุ่มผลิตภณัฑข์องใช้
ในครัวเรือน กลุ่มปลูกขา้ว กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ผลผลิตของกลุ่มมี
แหล่งขาย ดงัน้ี (1) ตลาดนดัชุมชน (2) ตลาดอินทรีย ์(ข่วงอินทรียแ์ม่เห๊ียะ) (3) ถนนคนเดิน และ 
(4) บูธแสดงสินคา้ทัว่ไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 60 จะขายแก่ลูกคา้รายใหญ่ สินคา้เป็นขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี (แพค็สูญญากาศ) และผกัปลอดสารพิษ ส่วนอีกร้อยละ 40 จะขายแก่ลูกคา้รายยอ่ย สินคา้ 
คือ ผกัสวนครัว ขา้ว และเน้ือสัตว ์  
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป 

การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชีของกลุ่ม 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้และเงินทุนแก่กลุ่ม

เกษตรกร 
  1.3) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองการผลิตท่ีครบวงจร 

ราคาถูก และปลอดสารพิษ  
  1.4) ผูน้  ามีความหนกัแน่น สามารถควบคุมการผลิตสินคา้ของคนในกลุ่ม

ไดเ้ป็นอยา่งดี และสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 

ขาจร และเฉพาะกลุ่ม 
  1.2) สินคา้เกษตรขาดการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล 

 5.24 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า ตั้งอยูห่่างจากอ าเภอแม่แตงประมาณ 13 กิโลเมตร มี
เน้ือท่ี 82.048 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,280 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเขาสูง 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีตอนกลางของต าบล ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของล าหว้ยหลายสาย ก่อนจะไหลลง
สู่อ่างเก็บน ้าแม่งดัสมบูรณ์ชล ซ่ึงอยูบ่ริเวณพื้นท่ีตลอดแนวทางดา้นทิศใตข้องต าบล ลกัษณะดินใน
พื้นท่ีเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เหมาะส าหรับการเพาะปลูก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีส าหรับท า
เกษตร เช่น ท านา ปลูกขา้วโพด และกระเทียม เป็นตน้ เขตการปกครอง มีจ านวน 7 หมู่บา้น ดงัน้ี 
หมู่ 1 บา้นแม่โจ ้หมู่ 2 บา้นแม่เลิม หมู่ 3 บา้นสบเลิม หมู่ 4 บา้นเป้า หมู่ 5 บา้นแพะ หมู่ 6 บา้นก๊าง
หงส์ และหมู่ 7 บา้นดง ทั้งน้ีต าบลบา้นเป้า มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรอินทรีย ์โครงการหนอนนอ้ย 
  กลุ่มเกษตรอินทรีย ์โครงการหนอนนอ้ย มีสมาชิก 3 คน เนน้การปลูกแบบ
ผสมผสาน การท าปุ๋ยอินทรีย ์และไส้เดือนดิน ผกัและผลไมอ้ยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั สินคา้มี
คุณภาพ รสชาติดีผลผลิตท่ีไดจ้ะขายในร้านคา้ภายนอกชุมชน คือ ตลาดนดัชุมชนหางดง และ
ริมปิง โดยผกัสลดัมีทั้งการขายปลีกและขายส่ง ส่วนผลไมจ้ะขายปลีกทั้งหมด กลุ่มมีความตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียใ์นชุมชน 
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตและการจดัการบญัชีของ

กลุ่ม 
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรและ

สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  1.3) พื้นท่ีในการท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณ

น ้าเพียงพอ 
  1.4) สินคา้เกษตรอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั โดยการเพาะปลูกแบบ

ผสมผสานและเนน้การใชปุ๋้ยอินทรีย ์
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ความสามรถในการควบคุมโรคจากพืชยงัมีนอ้ย 
  1.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
  1.3) อ านาจใหก้ารต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
  1.4) สินคา้มีการแข่งขนักนัในระดบัประเทศท่ีสูง 

  2) กลุ่มเกษตรผสมผสาน 

  กลุ่มเกษตรผสมผสาน เป็นกลุ่มท่ีปลูกพืชหลายชนิด สมาชิกท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยพืชท่ีเพาะปลูก ไดแ้ก่ ขา้ว ล าไย มะม่วง ขิง มะนาว ขา้วโพด และกลว้ย มีสมาชิก
กลุ่ม 5 ครัวเรือน โดยผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดจะขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน และขายส่งแก่
พอ่คา้คนกลางรายใหญ่ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตและการแปรรูป

สินคา้เกษตร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรแต่

ยงัขาดความต่อเน่ือง 
  2.2) ตลาดของสินคา้ไม่มีความหลากหลายและกลุ่มลูกคา้ยงัเป็นกลุ่ม

ลูกคา้รายยอ่ย 
  2.3) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
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 5.25 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    
2,463 ไร่ ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
โดยทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะกบัการเพาะปลูก  
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผา่นเขตต าบล มีแน่น ้าไหลผา่น 2 สาย คือ 
แม่น ้าปิง และแม่น ้าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม โดยแบ่ง
การปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6  
บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย ทั้งน้ีต าบลท่าวงัพร้าว มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
สนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว  
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ ซ่ึงสมาชิกทุกคนมี
ความเช่ียวชาญในการผลิตล าไยเป็นอยา่งดี และปลูกกนัมาเป็นเวลาหลายปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่
จะขายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางแบบเหมาทั้งสวน โดยผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือในสวนล าไย และตกลง
ราคากนัเองระหวา่งเกษตรกรและผูซ้ื้อ สมาชิกในกลุ่มมีความตอ้งการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบ
ปราณีต แต่ยงัพบปัญหาค่าแรงงานท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและการขาดแคลนแรงงาน   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต   
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้า

เพียงพอ 
  1.4) สินคา้มีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า 
  1.5) มีตลาดรองรับในการซ้ือสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
  1.2) กลุ่มขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงข้ึน 
  1.3) ความหลากหลายของตลาดยงัมีนอ้ย 

 5.26 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
 ต าบลน ้าบ่อหลวง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอสันป่าตอง อยูห่่างจากอ าเภอ 
สันป่าตองประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 27.3 ตารางกิโลเมตร 
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สภาพโดยทัว่ไปของต าบลน ้าบ่อหลวง เป็นท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีเป็นภูเขา (เขตป่าสงวน) ประมาณ
ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร เขตการปกครองขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลน ้าบ่อหลวงมีทั้งหมด 11 หมู่บา้น ประชาชนในต าบลน ้าบ่อหลวง มีอาชีพหลกัดา้น
การเกษตรและรับจา้ง แต่อาชีพดา้นการเกษตรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า เกิดการเลิกจา้งงานเพิ่มข้ึน ท าใหอ้าชีพรับจา้งตอ้งเลิกไป และหนัมาประกอบอาชีพ
การเกษตรหรือหนัไปรับจา้งควบคู่กนัไปซ่ึงคิดเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งหมด ดงัน้ี (1) อาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอยา่งเดียว เฉล่ียร้อยละ 30 และ (3) อาชีพ
คา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2 ทั้งน้ีต าบลน ้าบ่อหลวง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ
เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 

  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วปลอดภยั 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วปลอดภยั มีสมาชิก 20 คน มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นดิน (หมอดิน) 
ดา้นการหวา่น และการไถนาขา้วในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกนัท าปุ๋ยและน ้าหมกัอินทรียท่ี์ใช้
ในการปลูก พนัธ์ุขา้วท่ีเพาะปลูก คือ ขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วหอมสกล ขา้วหอมมะลิ และ 
ขา้ว กข14 สินคา้มีคุณภาพดี มีการตรวจส่ิงเจือปนตอนส่งขา้วเสมอ โดยทางกลุ่มจะขายส่งผลผลิต
ทั้งหมดให ้3 แห่ง คือ (1) สหกรณ์ (2) โรงสีศิริชยั และ (3) โรงสีพรพาณิชย ์สหกรณ์ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และ 

เร่ืองดิน  
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรอยา่ง

ต่อเน่ือง 
  1.3) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้า

เพียงพอ 
  1.4) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.5) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบส่ิงเจือปนและความช้ืนของ

ขา้ว 
  1.6) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
  1.2) ความสามารถในการต่อรองราคายงัมีนอ้ย 
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  1.3) เกษตรกรขาดความสามารถในการควบคุมโรคพืช 
  1.4) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 

  2) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน สมาชิก
มีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกทุกคน และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคลากรหน่วยงานรัฐ 
(อบต.น ้าบ่อหลวง) ในการใหค้  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ ล าไยท่ีปลูกจะใชปุ๋้นอินทรียท์ั้งหมดตลอด
การปลูก ผลผลิตท่ีไดลู้กใหญ่ ผวิสวย และรสชาติดี ท าใหสิ้นคา้มีผูรั้บซ้ือทั้งหมด แหล่งท่ีกลุ่มน า
ผลผลิตไปขายหลกั ๆ ไดแ้ก่ โรงงานฟ้าฮ่าม และโรงงานในชุมชน 
 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
   จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 

  2.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต  
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  2.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  2.4) เกษตรกรสามารถควบคุมขนาดของผลผลิตใหมี้ขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั 
  2.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชแต่ปริมาณน ้ ายงัมีไม่

เพียงพอ 
  2.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
  2.3) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ย 

   2.4) ปริมาณและคุณภาพข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
   3) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นในแต่ละคน ทั้ง (1) เร่ืองโรคของพืช การใชส้ารอินทรีย ์และชนิดพนัธ์ุหอมหวัใหญ่ (2) เร่ือง
การใชปุ๋้ยเคมี และ (3) เร่ืองการใชส้ารเคมี ผลผลิตอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี 
ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย โดยจะขายส่งใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง รับซ้ือหนา้ฟาร์ม และขายส่งแก่
พอ่คา้ตามตลาดนดัทัว่ไป  
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 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้

สารอินทรีย ์และชนิดของพนัธ์ุพืช  
  3.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  3.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  3.4) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้า

เพียงพอ 
  3.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีไม่มาก 
  3.2) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนักนั ทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั 

 5.27 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยูห่่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 
12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศของ
ต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร จ านวนหมู่บา้นในเขต 
มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7  
บา้นสันห่าว 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
เกษตรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ง เป็นตน้ ชุมชนเขม้แขง็ มี
การรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง ทั้งน้ีต าบล 
บา้นกลาง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรอินทรีย ์มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน โดยผูน้ าเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ
ดา้นดิน (หมอดิน) ดา้นการผลิต การท าปุ๋ย น ้าหมกั น ้าส้มควนัไม ้การจดัการแปลง วางแผน 
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การผลิต ระบบน ้า และระบบขนส่ง จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกร สินคา้ของทางกลุ่ม คือ 
ปุ๋ยอินทรีย ์ผกัตามฤดูกาล และล าไย ซ่ึงสินคา้ทั้งหมดจะแบ่งขายดงัน้ี (1) ปุ๋ยอินทรีย ์ส่วนมากจะ
ขายภายในกลุ่ม เพราะผลิตไม่ทนั ถึงร้อยละ 60 และขายใหเ้กษตรกรนอกกลุ่ม ร้อยละ 40 โดย
เกษตรกรจะมารับซ้ือเอง (2) ผกัตามฤดูกาล จ านวนสินคา้มีมาก การซ้ือขายมีทั้งขายส่งและขาย
ปลีก ผูซ้ื้อจะมารับท่ีสวน และ (3) ล าไย ขายเหมายกสวน ร้อยละ 50 ขายเอง ร้อยละ 50 โดยการใส่
ตะกร้า แยกตามเกรด น าไปขายแก่โรงรับท่ีใหร้าคาดี  
  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 

  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชดินดี PH 6-7 สีดินด าปน

น ้าตาล และมีธาตุอาหาร N P K สมบูรณ์ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และมีปริมาณน ้า
เพยีงพอ 

  1.2) กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต การท าปุ๋ย น ้าหมกั 
น ้าส้มควนัไม ้การจดัการแปลง วางแผนการผลิต ระบบน ้ า และระบบขนส่งสินคา้ สามารถเป็น
วทิยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้

  1.3) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้เร่ืองการผลิต และ
มาตรฐานคุณภาพแก่กลุ่มเกษตรกร 

  1.4) สินคา้เกษตร (ล าไย) มีความตอ้งการทั้งในระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ (กลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย) 

  1.5) ตลาดมีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.6) กลุ่มเกษตรกรการเนน้คุณภาพของปุ๋ยอินทรียม์ากกวา่การผลิตใหไ้ด้

ปริมาณท่ีมาก 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ปริมาณในการผลิตยงัไม่พอเพียงต่อการความตอ้งการจึงขายเฉพาะ

ในกลุ่มเกษตรกร 
  1.2) สินคา้เกษตร (ปุ๋ยและผกั) มีความตอ้งการในระดบัชุมชนในกลุ่ม

ลูกคา้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย 
  1.3) สินคา้มีการแข่งขนักนับา้งเล็กนอ้ย 

  2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
   กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 
สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแหง้ และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้
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จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมี 
ความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทัว่ไป  และ  
(3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายใหแ้ก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมาก
ท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ 
ดูคุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตสินคา้ การตลาด  

การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่

กลุ่มเกษตรกร 
  2.3) กลุ่มมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพนัธ์ และขาย

สินคา้เกษตร 
  2.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เสมอ  

ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียน
สินคา้ใหใ้หม่ทนัที 

  2.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
  2.6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรอง

ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันก่อเก็ต (brand ตน้เก็ต) 

  2.7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิต

จ านวนมาก 
  2.2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละ

กลุ่มลูกคา้ 
  5.28 เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง  
 เทศบาลต าบลยหุวา่ อยูบ่ริเวณกลางหนองสะเรียม ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ 
สันป่าตอง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 18.96 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศ 
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โดยทัว่ไปต าบลยหุวา่เป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือภูเขา เป็นพื้นท่ีราบทั้งหมด มีจ านวนหมู่บา้นในพื้นท่ีเขตของเทศบาลต าบลยหุวา่ 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น จ านวน 14 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลยหุวา่ มีอาชีพหลกั
ในดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม ประกอบดว้ย การท านา ท าสวน โดยมีพื้นท่ีปลูกพืช 
ดงัน้ี ปลูกขา้ว จ านวน 2,912 ไร่ ปลูกล าไย จ านวน 2,503 ไร่ ปลูกถัว่เหลือง จ านวน 411 ไร่ ปลูก
มะม่วง จ านวน 282 ไร่ และปลูกพืชผกั จ  านวน 49 ไร่ การท าประมง คือ เล้ียงปลาและกบ ส่วน 
ปศุสัตวมี์การเล้ียงโคนม โคขุน ไก่ไข่ ไก่เน้ือ และหมู ทั้งน้ีต าบลยหุวา่ มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
สนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม)  
  วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) เป็นธุรกิจครอบครัว มี
สมาชิกทั้งหมด 7 คน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทั้งการท ากอ้น การผสมเช้ือ การดูแลระหวา่ง 
การเพาะเห็ด และวิทยาการการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น ซ่ึงสินคา้มีใบรับรอง
มาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สินคา้จะขายส่งร้อยละ 60 ผา่น
ทางรถยนตแ์ละเคร่ืองบิน 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) การจดัการบญัชีของกลุ่ม  

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่
กลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 

  1.3) สินคา้ไปรับรองมาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

  1.4) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า 

ทั้งในและต่างจงัหวดั 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
  1.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมากได ้ตามค าสั่งซ้ือ

สินคา้เห็ดจาก MK และประเทศสิงคโปร์ 
 5.29 เทศบาลต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง  
 เทศบาลต าบลบา้นแม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอสันป่าตอง และอยูห่่างจากท่ีวา่การ
อ าเภอสันป่าตองประมาณ 6 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 16.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,406 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม จ านวนหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล
เตม็ทั้งหมู่บา้น 13 หมู่บา้น ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์รับจา้ง ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
ก่อสร้าง คา้ขาย และรับราชการ ทั้งน้ีต าบลบา้นแม มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจนัทร์ มี
สมาชิก 14 คน ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เกษตรกรมีความ
เช่ียวชาญการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จาก
หน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่มผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท า
สัญญาร่วมกนั  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้  
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม  
  1.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 

(บริษทัเอกชน) 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 

  2) กลุ่มแปรรูปสินคา้เกษตรจากถัว่เหลือง 
  กลุ่มแปรรูปสินคา้เกษตรจากถัว่เหลือง มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน เป็นกลุ่มแปรรูป
ถัว่ชีวภาพเป็นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ถัว่เน่าแผน่  และน ้าพริกคัว่ทรายถัว่ทิพย ์ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีความ
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เช่ียวชาญดา้นการผลิตและการตลาด และไดรั้บการสนบัสนุนจากเทศบาลในการให้ความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ สินคา้ของกลุ่มจะมีทั้งขายปลีกและขายส่ง แหล่งซ้ือขาย คือ ตลาดชุมชนและพอ่คา้คน
กลางรายใหญ่ท่ีเขา้มารับซ้ือ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตรกร 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนในกลุ่มลูกคา้ขาจรและ

พอ่คา้คนกลาง 
  2.2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
  2.3) สินคา้มีการแข่งขนักนัภายในชุมชนและกลุ่มอ่ืนๆ 
  2.4) สินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 

 5.30 เทศบาลต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว  
 ต าบลน ้าแพร่ ตั้งอยูท่างดา้นทิศ ตะวนัตกเฉียงใตจ้ากท่ีวา่การอ าเภอพร้าว ระยะทางจาก
ท่ีวา่การอ าเภอพร้าว ประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม ้ประมาณ 
ร้อยละ 60 พื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยั ประมาณร้อยละ 40  จ าแนกเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 
8,678 ไร่ พื้นท่ีภูเขาและป่าไม ้30,645.45 ไร่ และพื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 1,007 ไร่ จ  านวนหมู่บา้น
ในเขตปกครองมีทั้งหมด 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองปลามนั หมู่ท่ี 2 บา้นป่าง้ิว หมู่ท่ี 3 
บา้นสันขวาง หมู่ท่ี 4 บา้นน ้าแพร่ หมู่ท่ี 5 บา้นโล๊ะป่าตอง หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ละงอง หมู่ท่ี 7 บา้น
สหกรณ์ด าริ และหมู่ท่ี 8 บา้นป่าออ้ โดยประชากรหมู่ท่ี 6 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผา่อีกอ้ 
กะเหร่ียง  ประชากรหมู่ท่ี 8 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผา่ลีซู จีนฮ่อ อาชีพประชากรส่วนใหญ่ 
คือ เกษตรกร ร้อยละ 60 ทั้งน้ีต าบลน ้าแพร่ มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
  มีสมาชิก 14 คน สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญในการปลูกขา้วในทุกดา้น เพราะ
ปลูกขา้วอินทรียม์าแลว้เกือบ 20 ปี พนัธ์ุขา้วท่ีกลุ่มปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วมะลิ
แดงมนัปู และขา้วมะลิ105 ปลูกโดยใชร้ะบบอินทรียท์ั้งหมด สมาชิกจึงมีพื้นท่ีการเพาะปลูกนอ้ย
เพื่อการดูแลท่ีดีและครอบคลุม ผลผลิตมีคุณภาพสูง การขายสินคา้มีดงัน้ี สินคา้ร้อยละ 60 จะขาย
ส่งไปยงั 2 แห่ง คือ (1) ส่งกรุงเทพฯ โดยจะแพค็แบบสูญญากาศ ในปริมาณ 1 กิโลกรัม/ถุง  
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(2) ส่งเอเดน (ตลาดสินคา้อินทรีย)์ แพค็กระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยขนส่งผา่นน่ิมซีเส็งและด่วน
เหนือขนส่ง เพื่อขายต่อไปยงัต่างจงัหวดั (แพร่ อุตรดิตถ ์และพิษณุโลก) และขายปลีก ร้อยละ 40 
ในตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์JJ market  
  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 

  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (การท าเกษตร

อินทรีย ์และเทคนิคการปลูกขา้วผสมกนัหลาย ๆ ชนิด) ดา้นการตลาด การแปรรูป การจดัการบญัชี 
และกลุ่มเป็นศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2) สินคา้ของกลุ่มมีตลาดท่ีกวา้งและหลากหลาย 
  1.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่

และรายยอ่ย 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก  

  2) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงน ้าดอกไมแ้ละแปรรูปมะม่วงกวน 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงน ้ าดอกไมแ้ละแปรรูปมะม่วงกวน มีสมาชิกทั้งหมด 
100 คน (ทั้งอ าเภอพร้าว) เกษตรกรผูป้ลูกไดรั้บการสนบัสนุน การใหค้วามรู้เร่ืองการปลูกและ 
การดูแลมะม่วงน ้าดอกไมจ้ากหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ผลผลิตมีคุณภาพท่ีดี สินคา้จะขาย
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางรายใหญ่ (ลูกคา้ประจ า) ท่ีจะเขา้มารับซ้ือท่ีสวนเพื่อน าไปขายต่อ และผลผลิต
บางส่วนจะขายในตลาดเมืองใหม่ 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน

   2.2) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดี 
  2.3) ในกลุ่มเกษตรกรมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการผลิต และแปรรูปสินคา้ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 
  2.2) ความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีนอ้ย 
  2.3) ความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตร 
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  3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย 
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย พนัธ์ุอีดอ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 80 คน เกษตรกรมี
ความเช่ียวชาญดา้นการปลูกเป็นอยา่งดี แต่เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าใหบ้างรายตอ้งถอนตวัออก
จากกลุ่ม ประกอบกบัราคาขายในตลาดท่ีถูกดว้ย ผลผลิตท่ีไดส่้วนมากจะขายเหมาทั้งสวน ในกรณี
ท่ีผลผลิตออกมามีคุณภาพดี เป็นพวงสวย ผวิสวย ไม่ช ้า ไม่แตก จะมีพอ่คา้คนกลางเดินทางเขา้มา
ซ้ือในพื้นท่ี (หนา้สวน) และบางส่วนจะขายใหแ้ก่โรงอบล าไยแหง้  

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  3.1) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่

กลุ่มเกษตร 
  3.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในประเทศจีนในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่

และรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  3.1) ตลาดในการขายสินคา้ยงัไม่หลากหลาย 
  3.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมการผลิตใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง

ได ้
5.31 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  

 ต าบลบา้นหลวงอยูห่่างจากอ าเภอแม่อาย ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเดินทางโดย
รถยนตป์ระมาณ 17 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 116.5 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศ
โดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท านา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้า  
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 ทั้งน้ี
ต าบลบา้นหลวง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
  เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์มีการจดัการแปลงปลูกอยา่งเป็นระบบ ควบคุม
การผลิตในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอยา่งดี ซ่ึงเกษตรกรปลูก  
2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี เกษตรกรจะขาย
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ทั้งผลเสาวรสสดและท าเป็นน ้าเสาวรส โดยจะขายส่งเสาวรสสด ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางมารับซ้ือท่ี
สวน และขายปลีกน ้าเสาวรสบรรจุขวดในตลาดทอ้งถ่ิน 
  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 

  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้ 

รายใหญ่และรายยอ่ย 
  1.2) ในกลุ่มมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.3) มีตลาดรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีไม่มาก 
  1.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
  1.3) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 

  2) กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
  กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้  ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็น
ชาวลาหู่ในพื้นท่ี กลุ่มน้ีจะท าทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ีจะมี
โฮมสเตยใ์หบ้ริการ มีการปลูกลูกทอ้ ผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ และท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมาก 
คือ การปลูกชาปู่หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะไดล้ง
มือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว 
  2.2) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปของกลุ่มเกษตร (ชาปู่หม่ืน) มีคุณภาพ รสชาติท่ี

หลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม 
  2.3) กลุ่มเกษตรมีความเขม้แขง็ สามคัคีกนั เน่ืองจากมีผูน้ ากลุ่มท่ีมี 

ความแน่วแน่ 
  2.4) พื้นท่ีเกษตรมีความโดดเด่นดา้นธรรมชาติ มีการปลูกชาและประวติั

ความเป็นมาท่ีมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการจดัการระบบสาธารณูปโภค 

เช่น น ้า  
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  2.2) กลุ่มเกษตรกรขาดการวางแผนกิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) 
อยา่งเป็นระบบ 
 5.32 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด ตั้งอยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่วาง ประมาณ  
4 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตร ต าบลบา้นกาดมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีราบและมีบางส่วนท่ีเป็นภูเขาและป่าไมซ่ึ้งอยูใ่นพื้นท่ีบา้นใหม่ปางเติม หมู่ท่ี 1 ต าบล 
บา้นกาดมีหมู่บา้นทั้งหมด 9 หมู่บา้น ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจา้ง โดย
มีผลผลิตทางเกษตรท่ีส าคญั คือ หอมหวัใหญ่ ล าไย ขา้วโพด หอมแดง ถัว่เหลือง และขา้ว ทั้งน้ี
ต าบลบา้นกาด มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (ขา้วโพดหวาน) 
  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดหวาน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการปลูกและการดูแล
รักษาสินคา้ ผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั ส่วนมากจะขายส่งใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางท่ี 
เขา้มารับซ้ือทั้งหมด 

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) ในกลุ่มมีผูท่ี้มีความเชียวชาญในดา้นการผลิต 
  1.2) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มพอ่คา้คนกลาง 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) อ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
  1.2) สินคา้มีการแข่งขนัในประเทศสูง 

  2) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) 
  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีการเตรียมแปลงปลูกท่ีดี 
มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการฟาร์มเป็นอยา่งดี ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังมีคุณภาพ มีการควบคุม
โรคของหอมหวัใหญ่อยา่งใกลชิ้ด ผลผลิตท่ีไดจ้ะขายส่งใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางทั้งหมด โดยผูซ้ื้อจะ
เดินทางมาดูสินคา้และตกลงราคาซ้ือขายกนัหนา้ฟาร์ม   

 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
  2.2) ผูน้  าและกลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ และมี

ความพร้อมในการเรียนรู้พฒันาสินคา้ของกลุ่มอยูเ่สมอ 
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  2.3) สินคา้เกษตรท่ีผลิตในแต่ละคร้ังมีคุณภาพ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) อ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
  2.2) สินคา้มีคู่แข่งทางการตลาดมากข้ึน 

    2.3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
 ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 62 กลุ่ม ขา้งตน้ เม่ือนกัวจิยัศึกษาศกัยภาพและความพร้อมจาก 
การลงพื้นท่ี พบวา่ มีกลุ่มเกษตรกรเพียง 20 กลุ่ม ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ร่วมโครงการได ้คิดเป็น 
ร้อยละ 32.26โดยกลุ่มเกษตรกรท่ียงัไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เน่ืองมาจากกลุ่มเกษตรกรยงั
ไม่มีความพร้อมในการพฒันาสินคา้เกษตรของตนไปสู่ในระดบัอาเซียน และกลุ่มเกษตรกรมี
ขอ้จ ากดัในการพฒันามาก เช่น ทุนในการพฒันาสินคา้ ความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม สภาพพื้นท่ีทั้ง
ดินและน ้ายงัไม่สมบูรณ์ และความกระตือรือร้นในการพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ืองยงัมีนอ้ย เป็นตน้ 
 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพสามารถเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 20 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 5.3 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพสามารถเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู 

2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้

3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 หางดง ทต.แม่ท่าชา้ง เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์
6 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

7 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
8 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 

9 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 

10 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
11 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
13 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 

14 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น 

สันกอเก็ต 
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ตารางท่ี 5.3 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพสามารถเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
15 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง  

(P.J. ฟาร์ม) 
16 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
17 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
18 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
19 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
20 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) 
ท่ีมา: จาการวิจยั 

โดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่ม ไดเ้ลือกประเด็นท่ีสนใจเขา้ร่วม ดงัต่อไปน้ี 
  โครงการยอ่ยท่ี 1 การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 14 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ (1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) กลุ่ม
เกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (3) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบล
หนองแฝก อ าเภอสารภี (4) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง  
(5) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม (6) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล
ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง (7) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง (8) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (9) เกษตรกร
ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (10) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง (11) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ด 
ก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง (12) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
บา้นแม อ าเภอสันป่าตอง (13) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
และ (14) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  โครงการยอ่ยท่ี 2 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 9 กลุ่ม ไดแ้ก่  
(1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี (3) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง 
อ าเภอหางดง (4) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม (5) เกษตรกรผูป้ลูกผกั
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ไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย (6) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง (7) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง 
(P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง (8) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง และ (9) กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  โครงการยอ่ยท่ี 3 การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มเกษตรกร
ล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
(3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง (4) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบล 
ท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง (5) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบล 
น ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (6) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
(7) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง (8) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส
อินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย และ (9) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 
(หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
  โครงการยอ่ยท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มชุมชนประมง
ครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย (3) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอ 
สันป่าตอง (4) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (5) กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และ (6) กลุ่ม
เกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  โครงการยอ่ยท่ี 5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด  
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง (2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว (3) วสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และ (4) เกษตรกร 
ผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  โครงการยอ่ยท่ี 6 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม (2) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบล
ท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง (3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
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บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง (4) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง 
(P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และ (5) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบล 
บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  โครงการยอ่ยท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
(1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี (2) เกษตรกรผูป้ลูก
หอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง และ (3) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
บา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  โครงการยอ่ยท่ี 8 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมทั้งหมด 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ (1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และ (2) กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  โครงการยอ่ยท่ี 9 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกลุ่มเกษตรกร 
เขา้ร่วมทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน  
(2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
และ (3) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 




