
 
บทที ่5 

การจดัการความรู้ภาคการเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
 

 ผลการวิจยัจากการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยกระบวนการจดัการ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1) การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 3) การจัดความ รู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4) การ
ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5) การเขา้ถึงความรู้
(Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ 
(Learning) สรุปได ้6 องค์ความรู้ ไดแ้ก่ 1) องคค์วามรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต 2) องคค์วามรู้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) องค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า
ปลอดภยั 4) องค์ความรู้ในการจดัการตลาด 5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอด
มูลค่า และ 6) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) ซ่ึงในแต่ละองคค์วามรู้มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 องคค์วามรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต  
 องค์ความรู้ในการจัดการปัจจัยการผลิต (การจัดการดิน, การจัดการศัตรูพืช และ  
การจดัการปุ๋ย) มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม ท่ีสามารถจดัการปัจจยัการผลิต มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ใช้ช่ือว่า วงัมจัฉาพญา
ชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลาจ านวน  
40-50 คน และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้มจ านวน 10-20 คน ปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง 
ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ แต่สินคา้ท่ีเป็นตวัหลักของกลุ่ม คือ  
ปลาสลิด และกบ (ขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น) 
  1.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมี
การท าประมงในระบบอินทรีย ์ซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจใ้นการท าระบบ 
ไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้าอินทรีย ์การเตรียมสารอาหาร และการท าตะกอน biofloc 
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มีดังน้ี (1) เตรียมสารอาหารสร้างตะกอนโดยการบดให้ละเอียด ได้แก่ ตะกอนดิน กากน ้ าตาล 
อาหารเม็ด ร าละเอียด โดโลไมท์ (2) เติมน ้ าลงบ่อตามท่ีตอ้งการละลายสารอาหาร คนให้เขา้กนั 
เติมลงในบ่อ เปิดออกซิเจนให้อากาศ ช่วงเวลา 2 สัปดาห์แรกท าการวดัคุณภาพน ้ าทุกวนั หลังจาก
นั้นเติมกากน ้ าตาลทุก ๆ วนั และตรวจคุณภาพทุก ๆ 3 วนั มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้ า และพืช
น ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ นอกจากน้ีในพื้นท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรเป็นดินเหนียว ซ่ึงสามารถเพาะปลูก
พืช และใกลก้บัแหล่งน ้ าท่ีส าคญั (แม่น ้าแม่กวง และแม่น ้ าปิง) ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้มจึงเหมาะแก่การท าการเกษตร และทางกลุ่มเกษตรกรยงัมีสมาชิกท่ีมีทกัษะ
ความช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรในระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด 
และการแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและ
การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลา ตั้งแต่เพาะพนัธ์ุปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ และ
การแปรรูปของกลุ่ม 
  1.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   การเพาะเล้ียงปลาสลิดอินทรีย ์(อยู่ในช่วงด าเนินการเล้ียงพ่อ-แม่พนัธ์ุ) 
เพื่อท าการเพาะเล้ียงในเดือน มีนาคม 2561 ส่วนสินคา้แปรรูปของกลุ่มเกษตรกร คือ ปลานิลเส้น
ปรุงรส ปลาแดดเดียว และปลาส้ม 
   1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถวางแผนและควบคุมปริมาณการผลิตใน 
แต่ละรอบการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรใช ้
การเล้ียงแบบอินทรียท์ั้งหมด ปลาจึงเจริญเติบโตตามธรรมชาติ น ้ าหนกัและขนาดของปลาท่ีไดจึ้ง
ไม่แน่นอน 
 2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  2.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้คือ คุณอธิคม วรรณเวก โดยมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการผลิตล าไยจมัโบเ้ป็นอยา่งดี  
  2.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรนั้นอยูใ่นระดบัปลอดภยั ปลูกดว้ย
ระบบอินทรียใ์ชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นหลกัในการปลูกและดูแลล าไย ปุ๋ยท่ีใช้ คือ ปุ๋ยคอกมูลสัตว ์สารเพิ่ม
ฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ฮอร์โมนใช้พ่นในช่วงเพิ่มผลผลิต และในพื้นท่ีจะเป็น 
ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกบัการปลูกล าไย และอยู่ใกล้กบัแหล่งน ้ า (แม่น ้ าแม่กวง และแม่น ้ าปิง) 
ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือนกุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคมจึงจะไดผ้ลผลิต นอกจากน้ี



78 
  

กลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตแก่ชุมชนนอกพื้นท่ีและผูท่ี้มี 
ความสนใจ ในเร่ืองของตน้ทุนการผลิต การลดตน้ทุนในการใชส้ารเคมี และหนัมาใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์
สามารถท าเองไดง่้ายและยงัประหยดัตน้ทุนอีกดว้ย 
  2.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได้ออกมานั้ นมีคุณภาพ ลูกใหญ่ ได้มาตรฐานของสินค้า 
(ปลอดภยั) และรสชาติท่ีอร่อย 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพในการผลิต
สินคา้เกษตรให้มีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ได ้และสินคา้เกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาด
ท่ีสูง 
 3) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  3.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะ
ปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ ส่วนพนัธ์ุเบ้ียวเขียว และพนัธ์ุชมพูมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย  
  3.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในพื้นท่ีการปลูกของกลุ่มเกษตรมีทั้งหมดเฉล่ีย 10 ไร่ โดยดินท่ีปลูกจะ
ใชดิ้นด าเหนียว ซ่ึงเหมาะสมแก่การเพาะปลูกล าไย และมีแหล่งน ้ าธรรมชาติใกลก้บัพื้นท่ีเพาะปลูก 
ซ่ึงในการเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภัยใช้ระบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ใช้ปุ๋ยเคมี 
สูตร15-15-15 ฮอร์โมนชุดหรือใช้ฮอร์โมนไข่ท่ีท าข้ึนเองในการดูแลให้ปุ๋ยต้นล าไย โดยใน 
การเพาะปลูกมีการใช้สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้ น หลังจากนั้ นจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน ้ าหมัก
ฮอร์โมนไข่ในการปลูก และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ใน ช่วงเดือนกุมพาพันธ์  ถึง  
เดือนสิงหาคมจึงจะได้ผลผลิต นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยยงัมีความเช่ียวชาญในด้าน 
การผลิต การปลูก การดูแล การท าให้ล าไยลูกใหญ่ใกล้เคียงกนั และรวมไปถึงการเก็บผลผลิต 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ า
ต าบล สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
  3.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตล าไยท่ีไดจ้ะลูกใหญ่ขนาดลูกใกลเ้คียงกนั ไดผ้ลผลิตปริมาณมาก 
และรสชาติหวาน 
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  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 
  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้

ใหมี้คุณภาพสม ่าเสมอได ้และมกัไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ และน ้ าท่วม 
ท าใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง และคุณภาพไม่ดีมากนกั 
 4) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง  
  4.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวอินทรีย์ มีสมาชิกทั้ งหมด 10 คน จะปลูก 
ข้าวหอมมะลิ105 ส าหรับพื้นท่ีในการปลูกข้าวนั้ นเกษตรกรจะใช้พื้นท่ีปลูกจ านวนไม่มาก 
ส่วนมากจะปลูกขา้วประมาณคนละ 2-3ไร่ 
  4.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การปลูกขา้วจะเน้นในเร่ืองของคุณภาพของขา้ว เน้นความปลอดภยัจาก
สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการถอดหญ้า  
การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท าเป็นปุ๋ยอินทรียผ์สมกบักากน ้ าตาล ให้น ้ า และ  
ตดัหญ้าอย่างสม ่าเสมอ ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภทดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช
สวนและขา้ว และใกล้กับแหล่งน ้ า (ล าน ้ าห้วยทราย) ดงันั้น สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมี 
ความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตร ระยะเวลาการผลิตขา้ว
จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในทุก ๆ ด้านท่ีทั้งดา้นการผลิต การปลูกขา้ว การดูแล การข้ึนแปลง จาก
ประสบการณ์และจากหน่วยงานเขา้มาให้ความรู้ มีการผลิตปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัใช้กนัเอง โดย 
น าเศษพืชผกั ศตัรูพืช เช่น หอย น าไปใส่ในถงัหมกัแลว้ผสมกบักากน ้ าตาลคนในเขา้กนัแลว้จึง 
ปิดฝาภาชนะ ถ้าเป็นหอยเซลร่ี ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน จึงน าไปใช้ได้ และระหว่างหมัก 
ให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรย ังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 
ด้านการผลิตน ้ าหมักและปุ๋ยหมัก การข้ึนแปลง การท าโรงเรือน เทคนิคการขายผัก และ 
การท าขนมขา้วก ่าตม้จ าหน่ายให้แก่ผูท่ี้สนใจทั้งในและนอกชุมชน และยงัไดเ้ป็นวิทยากรที่ให้
ความรู้ในเร่ือง การใช้เช้ือชีวินทรีย ์คือ การลดหรือควบคุมประชากรศตัรูพืชให้อยู่ในระดบัท่ี 
ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัพืช เช่น หอย และน ามาท าเป็นน ้าหมกั 
  4.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได้ต่อรอบ 1,250 กิโลกรัม ซ่ึงผลผลิตท่ีได้นั้นจะมีคุณภาพดี 
เน่ืองจากการดูแลอยา่งละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน และไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว 
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  4.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรได้รับปัญหาและอุปสรรค ในเร่ืองของภยัธรรมชาติ ภยัแล้ง  
ท าใหผ้ลผลิตเสียหาย 
 5) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  5.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนในระบบอินทรีย ์ ในนาม ไร่ชรินทร์พรรณ ซ่ึง 
ท ามาแลว้ 3 ปี เมล่อนท่ีปลูกจะมี 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจเ์น็ต  
  5.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในพื้ น ท่ี  1  ไร่จะประกอบไปด้วยพื้ น ท่ี ในการเพาะปลูก เมล่อน 
 3 โรงเรือน โดย 1 โรงเรือน มีขนาด กวา้ง 12 เมตรยาว 20 เมตร สามารถปลูกได้ 12 แถว รวม 
720 ตน้ ปลูกดว้ยระบบไฮโดรโปนิกส์ ใช้ระบบน ้ าหยด และแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรมาจากน ้ า
บาดาล มีถงัเก็บน ้ า และถงัพกัน ้ า จ  านวน 3 ถงั ปลูกในกระถางควบคุมโรค มีระบบน ้ าท่ีควบคุม 
ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นระบบทามเมอร์ ซ่ึงจะปลูกหมุนเวียนกันตลอดทั้ งปี เกษตรกรจะท า 
การผสมเกสรเอง ปราศจากสารเคมีเร่งผลผลิต หลงัจากผสมเกสรประมาณ 45-50 วนัจะสามารถ
เก็บผลผลิตได ้ปุ๋ยท่ีใชจ้ะเป็นปุ๋ย AB ใส่ 15 วนัต่อคร้ัง ปุ๋ยทางใบ และจะตอ้งตดัแต่งก่ิงทุกวนั ซ่ึง 
ตน้เมล่อน 1 ต้น จะควบคุมให้มีผลไม่เกิน 2 ลูก ระยะเวลาในการผลิต 15 วนั นอกจากน้ีกลุ่ม
เกษตรมีความเช่ียวชาญ ดงัน้ี (1) ดา้นการผลิต การเพาะปลูก และการดูแล รวมไปถึงการเก็บเก่ียว  
(2) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้า  (3) การเงินและการบัญชี จะทั้ ง 
บัญชีครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายองค์ความรู้เหล่าน้ีให้แก่ผู ้ท่ีสนใจเข้ามา 
ศึกษาเรียนรู้ทั้ งด้านการผลิต การปลูก การดูแล การผสมเกสร และการเก็บเก่ียว ไปจนถึง 
การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
  5.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ในการผลิตเมล่อนของทางกลุ่มเกษตรกรจะไม่เน้นท่ีปริมาณผลผลิต 
แต่จะเน้นท่ีคุณภาพ น ้ าหนักเฉล่ียลูกละ 1.5 กิโลกรัม และความหวาน 15 บริกซ์ โดยระยะเวลา  
1 รอบในการปลูกเมล่อน สามารถได้ผลผลิตประมาณ 350 ลูก ลูกละ 1.5 กิโลกรัม ทั้ งน้ีทาง  
ไร่ชรินทร์พรรณยงัผลิตขายทั้งเมล่อนสด และน ้าเมล่อนสกดัเยน็ 
  5.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรในปริมาณท่ีมากพอ 
กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้เน่ืองจากทางกลุ่มเกษตรกรจะเนน้คุณภาพในการผลิตท่ีสูง  

 



81 
  

 6) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
  6.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวักนั
ของเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ 
มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล 
  6.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน การผลิตในระบบ  
เกษตรอินทรีย์ และการท าเกษตรย ัง่ยืน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล  
การเพาะปลูกพืชผกัทั้งหมู่บา้นจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  
ข้ีววั ข้ีไก่ ข้ีหมู และน ้ าหมกัท่ีเกิดจากเศษผกัผลไมห้รือเศษอาหาร รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ตลอด
ระยะเวลาการเพาะปลูก การควบคุมศตัรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ (ชีววิธี) เช่น การใช้แมลง (ตวัห ้ า  
ตวัเบียน)  และเช้ือโรค เป็นตน้ ในพื้นท่ีจะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนเหนียว 
ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดตามฤดูกาล และอยู่ใกล้กับแหล่งน ้ า 
แม่น ้ าแม่ทา และล าห้วยต่าง ๆ นอกจากน้ีในกลุ่มเกษตรกรมีผู ้ท่ี เป็นปราชญ์ ชุมชนด้าน 
การเกษตรย ัง่ยืน  และมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรีย ์นอกจากน้ี
ทางกลุ่มเกษตรกรยงัได้จัดตั้ งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “วิถีพอเพียง” และสามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการผลิต การท าเกษตรเดียวระบบเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มนักศึกษา ISDSI  
กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี และผูท่ี้มีความสนใจ 
  6.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตผักและผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรจะขายในตราสินค้าแม่ทา 
ออร์แกนิค จะต้องผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานของแม่ทาก่อน ผลผลิตท่ีได้จึงมีคุณภาพ  
ปลอดสารเคมี 
  6.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้
ปริมาณท่ีมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 7) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  7.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวอินทรีย์ พันธ์ุท่ีปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน ซ่ึงเป็นคนในครอบครัว พื้นท่ีในการเพาะปลูกมี
จ านวน 8 ไร่ 3 งาน 
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  7.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การปลูกข้าวอยู่ในระบบอินทรีย์ มีการใช้น ้ าหมักชีวภาพท่ีท าจาก 
เศษอาหารเหลือ แอมเวย์  และชีวภาพน ้ าส้มควนัไม้ จะใช้เม่ือมีศัตรูพืช ตัดหญ้า 15 วนั/คร้ัง  
การให้น ้ าโดยจะควบคุมระดับน ้ า 5-10 เซนติเมตร และยงัใช้ระดับน ้ าในการควบคุมวชัพืช 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวยงัมีความเช่ียวชาญในด้านการตลาด คุณภาพการผลิต 
คุณสมบติัของดินว่าพืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบ้าง ส่วนในพื้นท่ีจะเป็น 
ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชสวนและข้าว และอยู่ใกล้กับแหล่งน ้ า (ล าน ้ า 
ห้วยทราย) ซ่ึงเพียงพอต่อการท าการเกษตร และระยะเวลาการผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วง
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต  
  7.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได้ต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก  
สีเมล็ด และบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมด สินคา้เกษตรจะมีการคดัเกรดและคุณภาพท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด 
  7.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ า และ
เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์มเหมาะสม 
 8) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
  8.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ มีสมาชิกทั้ งหมด 60 คน ซ่ึงท า
มาแลว้กวา่ 7 ปี โดยสินคา้จะอยูภ่ายใตต้ราสินคา้ “เพียงดิน” มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกทั้งหมด 5 ไร่ 
  8.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรจะปลูกพืชแบบผสมผสานกบัแนวทางเกษตรธรรมชาติ 
เน้นพืชผกัตามฤดูกาลและเป็นอินทรียท์ั้งหมด มีการท าโรงเรือนสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน 
การท าปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือนดิน เพื่อน าปุ๋ยเหล่าน้ีมาใชใ้นการเพาะปลูก  
ซ่ึงวิธีการปลูกผกัปลอดสาร ควรเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม ใกลก้บัแหล่งน ้ า และก่อนปลูกควรใช ้
ปุ๋ยหมกัผสมดินในแปลงปลูก ใช้ฟางขา้วคุมแปลงปลูก การดูแลรักษา ใช้น ้ าหมกัชีวภาพจาก 
การหมัก และการก าจัดวชัพืชโดยใช้วิธีการถอน นอกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมี 
ความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกพืชผกัระบบเกษตรอินทรีย ์และทางกลุ่มยงัไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้
ให้แก่ กลุ่มผูท่ี้มาศึกษาดูงาน ขา้ราชการ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศัย (กศน.) โดยจดัตั้ งเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการศึกษาดูงานในด้านเกษตรอินทรีย ์
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(แปลงคุณลาวลัยไ์ดรั้บการรับรองเกษตรอินทรีย)์ และสินคา้เกษตรของคุณลาวลัยย์งัไดม้าตรฐาน
ออแกนิคไทยแลนด ์อีกดว้ย 
  8.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   สินคา้เกษตรของกลุ่มจะอยู่ภายใตต้ราสินคา้ “เพียงดิน” ผลผลิตจะเป็น
พืชผกัตามฤดูกาลท่ีปลอดสาร มีคุณภาพ ผกัสด และอร่อย  
  8.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  สินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับชุมชนจากกลุ่มลูกค้าขาจร  
การแข่งขนักนัสูง และเกษตรกรยงัไม่สามารถจดัการฟาร์มใหมี้ประสิทธิภาพได ้
 9) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
  9.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้ งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค 
กรีนโอค๊ กรีนคอส และบตัเตอร์เฮด  
  9.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในพื้นท่ีปลูก 60 ตารางวา มีรางชุดจ านวน 8 ชุด โดยปุ๋ยท่ีใชเ้ป็น ปุ๋ย AB 
ให้ปุ๋ยและน ้ าจะเปล่ียนทุก ๆ 15 วนั แหล่งน ้ าท่ีใช้จากน ้ าบาดาล โดยจะมีถงัเก็บน ้ า จ  านวน 2 ถงั
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตรเป็น
อย่างดี ใช้ระยะเวลาในการผลิต 35-50 วนั นอกจากน้ีเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในเร่ืองของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล และการให้น ้ าให้ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่าย เพื่อหาตน้ทุนและก าไรอยา่งง่าย แก่
ชาวบา้นในชุมชน 
  9.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตจะออกอาทิตย์เว ้นอาทิตย์ ผลผลิตท่ี ได้ประมาณท่อละ  
30 กิโลกรัม โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติกติดสติกเกอร์ “บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” ก่อนส่งขาย
แก่ผูบ้ริโภค 
  9.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรย ังผลิตสินค้าได้ในปริมาณท่ีน้อยเน่ืองจากพื้น ท่ีในการ
เพาะปลูกมีไม่มากนกั และตลาดในการขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 
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 10) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง  
  10.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มมีสมาชิกทั้ งหมด 283 คน โดยมีผูน้ าคือ คุณอินโถ สิงห์อุป เป็น 
การเพาะเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่พนัธ์ุขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  
  10.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในพื้นท่ี 2 ไร่การผลิตนั้นจะตอ้งเพาะเมล็ดพนัธ์ุก่อนลงปลูกในแปลงนา 
โดยจะเพาะให้แปลงเล็กขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แพง จะใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้ว 4 กิโลกรัม 
และระยะเวลาการผลิตพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
(ประมาณ 130-140 วนั) จึงจะได้ผลผลิต มีการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูก ร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในด้านการท าปุ๋ยอินทรีย ์
ด้านการผลิต วิธีการปลูก การคัดเลือกพนัธ์ุท่ีจะใช้ในการปลูก การเล้ียงโคนม และสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้เหล่าน้ีแก่ผูท่ี้สนใจ 
  10.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   โดยผลผลิตท่ีได้ต่อรอบจะได้ถึง 1,400 กิโลกรัม เมล็ดพันธ์ุท่ีได้มี
คุณภาพสมบูรณ์มาก 
  10.4) ปัญหาและอุปสรรค 
    กลุ่มเกษตรกรมักจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเร่ืองของ 
ภยัแลง้ และตลาดสินคา้ในการขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 
 11) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
  11.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มมีสมาชิกทั้ งหมด 6 ราย พนัธ์ุล าไยท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุอีดอ ในพื้นท่ี 
4 ไร่ จ  านวนทั้งหมด 90 ตน้ 
  11.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในการปลูกล าไยนั้นจะใช้ปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยตราเรือใบ ไซเปอร์เมทริน และ 
คลอร์ไพริฟอส) ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน (แคลเซียม) และน ้ าหมกัชีวภาพ ในการบ ารุงตน้ล าไย โดย
ปุ๋ยเคมี 257 สารโพแทสเซียมคลอเรต และปุ๋ยคอกจะใชห้ลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงการใหปุ๋้ยจะให้ 4 คร้ัง 
ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกจะเป็นดินร่วนปนทราย และได้น าดินมาถมบนท่ีนา จึงเหมาะแก่การเพาะ 
ปลูกล าไย น ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรใช้จากน ้ าบาดาล บ่อขุดจ านวน 2 บ่อ ในการท าการเกษตร 
ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนเมษายน นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร 
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ผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต วธีิการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้
  11.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย 
  11.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ พายุ
ลมฝน ส่งผลท าใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายและไดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง 
 12) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  12.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั มีพื้นท่ีจ  านวน 9 ไร่ มีตน้ล าไยจ านวน 
270 ตน้ 
  12.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในการเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละการดูแลล าไยใน
ระบบอินทรียท์ั้งหมดตลอดการปลูก สารไคโตซานจะใชเ้ดือนละ 2 คร้ัง ปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งท าจากของ
เหลือใช้จากการท าเกษตร เช่น น าฝางขา้ว ตอซ้งขา้ว ตอซ้งขา้วโพด เปลือกถัว่เหลือง และยงัใช ้
ก่ิงไมใ้บไมผ้สมข้ีววัแลว้น าไปไวใ้ตต้น้ล าไย และจะใชปุ๋้ยเคมีไซเปอร์ในบางคร้ัง โดยดูตามอาการ
ของพืชตอนท่ีปุ๋ยหมักไม่สามารถควบคุมได้ และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคม หรือระยะเวลาในการผลิต 210 วนั นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ผลผลิตให้ไดลู้กใหญ่ ผวิสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล 
โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์ซ่ึงจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น ้าบ่อหลวง) ในการใหค้  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ  
  12.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได้จะลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี และความสดใหม่ในตัว 
สินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกร 
  12.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชแต่ปริมาณน ้ ายงัมีไม่เพียงพอ 
ปริมาณและคุณภาพของสินคา้เกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ 
 13) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  13.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 3 ไร่ โดยพนัธ์ุท่ีปลูกเป็น
พนัธ์ุซุปเปอร์เร็กซ์ 
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  13.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   ในการเพาะปลูกจะใช้น ้ าหมักชีวภาพท าเอง ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  
ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนั/คร้ัง และพื้นท่ีในการท าการเกษตรเป็นดินร่วนปนทราย 
และดินเหนียว ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช เช่น ขา้ว หอมหวัใหญ่ ผกัทุกชนิด ขา้วโพด และล าไย 
และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ หรือประมาณ 
120 วนั นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การคดัเลือก
เมล็ดพนัธ์ุ การเพาะกลา้ การใชปุ๋้ย การใชย้า (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช 
  13.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับอาหารปลอดภยั ผลผลิตมี
คุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย 
  13.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีการแข่งขนักนัทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั จึงท าให้อ านาจ
ในการต่อรองพอ่คา้คนกลางยงัมีไม่มาก กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมในเร่ืองของโรคพืชได้
แน่นอน 
 14) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง  
  14.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต มีสมาชิก
ทั้งหมด 67 คน สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบ
ผกัต่าง ๆ สินคา้จะขายในตราสินคา้ “ต้นเก็ต” สินคา้หลกัของกลุ่ม คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร  
ขา้วแต๋นน ้าล าไย 
  14.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   โดยส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน และขา้วแต๋นน ้ าล าไย โดย
จะใช้ขา้วคดัเกรดสันป่าตอง 1 (เม็ดจะอว้น เวลาทอดจะสวยและฟู) ขา้วแต๋นไม่ใช้น ้ าตาล ส่วน
วสัดุและส่วนผสมในการผลิตสินค้าทางกลุ่มเกษตรกรจะใช้ผลผลิตทางการเกษตรของคนใน
ชุมชน ล าไยท่ีใช้ผลิตเป็นพนัธ์ุเบ้ียวเขียว และมีการใช้ธัญพืชในการตกแต่งหน้าขา้วแต๋น ทั้งน้ี 
กลุ่มเกษตรมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตสินคา้ การตรวจเช็คเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของ
สินค้า  ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ การประชาสัมพนัธ์ การตลาด และการจดัการบญัชี และ  
ยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้ งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต่์าง ๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินคา้ การน าไปขายในตลาด 
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  14.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   สินค้าของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมี
เอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข สินคา้ท่ีได ้คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร 
ขา้วแต๋นน ้าล าไย ท่ีออกมาในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น หนา้ยิม้ หนา้เส้ียวพระจนัทร์ เป็นตน้ 
  14.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมี
ผูผ้ลิตจ านวนมาก และสินค้ายงัมีข้อจ ากัดในความหลากหลายของตัวสินค้าให้เข้ากับแต่ละ 
กลุ่มลูกคา้ 
 15) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  15.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) เป็นธุรกิจ
ครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี 
เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
  15.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร ทั้งพืชและผกัทัว่ไป ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยูใ่กลก้บั
แหล่งน ้ าชุมชน คลองหมู่บ้าน และมีแหล่งเก็บน ้ าของตนเองในพื้นท่ี ดังนั้ นสภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร ทั้งน้ีเกษตรกรมี
ความเช่ียวชาญในด้าน 1) ด้านการผลิต การเพาะเห็ด การผลิตเห็ดราบางชนิด การท าก้อน  
การผสมเช้ือ การดูแลระหว่างการเพาะเห็ด และวิทยาการการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ด้าน 
การบริหารจดัการ และ 3) ด้านการตลาด เช่น การขายในตลาดทัว่ไป (Mass product) ในตลาด
ทอ้งถ่ิน และตลาดส่ง contact 4) ดา้นการแปรรูป คือ การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้ าเห็ด 
5) การประชาสัมพนัธ์ การออกร้านตามงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ OTOP กรมเกษตร 
และอ าเภอ และ 6) การเงิน/บญัชี การท าบญัชีตน้ทุน บญัชีทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบการเงิน 
ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้ งด้านการผลิตเห็ดท่ีหลากหลายชนิด การแปรรูป 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างหรือหาตลาดท่ีมัง่คงและย ัง่ยนื 
  15.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได ้คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู 
และเห็ดโคนญ่ีปุ่น สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมกบัตวัสินคา้ของกลุ่มเกษตรกร 
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  15.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากได้ ตามค าสั่งซ้ือ
สินคา้เห็ดจากร้านสุก้ี MK และประเทศสิงคโปร์ และมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
 16) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  16.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ มีสมาชิก 14 คน ซ่ึงประธานกลุ่ม คือ  
คุณสมพล ใหม่จันทร์ โดยพันธ์ุข้าวท่ีปลูกได้แก่ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่  
  16.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์ ทั้ ง 
การบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใช้ปุ๋ยอินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้ว
ดว้ยระบบชีววิธี ในพื้นท่ีของกลุ่มจะเป็นดินประเภท ดินร่วน ซ่ึงมีความสมบูรณ์ สามารถใช้ใน 
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และพื้นท่ีตั้ งของกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ใกล้กับ
แหล่งน ้ าเหมืองธรรมชาติ และจะใช้แหล่งน ้ าจากชลประทานเสริมเป็นบางคร้ัง ระยะเวลาใน 
การผลิตอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว โดยทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้
จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้
ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบการปลูกขา้ววธีิธรรมชาติอีกดว้ย 
  16.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีได้ประมาณ 6 ,000 - 6,500 กิโลกรัม ผลผลิตของกลุ่มจะ 
ขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
  16.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ตลาดท่ีขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย 
 17) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
  17.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกค า มีสมาชิก 14 คน พนัธ์ุข้าว 
ท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วมะลิแดงมนัปู และขา้วมะลิ105  
  17.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   การเพาะปลูกขา้วจะใชร้ะบบอินทรีย ์ดงันั้นจึงท าใหมี้พื้นท่ีการเพาะปลูก
น้อยเพื่อง่ายตอ้งการดูแลท่ีดีและควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพสูง โดยการผลิตขา้วอินทรียเ์ป็น
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ระบบการผลิตข้าวท่ีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร พื้นท่ีปลูกจะห่างจากพื้นท่ีท่ีมีการใช้สารเคมี
การเกษตรในการปลูกขา้วอินทรียก์ลุ่มเกษตรจะเลือกใช้วิธีการแบบปักด าซ่ึงจะมีความเหมาะสม
กับการผลิตข้าวอินทรีย์ และควบคุมลดปริมาณวชัพืชโดยการรักษาระดับน ้ าในนาปริมาณ 
5-15 เซนติเมตร และระยะเวลาในการเก็บเก่ียวก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน สมาชิกทุกคนมี
ความเช่ียวชาญในการปลูกข้าวในทุกด้าน เน่ืองจากปลูกขา้วอินทรียม์าแล้วเกือบ 20 ปี ทั้ งด้าน 
การผลิต การท าเกษตรอินทรีย ์และเทคนิคการปลูกขา้วแบบผสมกนัหลาย ๆ ชนิด ดา้นการตลาด 
การแปรรูป ด้านการเงิน/บญัชี มีการจดบนัทึก และการท าบัญชีต้นทุนรายรับรายจ่ายอย่างง่าย 
จึงไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาดูงานใน
เร่ืองการผลิตขา้วดว้ยระบบอินทรีย ์
  17.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ข้าวของก ลุ่ม เกษตรกรมี เอกลักษณ์  ปลอดสาร และมี คุณภาพ ดี 
โดยเฉพาะขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ท าใหสิ้นคา้ของกลุ่มสามารถขายได ้ 
  17.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาและอุปสรรค คือ ยงัขาดความสามารถใน 
การควบคุมปริมาณการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 18) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  18.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ในพื้นท่ี 1 งาน มีจ านวนทั้งหมด 41 ตน้ 
ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง  
  18.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิต 
ในระบบอินทรีย์ การขุดร่องน ้ าใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (บ่อน ้ า คลอง และชลประทาน 
ห้วยช้างศรี) การตดัหญ้าแทนการใช้สารเคมีในกรฉีดพ่น ใช้ปุ๋ย Giffarine จะใส่เดือนละ 2 คร้ัง 
และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือน หลงัการเก็บเก่ียว และในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภทดินเหนียวปนทราย 
ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเสาวรส และมีแหล่งน ้ าใกล้พื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงระยะเวลาในการผลิต 
จะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน นอกจากน้ีเกษตรกรมี 
ความ เช่ี ยวชาญด้านการผลิต เป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของตน เองท่ี ได้ เคยฝึกอยู่ ท่ี 
โครงการหลวง จึงสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตให้แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และ
ยงัใหย้อดพนัธ์ุพื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
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  18.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตเสาวรสท่ีไดน้ั้นจะมีคุณภาพสูง ผลใหญ่ รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะ
ขายทั้งผลสด และน ้าเสาวรสบรรจุขวด  
  18.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ความสามารถในการจัดการฟาร์มย ังมีไม่มาก และตลาดย ังไม่ มี 
ความหลากหลายจึงส่งผลใหเ้กษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 
 19) กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  19.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้  ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ 
ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ในพื้นท่ี มีประชากรทั้งหมด 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การปลูก
ชาอสัสัม และท าโฮมสเตย ์
  19.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   มีการท าโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงเน้นกิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) 
และการปลูกพืชแบบผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะได้ลงมือท าใน 
ทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายให้แก่นักท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั เกษตรกร 
ทุกครัวเรือนมีความเป็นเช่ียวชาญในการปลูกชาจาการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูก การดูแล 
การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคัว่ใบชา การนวดชา ตากใบชา และการคดัเกรดใบชา ซ่ึงชาท่ีมี
ลักษณะใบเป็นสีขาวถือเป็นชาท่ี ดี ท่ี สุด (เกรด  A) นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ี มี 
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน คือ ด้านการผลิต การปลูกชาแบบผสมผสานกับทฤษฎีใหม่  
ดา้นการตลาด การจดัการแปรรูปสินคา้เกษตร และการจดัการดา้นบญัชี  
    19.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปู่หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ี
มีคุณภาพสูง กล่ินหอม และรสชาติดี  
  19.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการจดัการระบบสาธารณูปโภค เช่น 
น ้า ขาดการวางแผนกิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) อยา่งเป็นระบบ  
 20) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
  20.1) สินคา้เกษตรท่ีมีการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ในระบบอินทรีย ์ในพื้นท่ี 1 ไร่ พนัธ์ุท่ีใช้
ปลูกเป็นพนัธ์ุซุปเปอร์เร็กซ์ 
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  20.2) วธีิการจดัการปัจจยัการผลิต 
   เกษตรกรจะโดยมีการเตรียมแปลงปลูกท่ีดี โดยการปลูกหอมหัวใหญ่ 
จะใช้ดินร่วนปนทราย ซ่ึงจะตอ้งไถพลิกดินตากแดดไว ้และใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
รองพื้นคลุกเคลา้ไปกบัการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์แลว้ขุดยกร่อง และมีการควบคุมโรคของหอมหัวใหญ่
อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงโรคในหอมหวัใหญ่ท่ีส าคญัคือ โรคแอนแทรคโนส ใบจุดสีม่วง โรคเล้ือย โรคเน่า 
ซ่ึงสารป้องกันก าจดัโรคพืชควรพ่นด้วยสารจ าพวก คาร์เบนตาซิม โปรคลอราช แบนโดเซป  
โดยสลับกันพ่น มีการใช้ปุ๋ยหมัก ข้ีววั ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยสูตร 13 และระยะเวลา 
การผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร 
ผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การคดัเลือกพนัธ์ุ การดูแลควบคุมโรค และ 
มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการฟาร์มเป็นอยา่งดี 
  20.3) ผลลพัธ์ของการจดัการ 
   ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังจะมีคุณภาพ ผลสวย และปลอดภยั  
  20.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน และยงัมีคู่แข่งทางการตลาด
มาก จึงส่งผลใหอ้ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
 
5.2 องคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีจ านวนกลุ่มเกษตรกร 14 กลุ่ม มี
รายละเอียดดงัน้ี  
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
    ปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง  
ปลาสลิด และกบ และแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม 
  1.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้ น ท่ีของตนเอง  
จากเกษตรเล้ียงปลาตามแหล่งน ้ าธรรมชาติ บ่อดิน มีการท าประมงในระบบอินทรีย ์ต่อมาไดรั้บ
การช่วยเหลือจากมหาว ิทยาล ยั แม่โจ้ในการท าระบบไบโอฟลอค (biofloc) กับการผลิต 
สัตว์น ้ าอินทรีย์ มีระบบกรองน ้ า บ่ อพักน ้ า  และพืชน ้ าท่ี ช่วยกรองสารพิษ  ซ่ึ งการเล้ียง 
แบบไบโอฟลอค (biofloc) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เป็นการน ามาใช้เพื่อการบ าบัดน ้ า รักษาสมดุล 
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ในบ่อเล้ียงปลา ดังนั้นจึงท าให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีข้ึน สามารถควบคุมคุณภาพของน ้ าในบ่อ 
อีกดว้ย 
  1.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   จากการใช้ระบบการเล้ียงแบบระบบไบโอฟลอค (biofloc) ท าให้ปลา 
มีการเจริญเติบโตท่ีดี มีคุณภาพ และอตัราการตายของปลานอ้ยลง 
  1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ เพราะปลาเจริญเติบโตตามธรรมชาติ 
น ้าหนกัและขนาดจึงไม่แน่นอน 
 2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  2.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   ล าไยพนัธ์ุ อีดอ พนัธ์ุเบ้ียวเขียว และพนัธ์ุชมพู 
  2.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรนั้นอยูใ่นระดบัปลอดภยั ปลูกดว้ย
ระบบอินทรียใ์ชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นหลกัในการปลูกและดูแลล าไย ปุ๋ยท่ีใช้เป็นปุ๋ยคอกมูลสัตวซ่ึ์งจะใช ้
 1 กระสอบ/ 2 ตน้ ในช่วงระยะบ ารุงตน้ สารเพิ่มฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ฮอร์โมน
ใชพ้่นในช่วงเพิ่มผลผลิต และการให้น ้ าจะให้ทุกอาทิตย ์โดยจะใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติและ
บาดาล และมีการตดัแต่งก่ิง และช่อตน้ล าไยให้มีขนาดทรงพุ่มท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถช่วยให้ผล
ล าไยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได ้สะดวกต่อการเก็บเก่ียวและดูแลรักษา โดยจะตดัแต่งก่ิงหลงัการเก็บเก่ียว
เสร็จ 
  2.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตท่ีได้ออกมานั้ น มี คุณภาพ ลูกใหญ่  มาตรฐานของสินค้า 
(ปลอดภยั) และรสชาติท่ีอร่อย 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพในการผลิต
สินคา้เกษตรให้มีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ได ้และสินคา้เกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาด
ท่ีสูงจึงท าใหอ้ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางนอ้ย เร่ืองราคาผลผลิตท่ีตกต ่า เช่น การเขา้มาของ
ล าไยพนัธ์ุอ่ืนจากจนัทบุรีท่ีมีคุณภาพมากกวา่ ท าใหร้าคาตลาดของล าไยในพื้นท่ีตกต ่าลง 
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 3) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  3.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ พนัธ์ุเบ้ียวเขียว และ
พนัธ์ุชมพู มีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย ในพื้นท่ีการปลูกของกลุ่มเกษตรมีทั้งหมดเฉล่ีย 10 ไร่  
  3.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การปลูกจะเน้นการปลูกให้ไดผ้ลผลิตลูกใหญ่ รสชาติหวาน และอร่อย 
ซ่ึงในการเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภัยใช้ระบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร15-15-15 เดือนละ 1 คร้ัง ฮอร์โมนเป็นชุดพ่น 4 คร้ัง คร้ังละ 1 ถงั หรือใช้ฮอร์โมนไข่ ท่ีท  า 
ข้ึนเองในการดูแลให้ปุ๋ยต้นล าไย ให้น ้ า 7 วนัคร้ัง โดยในการเพาะปลูกมีการใช้สารเร่งตอน 
ออกดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัฮอร์โมนไข่ในการปลูก กลุ่มเกษตรมี 
การดูแลอย่างดี ควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง เพราะจะท าให้ปุ๋ยพ่นและสารท่ีป้องการศูตรูพืช 
มีประสิทธิภาพ และการตดัแต่งก่ิงตน้ล าไยซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่มมาก
ยิง่ข้ึน 
  3.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตล าไยท่ีได้จะลูกใหญ่ขนาดลูกใกล้เคียงกัน ผิวสวย รสชาติดี  
ล าไยตน้ไม่โทรม และมีผลผลิตใหทุ้กปี  
  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  กลุ่มย ังไม่ มีความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินค้า 
ใหมี้คุณภาพสม ่าเสมอได ้และมกัไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ และน ้ าท่วม 
ท าใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง และคุณภาพไม่ดีมากนกั 
 4) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง  
  4.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์จะปลูกขา้วหอมมะลิ105  
  4.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การปลูกข้าวจะเน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้าวความปลอดภัย  
จากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคดัเลือกพนัธ์ุท่ีดี 
ให้ผลผลิตสูง แข็งแรง ทาโรค การถอดหญา้ การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท า
เป็นปุ๋ยอินทรียผ์สมกบักากน ้ าตาลโดยจะน าใส่ขา้ว 2 คร้ังต่อรอบ หรือ เดือนละคร้ัง และให้น ้ ามี
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ตลอดหรืออยา่งน้อย 15 วนั/คร้ัง และตดัหญา้เดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงการดูแลอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน
และการใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีเหมาะสมท าใหผ้ลผลิตขา้วมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  4.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   สินคา้มีคุณภาพ ไดผ้ลผลิตในปริมาณจากการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี และ
การดูแลอยา่งละเอียดโดยไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว 
  4.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรได้รับปัญหาและอุปสรรค ในเร่ืองของภยัธรรมชาติ ภยัแล้ง  
ท าใหผ้ลผลิตเสียหาย 
 5) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  5.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เกษตรกรผู ้ป ลูกข้าว อินท รีย์ พัน ธ์ุ ท่ี ป ลูก  คือ  ข้าวหอมนิลและ 
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  
  5.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การป ลูกข้าวอยู่ในระบบอินท รีย์ มีการใช้น ้ าหมัก ชีวภาพ ท่ีท า 
จากเศษอาหารเหลือจะใช ้20 ลิตร/ไร่ ใน 15 วนั/คร้ัง และชีวภาพน ้ าส้มควนัไม ้จะใชเ้ม่ือมีศตัรูพืช 
ตดัหญ้า 15 วนั/คร้ัง หรือเก็บก่อนในการใส่ปุ๋ยเพื่อท่ีจะท าให้ปุ๋ยได้ผลดียิ่งข้ึน การให้น ้ าโดยจะ
ควบคุมระดบัน ้า 5-10 เซนติเมตร และยงัใชร้ะดบัน ้าในการควบคุมวชัพืช  
  5.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   สินคา้เกษตรมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ ไดป้ริมาณท่ีมาก 
  5.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์มเหมาะสม 
 6) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง  
  6.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่พนัธ์ุขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
  6.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การผลิตขา้วนั้นจะตอ้งเพาะเมล็ดพนัธ์ุก่อน 13-15 วนัก่อนลงปลูกใน
แปลงนา โดยคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี โดยจะเพาะให้แปลงเล็กขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ใน 
 1 แพง จะใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 4 กิโลกรัม มีการใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูกร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 16 การจะท าให้ข้าวได้รับปุ๋ยอย่างเติมท่ีเกษตรกรจะตดัหญ้าก่อนการใส่ปุ๋ย และ 
การหมัน่ตรวจและดูและเพื่อป้องกนัโรคแมลงและศตัรูพืชอยูส่ม ่าเสมอ 
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  6.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิต ท่ี ได้ มี คุณภาพ  แข็ งแรง เมล็ดไม่ ลีบ  ต้านทานโรคและ 
แมลง เหมาะแก่การน าไปเป็นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  6.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรมกัจะไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ 
การขาดแคลนน ้า 
 7) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
  7.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุล าไยท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุอีดอ ในพื้นท่ี 4 ไร่ จ  านวนทั้งหมด 90 ตน้ 
  7.2) วธีิการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ในการป ลูกจะใช้ ปุ๋ ย เค มี  (ปุ๋ ยตราเรือใบ  ไซ เปอ ร์ เมท ริน  และ 
คลอร์ไพริฟอส) ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน (แคลเซียม) และน ้ าหมกัชีวภาพ ในการบ ารุงตน้ล าไย ส่วน
ปุ๋ยเคมี 257 สารโพแทสเซียมคลอเรตตน้ละ 1 กิโลกรัม และปุ๋ยคอกจะใชห้ลงัการเก็บเก่ียวโดยให ้
1 ตน้ต่อ 1 กิโลกรัม ซ่ึงการให้ปุ๋ยจะให้ 4 คร้ัง ในช่วงแตกช่อ ลูกขนาดเท่าหัวไมขี้ด ลูกขนาดเท่า
มะเขือพวง และลูกขนาดเท่าพุทราเมือง เป็นการให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้ล าไยท าให้
ไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
  7.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน และอร่อย 
  7.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ พายุ
ลมฝน ส่งผลท าใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายและไดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง  
 8) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  8.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินคา้เกษตร คือ ล าไยพนัธ์ุอีดอ  
  8.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ในการเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการดูแลล าไย 
ในระบบอินทรียท์ั้งหมดตลอดการปลูก สารไคโตซานจะใช้เดือนละ 2 คร้ัง ปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งท าจาก
ของเหลือใช้จากการท าเกษตร เช่น น าฝางขา้ว ตอซ้งขา้ว ตอซ้งขา้วโพด เปลือกถัว่เหลือง และ 
ยงัใชก่ิ้งไมใ้บไมผ้สมข้ีววัแลว้น าไปไวใ้ตต้น้ล าไย และจะใชปุ๋้ยเคมีไซเปอร์ในบางคร้ัง โดยดูตาม
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อาการของพืชตอนท่ีปุ๋ยหมักไม่สามารถควบคุมได้ การตัดหญ้า 1 คร้ัง/เดือน การตัดแต่งก่ิง  
ตดัแต่งผลท าใหผ้ลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกนั  
  8.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตท่ี ได้จะ ลูกใหญ่  ผิวสวย รสชาติ ดี  และความสดใหม่ ใน 
ตวัสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกร  
  8.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชแต่ปริมาณน ้ ายงัมีไม่เพียงพอ 
ปริมาณ และคุณภาพข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ 
 9) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  9.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุท่ีปลูก คือ พนัธ์ุซุปเปอร์เร็กซ์ 
  9.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การเพาะปลูกจะคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีอตัราการงอกสูง และเหมาะสม
กับการเพาะปลูกในพื้น ท่ี  ใช้น ้ าหมักชีวภาพท าเอง 25 ว ัน/คร้ัง ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใช ้ 
20 กิโลกรัม/ไร่ พ่นยา 15 วนั/คร้ัง ตดัหญ้า 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง และการสังเกต
อาการของพืช  
  9.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับอาหารปลอดภัย ผลผลิต 
มีคุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย  
  9.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมในเร่ืองของโรคพืชไดบ้างคร้ัง และ
สภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง  
  10.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินคา้ของกลุ่มมีหลายประเภท คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร กล้วยฉาบ 
ล าไยอบแหง้ และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ  
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  10.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การผลิตจะใชเ้คร่ืองอบในการอบแผน่ขา้วแต๋น ใช้ส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ
และน ามาจากคนในชุมชน และยงัไดเ้ร่ิมคิดเคร่ืองท าแผน่ขา้วแต๋นอตัโนมติั เพื่อลดการใชแ้รงงาน 
นอกจากน้ีมีการตรวจเช็ค เร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ก่อนส่งขาย 
  10.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   สินค้าของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และ 
มีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุข สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
อยา่งสม ่าเสมอ และในปริมาณตามท่ีผูซ้ื้อก าหนดได ้
  10.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม คือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ตน้ทุน
และวตัถุดิบในการผลิตค่อนขา้งสูง สินคา้เกษตรมีคู่แข่งทางการตลาดมาก และสินคา้ยงัมีขอ้จ ากดั
ในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 
 11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง
  11.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินค้าเกษตร คือ เห็ด ซ่ึงทางฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ได้แก่  
เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
  11.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การจดัการผลิตโดยการจดัการระบบฟาร์มเพาะเห็ดท่ีดี มีการตรวจเช็ค
อุณหภูมิความช้ืนของโรงเพาะเห็ดอยา่งสม ่าเสมอ และวิธีในการเก็บผลผลิตท่ีประณีต นอกจากน้ี
ยงัมีโรงเยน็ในการเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิต การท าบรรจุภณัฑแ์บบสูญญากาศ และแพคเกจจ้ิง
ท่ีดี 
  11.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   สินคา้เกษตรมีความสวยงาม ดอกเห็ดใหญ่ สีสวย และรสชาติดี สินคา้มี
ความปลอดภยัสูง การจดัการโรงเรือนท่ีดีช่วยลดความเสียหายแก่ผลผลิตได ้
  11.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากได้ ตามค าสั่งซ้ือ
สินคา้เห็ดจากร้านสุก้ี MK และประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมาก
พอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ และมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
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 12) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  12.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก คือ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  
  12.2) วธีิการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย ์มีการบ ารุงดิน
และการดูแลเพาะปลูกขา้วท่ีดี มีการจดัการฟาร์ม ไม่วา่จะเป็นการถอดหญา้ การให้น ้ าท่ีสม ่าเสมอ 
การก าจดัศัตรูพืช โดยในพื้นท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาแล้ว 3 ปี และมีการดูแลข้าวด้วยระบบชีววิธี 
นอกจากน้ียงัน าเคร่ืองจกัรมาเป็นเคร่ืองทุนแรงในการเตรียมดิน การเก็บเก่ียว 
  12.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตขา้วใหไ้ดส้ม ่าเสมอ ไดป้ริมาณผลผลิตท่ีสูง 
  12.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ตลาดท่ีขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย และตน้ทุนในการผลิต
ท่ีสูง 

13) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
  13.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วมะลิแดงมนัปู และ
ขา้วมะลิ105  
  13.2) วธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   พื้นท่ีในการเพาะปลูกของกลุ่มเกษตรจะมีไม่มาก เพื่อง่ายตอ้งการดูแลท่ี
ดีและสามารถครอบคลุมผลผลิตให้ไดคุ้ณภาพสูง โดยการผลิตขา้วอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตขา้ว
ท่ีไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตร พื้นท่ีปลูกจะห่างจากพื้นท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมีการเกษตร ในการปลูก
ขา้วอินทรียก์ลุ่มเกษตรจะเลือกใชว้ิธีการแบบปักด าซ่ึงจะมีความเหมาะสมกบัการผลิตขา้วอินทรีย ์
และควบคุมลดปริมาณวชัพืชโดยการรักษาระดบัน ้าในนาปริมาณ 5-15 เซนติเมตร 
 13.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ข้าวของก ลุ่ม เกษตรกรมี เอกลักษณ์  ปลอดสาร และมี คุณภาพ ดี 
โดยเฉพาะขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ท าใหสิ้นคา้ของกลุ่มสามารถขายได ้
  13.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาและอุปสรรค คือ ยงัขาดความสามารถใน 
การควบคุมการผลิตใหไ้ดป้ริมาณท่ีมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
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 14) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  14.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุ
พื้นเมือง  
  14.2) วธีิการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิต 
ในระบบอินทรีย ์การขุดร่องน ้ าใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ การตดัหญา้แทนการใช้สารเคมีใน 
การฉีดพ่น ใชปุ๋้ย Giffarine จะใส่เดือนละ 2 คร้ัง เสาวรสเป็นพืชท่ีออกผลผลิตไดเ้กือบตลอดทั้งปี 
จึงต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม ่าเสมอ และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือน โดยจะตดัแต่งให้แตกก่ิงใหม่ และ 
ตดัแต่งก่ิงเลือกเถาท่ีสมบูรณ์ 
  14.3) ผลลพัธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี   

14.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ความสามารถในการจัดการฟาร์มยงัมีไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นการจัด 
การแปลงปลูก การวางระบบน ้า 
 
5.3 องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
 องค์ความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกร 
13 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   ปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง  
ปลาสลิด และกบ แต่สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด และลูกกบ  
  1.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้ น ท่ีของตนเอง  
โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย ์ซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจใ้นการท า 
ระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้ าอินทรีย ์มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้ า และพืชน ้ าท่ี
ช่วยกรองสารพิษ  
  1.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   สินคา้เกษตรท่ีไดป้ลอดจากสารเคมีจากการเล้ียง และมีคุณภาพ 
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  1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบ
การผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้ 
 2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  2.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้คือ คุณอธิคม วรรณเวก โดยมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการผลิตล าไยจมัโบเ้ป็นอยา่งดี  
  2.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรนั้นอยูใ่นระดบัปลอดภยั ปลูกดว้ย
ระบบอินทรียใ์ชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นหลกัในการปลูกและดูแลล าไย ปุ๋ยท่ีใช้ คือ ปุ๋ยคอกมูลสัตวใ์นช่วง 
ระยะบ ารุงตน้ สารเพิ่มฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ฮอร์โมนใชพ้่นในช่วงเพิ่มผลผลิต 
และการใหน้ ้าจะใหทุ้กอาทิตยโ์ดนจะใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติและบาดาล  
  2.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตท่ีได้ออกมานั้ นมีคุณภาพ ลูกใหญ่ ได้มาตรฐานของสินค้า 
(ปลอดภยั) และรสชาติท่ีอร่อย 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพในการผลิต
สินคา้เกษตรใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ได ้ 
 3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง  
  3.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พันธ์ุข้าวท่ีปลูก คือ หอมมะลิ105 ส าหรับพื้นท่ีในการปลูกข้าวนั้ น
เกษตรกรจะใชพ้ื้นท่ีปลูกจ านวนไม่มาก  
  3.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การปลูกข้าวจะเน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้าวเน้นความปลอดภัย  
จากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่วา่จะเป็นการถอดหญา้ 
การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท าเป็นปุ๋ยอินทรียผ์สมกบักากน ้ าตาล โดยจะน า 
ใส่ขา้ว 2 คร้ังต่อรอบ หรือ เดือนละคร้ัง และให้น ้ ามีตลอดหรืออยา่งน้อย 15 วนั/คร้ัง และตดัหญา้
เดือนละ 1 คร้ัง และการใช้เช้ือชีวินทรีย ์คือ การลดหรือควบคุมประชากรศตัรูพืชให้อยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบัพืช เช่น หอย และน าหอยนั้นมาท าเป็นน ้ าหมกั ซ่ึงจะผลิตปุ๋ยหมกัและ
น ้าหมกัใชก้นัเอง โดยน าเศษ พืชผกั ศตัรูพืช เช่น หอย น าไปใส่ในถงัหมกัแลว้ผสมกบักากน ้ าตาล
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คนให้เขา้กนัแลว้จึงปิดฝาภาชนะ ถา้เป็นหอยเซลร่ี ควรหมกัอยา่งนอ้ย 1 เดือน จึงน าไปใชไ้ด ้และ
ระหวา่งหมกัใหห้มัน่คนส่วนผสมทุกวนั  
  3.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   สินค้ามี คุณภาพ และการดูแลอย่างละเอียดโดยไม่ใช้สารเคมีใน 
การเพาะปลูกขา้ว 
  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรได้รับปัญหาและอุปสรรค ในเร่ืองของภยัธรรมชาติ ภยัแล้ง  
ท าใหผ้ลผลิตเสียหาย  
 4) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  4.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เมล่อนท่ีปลูกมี 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจเ์น็ต  
  4.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ในพื้ น ท่ี  1 ไร่ จะประกอบไปด้วยพื้ น ท่ีในการเพาะปลูก เมล่อน 
3 โรงเรือน ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ใช้ระบบน ้ าหยด และแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเกษตรมา 
จากน ้ าบาดาล มีถงัเก็บน ้ า และถงัพกัน ้ า จ  านวน 3 ถงั ปลูกในกระถางควบคุมโรค มีระบบน ้ าท่ี
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นระบบทามเมอร์ เพื่อท่ีพืชจะได้น ้ าและปุ๋ยท่ีเท่ากนัสม ่าเสมอ ซ่ึง 
การปลูกเมล่อนจะปลูกหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี ในขั้นตอนของการผสมเกสร กลุ่มเกษตรกร 
จะผสมเกสรเอง ปราศจากสารเคมีเร่งผลผลิต และจะต้องตดัแต่งก่ิงทุกวนัซ่ึงต้นเมล่อน 1 ต้น  
จะควบคุมใหมี้ผลไม่เกิน 2 ลูก และระยะเวลาในการผลิต 15 วนั  
  4.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การผลิตสินค้าเกษตรอินทรียป์ลอดภยัต่อผูผ้ลผลิตและผูบ้ริโภค และ 
ท าใหคุ้ณภาพของผลผลิตดี  
  4.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้เกษตรในปริมาณท่ีมากพอกับ
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้เน่ืองจากทางกลุ่มเกษตรกรจะเน้นคุณภาพในการผลิตท่ีสูง และ
นอกจากน้ีสินคา้เกษตรยงัมีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 
 5) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
  5.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พืชท่ีปลูกเป็นพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล 
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  5.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน การผลิตในระบบ  
เกษตรอินทรีย ์และการท าเกษตรย ัง่ยืน การเพาะปลูกพืชผกัจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย เน้นการใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ข้ีววั ข้ีไก่ ข้ีหมู และน ้ าหมกัท่ีเกิดจากเศษผกัผลไมห้รือเศษอาหาร 
รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก การควบคุมศตัรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ  
(ชีววิธี) เช่น การใช้แมลง (ตวัห ้ า ตวัเบียน)  และเช้ือโรค เป็นตน้ โดยสินคา้เกษตรจะมีการตรวจ
มาตรฐาน และควบคุมการใชปุ๋้ยในการผลิตของกลุ่มอยูต่ลอด  
  5.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มก่อนท่ีจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค 
จะตอ้งผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานของแม่ทาก่อน ผลผลิตท่ีได้จึงมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี 
ลูกคา้มัน่ใจในตวัสินคา้ท าใหร้ายไดข้องเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
  5.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้
ปริมาณท่ีมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และการรับมือกบัสภาพอากาศ 
 6) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  6.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวอินทรีย์ พันธ์ุท่ีปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ี  
  6.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การปลูกข้าวอยู่ในระบบอินทรีย์ มีการใช้น ้ าหมักชีวภาพท่ีท าจาก 
เศษอาหารเหลือใช ้และชีวภาพน ้ าส้มควนัไมแ้ทนการใชปุ๋้ยเคมี การให้น ้ าโดยจะควบคุมระดบัน ้ า 
5-10 เซนติเมตร เพื่อใชใ้นการควบคุมวชัพืช และอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้า (ล าน ้ าห้วยทราย) ซ่ึงเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร  
  6.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   สินคา้เกษตรท่ีไดป้ลอดสาร เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีรักในเร่ืองของ
สุขภาพ 
  6.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์มเหมาะสม 
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 7) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
  7.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ โดยจะปลูกพืชผกัตามฤดูกาล 
  7.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   กลุ่มเกษตรกรจะปลูกพืชแบบผสมผสานกบัแนวทางเกษตรธรรมชาติ 
เน้นพืชผกัตามฤดูกาลและเป็นอินทรียท์ั้งหมด มีการท าโรงเรือนสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน  
การท าปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือนดิน เพื่อน าปุ๋ยเหล่าน้ีมาใชใ้นการเพาะปลูก  
ซ่ึงวิธีการปลูกผกัปลอดสาร ควรเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม ใกลก้บัแหล่งน ้ า และก่อนปลูกควรใช ้
ปุ๋ยหมกัผสมดินในแปลงปลูก ใช้ฟางข้าวคุมแปลงปลูกการดูแลรักษา ใช้น ้ าหมกัชีวภาพจาก 
การหมกั และการก าจดัวชัพืชโดยใชว้ธีิการถอน  
  7.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   สินคา้เกษตรของกลุ่มจะอยู่ภายใตต้ราสินคา้ “เพียงดิน” ผลผลิตจะเป็น
พืชผกัตามฤดูกาลท่ีปลอดสาร มีคุณภาพ คุณค่าสารอาหารสูง ผกัสด และอร่อย 
  7.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  เกษตรกรย ังไม่สามารถจัดการฟาร์มให้ มีประสิท ธิภาพได้  และ 
การควบคุมศตัรูพืช 
 8) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
  8.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   ผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีกลุ่มเกษตรกรปลูกมีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค 
กรีนโอค๊ กรีนคอส และบตัเตอร์เฮด  
  8.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ในพื้นท่ีปลูก 60 ตารางวา มีรางชุดจ านวน 8 ชุด โดยปุ๋ยท่ีใชเ้ป็น ปุ๋ย AB 
จะใส่อย่างละ 10 ซีซี ต่อน ้ า 1 ลิตร แปลงละ 6 ลิตร/เดือน และปุ๋ยหมกัในการให้ปุ๋ยและน ้ าจะ
เปล่ียนทุก ๆ 15 วนั แหล่งน ้ าท่ีใช้จากน ้ าบาดาล โดยจะมีถงัเก็บน ้ า จ  านวน 2 ถงั ในการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส์มีการตกค้างของสารเคมีท่ีน้อยกว่าการปลูกผกัลงดินมีการใช้สารเคมี 
ค่อนขา้งสูงในการก าจดัศตัรูพืชต่าง ๆ  
  8.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตท่ีได้มีความสะอาด ปลอดสารพิษ สด  และอายุเก็บเก่ียวเร็ว 
เพราะพืชไดรั้บสารอาหารอยา่งสม ่าเสมอ 
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  8.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรย ังผ ลิต สินค้าได้ในป ริม าณ ท่ีน้ อย เน่ื องจากพื้ น ท่ี ใน 
การเพาะปลูกมีไม่มากนกั  
 9) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  9.1) สินคา้ของกลุ่ม 
   สินคา้เกษตร คือ ล าไย  
  9.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการดูแลล าไยใน 
ระบบอินทรียท์ั้ งหมดตลอดการปลูก สารไคโตซานจะใช้เดือนละ 2 คร้ัง ปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งท าจาก 
ของเหลือใช้จากการท าเกษตร เช่น น าฝางขา้ว ตอซ้งขา้ว ตอซ้งขา้วโพด เปลือกถัว่เหลือง และ 
ยงัใช้ก่ิงไม้ใบไม้ผสมข้ีววัแล้วน าไปไวใ้ต้ตน้ล าไย และจะใช้ปุ๋ยเคมีไซเปอร์ในบางคร้ังดูตาม
อาการของพืชตอนท่ีปุ๋ยหมกัไม่สามารถควบคุมได ้ 
  9.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตท่ีได้จะลูกใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี และความสดใหม่ใน 
ตวัสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกร 
  9.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืช แต่ปริมาณน ้ ายงัมีไม่เพียงพอ 
ปริมาณและคุณภาพข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ 
 10) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  10.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินคา้เกษตร คือ หอมหวัใหญ่ (พนัธ์ุซุปเปอร์เร็กซ์) 
  10.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การเพาะปลูกหอมหวัใหญ่ทางกลุ่มเกษตรกรจะใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 
25 วนั/คร้ัง ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใช้ 20 กิโลกรัม/ไร่ พ่นยา 15 วนั/คร้ัง ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์  
การให้น ้า 7 วนั/คร้ัง  และมีการดูแลเอาใจใส่อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการให้น ้าอยา่งเหมาะสม ่าเสมอ 
การก าจดัวชัพืชเพื่อไม่ใหโ้ตแยง่สารอาหารของพืชหรือเป็นแหล่งเพาะศตัรูพืช 
  10.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ความสนใจดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตรท าให้ได้
หอมหวัใหญ่ในปริมาณท่ีมากและมีคุณภาพดี 
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  10.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีการแข่งขนักนัทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั จึงท าให้อ านาจ
ในการต่อรองพอ่คา้คนกลางยงัมีไม่มาก กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมในเร่ืองของโรคพืชได้
แน่นอน 
 11) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  11.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก คือ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  
  11.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีการใชปุ๋้ยอินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้ว
ด้วยระบบชีววิธี ปลอดจากสารเคมี และควบคุมลดปริมาณวชัพืชโดยการรักษาระดบัน ้ าในนา
ปริมาณ 5-15 เซนติเมตร แทนการใชส้ารเคมีในการฉีดพน่ 
  11.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียส่์งผลดีต่อตวัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในเร่ือง
ของสุขภาพมาก 
  11.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ตลาดท่ีขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย และมีปัญหาในเร่ือง
ของการขาดแคลนแรงงาน 
 12) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  12.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุ
พื้นเมือง   
  12.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิต 
ในระบบอินทรีย์ การขุดร่องน ้ าใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (บ่อน ้ า คลอง และชลประทาน 
หว้ยชา้งศรี)  และการตดัหญา้แทนการใชส้ารเคมีในการฉีดพน่ 
  12.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตท่ีไดน้ั้นมีคุณภาพสูง ผลใหญ่ รสชาติดี  
  12.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ความสามารถในการจัดการฟาร์มย ัง มีไม่ม าก  และตลาดย ังไม่ 
มีความหลากหลายจึงส่งผลใหเ้กษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 
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 13) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
  13.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินคา้เกษตร คือ หอมหวัใหญ่ (พนัธ์ุซุปเปอร์เร็กซ์) 
  13.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   เกษตรกรจะมีการเตรียมแปลงปลูกท่ีดีก่อนการลงปลูกหอมหัวใหญ่  
โดยการปลูกหอมหัวใหญ่จะใชดิ้นร่วนปนทราย ซ่ึงจะตอ้งไถพลิกดินตากแดดไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั 
และใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 รองพื้นคลุกเคลา้ไปกบัการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และขุดยกร่อง  
มีการใช้ปุ๋ยหมกั ข้ีววั ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยให้ 15 วนั/คร้ัง และปุ๋ยสูตร13 ซ่ึงการเพาะปลูก
หอมหวัใหญ่ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีนั้นตอ้งมีการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งมาก 
  13.3) ผลลพัธ์ของการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 
   ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังจะมีคุณภาพ ผลสวย และปลอดภยั 
  13.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน และยงัมีคู่แข่งทางการตลาด
มาก จึงส่งผลใหอ้ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
 
5.4 องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตรเพื่อต่อยอดมูลค่า 
 องค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อต่อยอดมูลค่า มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกร 
3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   สินคา้แปรรูปหลกั คือ  ปลาแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้นปรุงรส 
  1.2) วธีิการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า 
   การแปรรูปของก ลุ่ม เกษตรกรจะใช้ปลานิลในการแปรรูป เป็น 
ปลาแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส และปลาส้ม โดยในแต่ละคร้ังจะท าการผลิตคร้ังละ 100 กิโลกรัม 
โดยจะรับซ้ือปลาจากสมาชิกกลุ่มแล้วจึงน ามาท าการแปรรูป ซ่ึงวิธีการแปรรูป คือ (1) ปลานิล 
เส้นปรุงรส เหลือส าเร็จร้อยละ 40 (2) ปลาส้ม เหลือส าเร็จร้อยละ 70 (3) ปลาแดดเดียว เหลือส าเร็จ
ร้อยละ 60 มีการท าแพคเกจจ้ิง มีการบรรจุภณัฑแ์บบสูญญากาศ  
  1.3) ผลลพัธ์ 
   สินคา้เกษตรมีหลายหลาก เขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย สินคา้เกษตรท่ีไดมี้คุณภาพ
ท่ีสูง ปลอดภยั สะอาด และมีรสชาติท่ีดี  
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  1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   การพฒันาในตวัสินคา้เกษตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดในทุกเพศทุกวยั 
และการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หดู้ดี น่าซ้ือ และง่ายต่อการบริโภค 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง  
  2.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต สินคา้ในกลุ่ม 
คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร กล้วยฉาบ ล าไยอบแห้ง และข้าวเกรียบผกัต่าง ๆ สินค้าจะขายใน 
ตราสินคา้ “ตน้เก็ต” สินคา้หลกัของกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร ขา้วแต๋นน ้าล าไย 
  2.2) วธีิการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า 
   การแปรรูปสินคา้ส่วนผสมต่าง ๆ มาจากเกษตรกรในชุมชน สินคา้ท่ีได ้
คือ ขา้วแต๋นหน้าสมุนไพร และขา้วแต๋นน ้ าล าไย โดยจะใช้ขา้วคดัเกรดสันป่าตอง 1 (เม็ดจะอว้น 
เวลาทอดจะสวยและฟู) ขา้วแต๋นไม่ใช้น ้ าตาล วตัถุดิบท่ีใช้ส่วนมากเป็นของเกษตรกรในชุมชน 
ล าไยท่ีใช้ผลิตเป็นพนัธ์ุเบ้ียวเขียว และมีการใช้ธัญพืชในการตกแต่งหน้าข้าวแต๋น นอกจากน้ี 
กลุ่มเกษตรกรยงัต่อยอดสินค้าโดยการเพิ่มรูปลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น หน้ายิ้ม หน้าเส้ียวพระจนัทร์  
เป็นตน้ ให้แต่ตามจากเดิมท่ีเป็นรูปวงกลม และไม่มีหนา้ ทางกลุ่มยงัมีการบรรจุภณัฑ์ในการบรรจุ
สินคา้ท่ีโดดเด่น สวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 
  2.3) ผลลพัธ์ 
   การแปรรูปสินคา้ในมีหลากหลาย และต่างไปจากเดิม ท าให้สินคา้ของ
กลุ่มเกษตรกรเป็นท่ีน่าดึงดูด และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตวัสินคา้ 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินค้ายงัมีข้อจ ากัดในความหลากหลายของตัวสินค้าให้เข้ากับแต่ละ 
กลุ่มลูกคา้  
 3) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  3.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผ ลิต เห็ด ก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ฟาร์ม มี 
การเพาะเห็ดหลายชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และ
เห็ดโคนญ่ีปุ่น และการแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้าเห็ด 
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  3.2) วธีิการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า 
   การจัดการผลิตโดยการจัดการระบบฟาร์มเพาะเห็ดท่ีดี และวิธีใน 
การเก็บผลผลิตท่ีประณีต การน าเห็ดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรให้มากข้ึน นอกจากน้ียงั
มีโรงเย็นในการเก็บ รักษาคุณภาพของผลผลิต มีมาตรฐาน สะอาด การท าบรรจุภัณฑ ์
แบบสูญญากาศ และแพคเกจจ้ิงท่ีดี 
  3.3) ผลลพัธ์ 
   สินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมกับตัวสินค้าของ 
กลุ่มเกษตรกร 
  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากได้ ตามค าสั่งซ้ือ
สินคา้เห็ดจากร้านสุก้ี MK และประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมาก
พอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ และมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
 
5.5 องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 
 องค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (GAP) มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกร 
3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   ปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง  
ปลาสลิด และกบ แต่สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด  
  1.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 
   กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมี
การท าประมงในระบบอินทรีย์ ซ่ึ งได ้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจ้ในการท า 
ระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้ าอินทรียโ์ดยจะมีการตรวจมาจรฐานในการผลิต 
ทุกปี ซ่ึงทางกลุ่มเกษตรกรก็ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (Good Agriculture 
Practice, GAP) หรือ safety level (GAP)  
  1.3) ผลลพัธ์ 
   ผลผลิตมีคุณภาพ ความปลอดภยั ลูกคา้มัน่ใจในมาตรฐานจากการรับรอง
การผลิตท่ีเป็นท่ียอมรับ ส่งผลใหร้ายได ้และยอดขายเพิ่มมากข้ึนจากเดิม  
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  1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบ
การผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้และการควบคุมรักษามาตรฐานให้ไดต้าม 
safety level (GAP)  
 2) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  2.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เมล่อน 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจเ์น็ต  
  2.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 
   ในพื้ น ท่ี  1  ไร่จะประกอบไปด้วยพื้ น ท่ี ในการเพาะปลูก เมล่อน 
3 โรงเรือนโดย 1 โรงเรือน ท่ีสามารถปลูกพืชได ้12 แถว รวม 720 ตนั ปลูกดว้ยระบบไฮโดรโป
นิกส์ ใชร้ะบบน ้ าหยด (บาดาล) ปลูกในกระถางควบคุมโรค มีระบบน ้ าท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เป็นระบบทามเมอร์ ท าให้พืชได้รับน ้ าและปุ๋ยท่ีสม ่าเสมอ และเพียงพอ ซ่ึงเกษตรกรจะท าการ 
ผสมเกสรเอง ปราศจากสารเคมีเร่งผลผลิต และจะต้องตัดแต่งก่ิงทุกวนัซ่ึงต้นเมล่อน 1 ต้น  
จะควบคุมให้มีผลไม่เกิน 2 ลูก และกลุ่มเกษตรกรยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านระบบ 
การจดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAPพืช) จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจดทะเบียนพาณิชย ์
  2.3) ผลลพัธ์ 
   สิ นค้า เกษตรมี คุณ ภาพ  เป็ น ท่ี ต้องก ารของตลาด  มี ก ารได้ รับ 
การรับรอง GAP และกระบวนการในการผลิตท่ีดี ท าให้ปลอดภยัทั้งในตวัของลูกคา้และตวัของ
ผูผ้ลิตเอง 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 

  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้เกษตรในปริมาณท่ีมากพอกับ
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได้ เน่ืองจากทางกลุ่มเกษตรกรจะเน้นคุณภาพและวิธีในการปลูกท่ี
ปราศจากสารเคมีท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีนอ้ย  
 3) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  3.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) มีการเพาะเห็ด
หลายชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
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  3.2) วธีิการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 
   กระบวนการให้การผลิตเห็ดของกลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการใช้น ้ า
จากแหล่งน ้าท่ีปลอดจากสารเคมี การสร้างโรงเรือนท่ีระบายอากาศไดดี้ การตรวจเช็คกอ้นเห็ดให้มี
การเจริญเติบโตท่ีดี และการคดัแยกคุณภาพของเห็ด นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัมีหอ้งเยน็ในการจดัเก็บ
ผลผลิต และการเอาใจใส่อย่างละเอียดของกลุ่ม ท าให้สินค้าเกษตรของกลุ่มยงัได้รับรอง 
มาตรฐาน GAP และจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) อีกดว้ย 
  3.3) ผลลพัธ์ 
   การการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) ส่งผลดีทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค ถา้สินคา้มีคุณภาพท่ีดีก็จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและสามารถขายในราคาท่ีดีได ้
  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากได้ ตามค าสั่งซ้ือ
สินคา้เห็ดจากร้านสุก้ี MK และประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมาก
พอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ และมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
 
5.6 องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด 
 องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด มีจ านวนกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  1.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   เมล่อนท่ีปลูกจะมี 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจ์เน็ต ซ่ึง
จะขายทั้งเมล่อนสด และน ้าเมล่อนสกดัเยน็ 
  1.2) วธีิการจดัการตลาด 
   การเก็บเก่ียวผลผลิตเมล่อนจะเก็บทุก 15 วนั โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะ
ขายทั้ งผลเมล่อนสด และน ้ าเมล่อนสกัดเย็น  ซ่ึงจะขายสินค้าเกษตรผ่านทาง Facebook: 
Charinphan.Melon.Garden, line: @Charinphan.Melon, เวบ็เพจ และหนา้ร้านแก่ลูกคา้ประจ า ทาง
ลูกคา้จะตอ้งโอนเงิน ก่อนจากนั้นผูผ้ลิตจะจดัส่งให้ในวนัถดัไป ในการจดัส่งสินคา้จะส่งสินคา้
ผา่นบริษทัขนส่งเอกชน เคอร่ี เอก็เพรส 
  1.3) ผลลพัธ์ 

จากเดิมทางกลุ่มเกษตรกรจะขายส่ง และ 2 ปีหลงั ไดเ้ปล่ียนมาเป็นขาย
ปลีก เน่ืองจากสามารถก าหนดราคาไดเ้อง ในการเพิ่มช่องทางในการขายผา่นทางออนไลน์ ท าให้
กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑม์ากข้ึน และง่ายต่อการซ้ือขาย 
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  1.4) ปัญหาและอุปสรรค 
  กลุ่มเกษตรกรมี (brand) สินคา้อยู่แลว้ ช่ือ “ชรินทร์พรรณ” แต่ยงัไม่ได้

จดลิขสิทธ์ิ และสร้างกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นวยัรุ่นให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวน
มาก 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง  
  2.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต สินคา้ในกลุ่ม 
คือ ขา้วแต๋นหน้าสมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขายในตรา
สินคา้ ตน้เก็ต สินคา้หลกัของกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร ขา้วแต๋นน ้าล าไย 
  2.2) วธีิการจดัการตลาด 
   ด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรสินคา้จะส่งไปขายท่ีโรงแรม  ตลาด
ทัว่ไป จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook: วิสาหกิจชุมชนบา้นสันก่อเก็ต 
และ line ท่ีทางกลุ่มจดัท าข้ึน โดยการขนส่งสินคา้นั้นทางกลุ่มใชร้ถส่วนตวัขนส่งเองตามโรงแรม
ต่าง ๆ และส่งให้แม่คา้รายยอ่ยต่าง ๆ ในตลาด ส่วนพอ่คา้คนกลางในต่างจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจะมา
รับซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่ม 
  2.3) ผลลพัธ์ 
   การแปรรูปท าให้สินค้าเกษตรมีความหลากหลายแล้ว ช่องทางใน 
การขายท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงท าใหจ้  านวนการซ้ือ และกลุ่มลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากลูกคา้สามารถท่ีจะซ้ือ
สินคา้ไดส้ะดวกไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน และท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
  2.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   สินคา้เกษตรมีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปาง ซ่ึงมี
ผูผ้ลิตจ านวนมาก และสินค้ายงัมีข้อจ ากัดในความหลากหลายของตัวสินค้าให้เข้ากับแต่ละ 
กลุ่มลูกคา้ 
 3) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  3.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) มีการเพาะเห็ด
หลายชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
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  3.2) วธีิการจดัการตลาด 
   สินคา้เกษตรของกลุ่มจะขายส่งและขายปลีก โดยจะขายต่างจงัหวดั เช่น 
กรุงเทพมหานคร และภายในจงัหวดัเชียงใหม่ และทางกลุ่มจะขนส่งผา่นทางรถยนตแ์ละเคร่ืองบิน 
ซ่ึงเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ 1. การซ้ือขายล่วงหน้าโดย จะสั่งผลผลิต และจ่ายค่ามดัจ าก่อน 
ร้อยละ 50 และจ่ายอีกท่ีเหลือเม่ือไดรั้บสินคา้ และ 2. ขายทัว่ไปจ่ายเป็นเงินสด 
  3.3) ผลลพัธ์ 
   สินค้ามีการเป็นท่ีรู้จกัและต้องการของลูกค้า ตลาดในการขายสินค้า  
กวา้งข้ึน ท าใหมี้ order ในการสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน 
  3.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   การรักษาคุณภาพของผลผลิตในการขนส่ง และการแข่งขนัการในตลาด 
 4) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  4.1) สินคา้เกษตรของกลุ่ม 
   พนัธ์ุขา้วท่ีกลุ่มเกษตรกรปลูก คือ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่  
  4.2) วธีิการจดัการตลาด 
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรับรองอยูแ่ลว้จากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ โดย
บริษทั เดอะสุขขะเฮา้ส์ จ  ากดั เน่ืองจากบริษทัเห็นถึงขั้นตอนการผลิตท่ีปลอดสารเคมี มีมาตรฐาน 
และมีคุณภาพคงท่ี จึงรับซ้ือสินคา้เกษตรของกลุ่มเป็นประจ า ทางกลุ่มจะส่งสินคา้ในแก่บริษทัท่ีท า
สัญญาร่วมกนั ซ่ึงจะซ้ือขายภายใน 10-15 วนั   
  4.3) ผลลพัธ์ 
   สินคา้เกษตรมีตลาดรองรับซ้ืออยูต่ลอดในทุกการผลิตโดยท่ีไม่ตอ้งกงัวล
วา่สินคา้ท่ีผลลิตออกมาจะเหลือคา้ง  
  4.4) ปัญหาและอุปสรรค 
   ตลาดท่ีขายสินคา้เกษตรยงัไม่มีความหลากหลาย  
 
 
 




