
 
บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร  
เพ่ือการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกดิประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ 

 
 การวจิยัไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้ เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร ในจงัหวดัเชียงใหม่ อาศยัการ
วเิคราะห์และประเมินผลโดยใชแ้บบจ าลอง Diamond Model ของ Mielaoel E. Porter และแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจัยส่งเสริมและท้าทายสู่ความเป็นเลิศต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ประกอบไปด้วย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor 
condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และสนับสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm 
Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบ าล  (Government) และ 6) เห ตุ สุดวิสั ย  ห รือโอกาส 
(Chance) ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 การเพิ่มศกัยภาพดา้นการต่อยอดภาคการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะของ
กลุ่มเกษตรกร 
 5.1.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอ 
สันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 7 คน โดยมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะ และความช านาญใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการตลาด ส่วนตน้ทุนดา้นแรงงาน 
ส่วนมากจะเป็นค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต ไดแ้ก่ ค่าแรงงานอดักอ้น กอ้นละ 0.50 บาท ใน 1 วนั 
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ค่าแรงงานทั่วไป วนัละ 250 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีต้นทุนในด้านการจัดการ คือ 
ค่าใช้จ่าย เดือนละ 100,000 บาท ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเส่ือม ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า  
ค่าขนส่ง และค่าบริหารจดัการอ่ืน ๆ  
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร ทั้งพืชและผกัทัว่ไป ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยูใ่กลก้บั
แหล่งน ้ าชุมชน คลองหมู่บ้าน และมีแหล่งเก็บน ้ าของตนเองในพื้นท่ี ดังนั้ นสภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูก
พืชไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรมีผู ้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
(1) ด้านการผลิต เร่ือง การเพาะเห็ด การผลิตเห็ดราบางชนิด (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การขายใน
ตลาดทั่วไป (Mass product) ในตลาดท้องถ่ิน และตลาดส่ง contact (3) ด้านการแปรรูป เร่ือง  
การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้าเห็ด (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การออกร้านในงาน
แสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กรมเกษตร และ
ท่ีวา่การอ าเภอ (5) ดา้นการเงิน/บญัชี เร่ือง การท าบญัชีตน้ทุน บญัชีทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และ
งบการเงิน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในแต่ละ
ประเด็น ดังน้ี  (1) ด้านการผลิต เร่ือง การผลิตเห็ดให้ได้มาตรฐาน GAP จาก สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การสร้างแบรนด์ จาก
หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกรมการพัฒนาชุมชน  
(3) ด้านการแปรรูป เร่ือง การท าสินคา้แปรรูปให้มีอย.จากเภสัชกร (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
เร่ือง การท าระบบปิด จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ
หน่วยงานเอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (NEC Corporation) (5) ดา้นการเงิน/บญัชี เร่ือง การท าบญัชีต่าง ๆ 
จากหน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 
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  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเกษตร มีระบบส่ือสาร ทั้ ง
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัทอ์ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขในพื้นท่ี มีน ้าประปา
และไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ในระดบัท่ีดี มีทรัพยากรเพื่อการผลิตท่ี
สมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน/ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (เห็ด) จะขายส่งทั้งหมด ร้อยละ 60 และขายปลีก ร้อยละ 40 
ในส่วนความต้องการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า (Sophisticated and demand 
buyers) สินคา้แปรรูปเห็ดของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดี โดยสินคา้เกษตรของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน 
GAP และจากองค์การอาหารและยา (อย.) และการคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory 
buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ (1) การซ้ือขายแบบการสั่งซ้ือสินคา้เกษตรล่วงหน้า 
(pre-order) โดยจะสั่งซ้ือสินคา้เกษตร จากนั้นจ่ายค่ามดัจ าล่วงหนา้คร่ึงหน่ึงของราคาสินคา้ทั้งหมด 
และจ่ายอีกคร่ึงหลังได้รับสินค้าเกษตรแล้ว และ (2) ซ้ือขายทั่วไปโดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่
เกษตรกร 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มมีความต้องการในระดับประเทศ โดยผูบ้ริโภค
หลกั คือ กลุ่มลูกคา้ประจ า ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความต้องการในชุมชนอยู่ในระดบัท่ี
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (ปี 2559) โดยผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้เกษตรโดยการบอกกนัปากต่อปาก จากการ
ออกงานและออกบูธต่าง ๆ ของผูผ้ลิตสินคา้เกษตร 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินค้าด้วยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการใน
ประเทศ (Influence on foreign needs) คือ สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมกบัตวั
สินคา้ของกลุ่มเกษตรกร 
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 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเห็ดเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ประจ าซ่ึงยงัไม่มีความหลายหลากของกลุ่มลูกคา้ 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการท าสินคา้เกษตรภายใต ้
ตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกรออกสู่ตลาดแบบยัง่ยืน สมาชิกกลุ่มมีรายได้ท่ีแน่นอนและมัน่คง  
ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
ดงันั้นสินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพเพื่อต่อสู้กบัราคาของคู่แข่งได ้
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
และกรมการพฒันาชุมชน 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรได้รับการสั่งซ้ือสินค้าเห็ดจาก ร้าน MK และสิงคโปร์ แต่ยงัไม่
สามารถผลิตได ้เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมากพอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
 สรุปแนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง คือ  
 (1) การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบล 
ยุหวา่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) การน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ของกลุ่มท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพฒันาให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) 
การน าผลงานวิจยัของกลุ่มไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือผูท่ี้สนใจในการเพาะเห็ด 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจึงควรพฒันาสินคา้
เกษตรใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มข้ึนจนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสาธารณะได ้
 (2) ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร
ของตนอยูเ่สมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ 
วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การจดัระบบฟาร์มเห็ด การรักษามาตรฐานของสินคา้ และการพฒันา
สินคา้ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญมาก
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จะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได ้น าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มให้
มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพท่ีมากข้ึน 
 (3) เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตวั
เกษตรกรเอง โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ (1) ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม
และ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแบ่งออก 5 ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบตัร 
(สิทธิบตัรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์) (2) เคร่ืองหมาย
การค้า (3) ความลับทางการค้า (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงัภูมิของวงจรรวม  
ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา   
 (4) การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ทั้งการร่วมมือกนัในการพฒันาตวัสินคา้ การสร้างผลงานให้สามารถเผยแพร่ไปยงั
ต่างประเทศ การพฒันาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของบริษัทเอกชนท่ีมีมาตรฐาน 
เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้ได ้เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยนืในระบบธุรกิจ และมีประสิทธิภาพดา้นการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรง 
 5.1.2 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสัน
ป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มเกษตรกรเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 40 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 
67 คน เน่ืองจากเห็นตน้แบบผูน้ าของกลุ่มมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนประสบความส าเร็จ คนในชุมชนจึง
เร่ิมสนใจท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทักษะ และความ
ช านาญในดา้นต่าง ๆ คือ (1) นางเครือวลัย ์เตชะบุตร มีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิตสินคา้ 
(2) นางนฤมล ชยัปราการ มีทกัษะความช านาญในดา้นการตรวจเช็คควบคุมมาตรฐาน QC และเช็ค
ความเรียบร้อยของตัวสินค้าเกษตร และ (3) นางกมลวัลย์ มีทักษะความช านาญในด้าน 
การออกแบบ และการท าผลิตภณัฑ์ ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต 
โดยแบ่งเป็นค่าแรงงาน ผูห้ญิง ท าขา้วแต๋น วนัละ 150 บาท/คน ถา้ท าหลายอยา่ง วนัละ 200 บาท/
คน ส่วนผูช้าย ท าขา้วเกรียบ วนัละ 300 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ
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อ่ืน ๆ  ดงัน้ี (1) ค่าน ้ า เดือนละ 100 บาท (2) ค่าไฟฟ้า เดือนละ 250 บาท (3) ค่าโทรศพัท ์เดือนละ 
200 บาท (4) ค่าปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ค่าแก๊ส และค่าถุงแก้ว เป็นตน้ รวมทั้งหมดประมาณ 
เดือนละ 21,000 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   สภาพภูมิอากาศ ภู มิประเทศ และท่ีตั้ งของกลุ่มเกษตรเหมาะแก่ 
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ส่วนวสัดุและส่วนผสมในการผลิตสินคา้ทางกลุ่มเกษตรกรจะ
ใชผ้ลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น ทั้งดา้นการผลิต 
การตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี อีกทั้งเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในดา้นการผลิต การตลาด และการแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ขั้นตอน
ในการแปรรูปสินคา้เกษตรแก่ผูท่ี้สนใจได ้นอกจากน้ีกลุ่มยงัมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือดา้น
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในดา้นการผลิต การบรรจุภณัฑ์ และการตลาด จาก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
องคก์ารอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และส านกังานเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีเคยให้แหล่งเงินทุนสนบัสนุนในการพฒันา
ดา้นการผลิต จาก สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ในเร่ืองการท าขา้วเกรียบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง ในเร่ืองการท าล าไยอบแห้ง กลุ่มออมทรัพย์ ในเร่ืองการท ากล้วยฉาบ และ 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ในเร่ืองการท าขา้วแต๋น 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่ง มีระบบอินเตอร์เน็ต และ
สัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัจดัท า 
webpage และ facebook ในช่ือวิสาหกิจชุมชนบา้นสันกอเก็ต เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ และ
จ าหน่ายสินคา้เกษตร ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุพื้นท่ี คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี มีทรัพยากรในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ 
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 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน/ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ขา้วแต๋นหน้าธญัพืช) จะขายส่ง ร้อยละ 100 โดยจะส่งไป
ขายท่ีโรงแรม ร้อยละ 70 ตลาด ร้อยละ 20 และขายทัว่ไป ร้อยละ 10 ในส่วนความตอ้งการของ 
ผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรของกลุ่ม
มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์เสมอ ถา้หากไม่สมบูรณ์ทาง
กลุ่มเกษตรกรจะเปล่ียนให้ทนัที การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมี
เง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ จะซ้ือขายเป็นเงินสด 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความต้องการสินค้าอยู่ในระดับเพิ่มข้ึนปีละ  
ร้อยละ 10 โดยในช่วงเทศกาลสินคา้เกษตรของกลุ่มจะขายไดจ้  านวนท่ีมากกวา่ปกติ  
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้เกษตรจากผูข้ายดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความ
ตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตวัสินคา้ 
เพราะก่อนสั่งซ้ือสินคา้ลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบดูคุณภาพของสินค้าก่อน นอกจากน้ีทางกลุ่ม
เกษตรกรยงัได้รับใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จาก 
สาธารณสุขอีกดว้ย 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต แต่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดหลกัในขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
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 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรต้องการพฒันาบรรจุภัณฑ์ และสร้างตรา
สินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) มีคู่แข่งทาง
การตลาดมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางเน่ืองจากมีผูผ้ลิตจ านวนมากและสินคา้เกษตรมี
ความหลากหลาย 
 5) รัฐบาล (Government) 
  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาช่วยโดยให้งบประมาณสนบัสนุนและอบรมให้
ความรู้แก่ทางกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ และส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 
 สรุปแนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง คือ  
 (1) การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น
สันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) คือ งานวิจยั
หรืองานสร้างสรรคข์องชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิด
รายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public 
Advantage) คือ การน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ีดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจึงควรมีการวางแผน
พฒันาสินคา้เกษตรของตนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถต่อยอดใน
เชิงพาณิชยไ์ด ้เช่น สูตรส่วนผสมของสินคา้ กรรมวธีิการผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือ (Tools) หรือผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น สามารถ
น าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็นตน้แบบในการพฒันาสินคา้ทางการเกษตร (ขา้วแต๋นหน้า
ธญัพืช) ของชุมชนอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ 
 (2) ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร 
(ขา้วแต๋นหน้าธญัพืช) ของตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิตและ 
การตลาด เพื่อให้เกิดแนวทางในการพฒันาสินคา้อย่างย ัง่ยืน และหากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความ
เช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได้ น าไปสู่การสร้างความ
เขม้แขง็ของกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิง่ข้ึน 
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 (3) เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตวั
เกษตรกรเอง โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ (1) ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม
และ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแบ่งออก 5 ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบตัร 
(สิทธิบตัรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์) (2) เคร่ืองหมาย
การค้า (3) ความลับทางการค้า (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงัภูมิของวงจรรวม  
ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา นอกจากน้ีเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง มีสูตรและกระบวนการผลิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ ดงันั้นการจดทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีกลุ่มควรจะท า  
 5.1.3 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคมีสมาชิกทั้ งหมด 120 ครัวเรือน  
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีทกัษะและความช านาญดา้นการท าเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ดา้นการท าเกษตรอินทรีย ์ 
และดา้นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ส่วนตน้ทุนค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต ไดแ้ก่ ค่าจา้งใน
การไถ ไร่ละ 1,000 บาท ค่าแรงงาน วนัละ 250 บาท และกลุ่มเกษตรกรมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ 
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เดือนละ 300 บาท ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และข้ีววั กระสอบละ 15 บาท ข้ีไก่และข้ีหมู 
กระสอบละ 35 บาท และค่าน ้ามนั เดือนละ 500 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปน
เหนียว ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดตามฤดูกาล และมีแหล่งน ้ าในพื้นท่ี
จากแม่น ้ าแม่ทา และล าห้วยต่าง ๆ ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมี
ความเหมาะสมในการท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิตแก่นกัศึกษา 
ISDSI และกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ และมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่ม
เกษตร ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตลาด เกษตรกรไดศึ้กษาดูงานและเขา้ร่วมการอบรม จากมหาวทิยาลยัแม่
โจ ้และสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ (2) การแปรรูป จากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(3) การประชาสัมพนัธ์ 
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จากส่ือส านักข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ (4) การบัญชี เร่ือง บัญชีครัวเรือน จากองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรเคยได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก (1) กลุ่มเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ (2) สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยืน (3) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา (4) สหกรณ์ 
กรีนเนท จ ากดั (Green Net Cooperative) และ (5) กลุ่มองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางสามารถใช้ในการขนส่งสินค้า ในพื้นท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในบางพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร ส่วนระบบ
สาธารณสุขน ้ าประปาและไฟฟ้ายงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี แต่พื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรมีครบถว้น 
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน/ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินค้าเกษตรของกลุ่ม (ผกัปลอดสารพิษ) จะขายส่ง ร้อยละ 50 และขายปลีก  
ร้อยละ 50 ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and 
demand buyers) การซ้ือขายตามคุณภาพของสินคา้เกษตร โดยเกรด A จะขายส่งแก่พ่อคา้คนกลาง 
แล้วส่วนท่ีตกเกรดจะปลีกแก่ผูบ้ริโภคท้องถ่ินและบางส่วนจะท าการแปรรูป การคาดการณ์
ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ สั่งซ้ือสินคา้เกษตร
แบบล่วงหนา้ (pre-order) 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และบริษทัท่ีรับซ้ือสินคา้โดยตรง ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการ
สินค้าอยู่ในระดับเพิ่มข้ึน มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่วนความรู้ ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ (Early home demand) จากส่ืออินเตอร์เน็ต โทรทศัน์  นิตยสาร 
หนงัสือดา้นการเกษตร และจากส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งประเทศไทย (มกท.) 
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  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะจดัส่งสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการ
ในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผู ้บริโภคมีความต้องการสินค้าในราคาถูก และ 
มีคุณภาพเกษตรอินทรียสู์ง  
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้เกษตรของกลุ่มเป็นพืชผกัพื้นบา้นและกลุ่มเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก  
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาระบบตลาด และ
ระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียแ์ม่ทาให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มอาชีพและทุก
วยั และเป้าหมายบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาประชาชนในชุมชนให้
สามารถผลิตสินคา้เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เป็นของตนเองอย่างย ัง่ยืน ส่วนการ
แข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบในประเด็นน้ีมากนกั 
ซ่ึงจะมีการแข่งขนักนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้และการสนบัสนุนการด าเนินงาน
จากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัข่าวไทยพีบีเอส องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่ทา องค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยนื และสหกรณ์กรีนเนท จ ากดั (Green Net Cooperative) 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาในเร่ืองการควบคุมโรคพืชและโรคแมลง ผลผลิตท่ีไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้เพราะสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอนท าให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณใน 
การผลิตและโรงพืชได ้ส่วนดา้นโอกาส คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ท าให้คนในชุมชนสนใจเข้ามาร่วมกลุ่มเกษตรกรมากข้ึน หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนมากข้ึน และส่ือต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์และสนับสนุนกลุ่ม ท าให้กลุ่ม
เกษตรกรเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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 สรุปแนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน คือ 
 (1) การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา 
ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) เป็นการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์อง
ชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการต่อยอดประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) เป็นการน าผลงานวจิยัไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือผูท่ี้สนใจ เร่ือง การเพาะปลูกผกัออร์แกนิค ท าให้คุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของเกษตรกรรายอ่ืนดีข้ึน 
 (2) ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร 
(ผกัออร์แกนิค) ของตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การจดัระบบฟาร์มออร์แกนิค การรักษามาตรฐานของสินค้า และ 
การพฒันาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีองคค์วามรู้ความ
เช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได้ น าไปสู่การสร้างความ
เขม้แข็งของกลุ่มให้มีการร่วมมือกนัเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาเร่ืองตลาดท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน และการผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 
 (4) การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ออร์แกนิคของชุมชนให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ทั้งการร่วมมือกนัในการพฒันาตวัผลผลิต การสร้างผลงานให้
สามารถเผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ การพัฒนาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของ
บริษทัเอกชนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง สามารถรักษาระดบั
มาตรฐานของสินคา้เกษตรชุมชนได ้และก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในระบบธุรกิจการเกษตร 
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 ดงันั้น แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทั้งหมด 4 ประเด็น ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาใน
แต่ละประเด็น ดงัตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1  กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร 
 จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มเกษตรกร 
 ประเด็นที่ 

1 2 3 4 
(1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) 
ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 

    

(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

    

(3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอ
แม่ออน 

    

รวมจ านวน 3 3 2 2 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 ประเด็นท่ี 1 การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์

(Commercial Advantage) คือ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็น

ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วน

ประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) คือ การน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ดังนั้ นกลุ่ม

เกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่ควรพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึนจน

สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้เช่น สูตรส่วนผสมของสินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ 

(Process) อุปกรณ์และ เคร่ืองมือ (Tools) หรือผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในเชิง

สาธารณะ เช่น สามารถน าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็นตน้แบบในการพฒันาสินคา้ทาง

การเกษตรของชุมชนอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้สนใจ เป็นต้น มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร 

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง,  
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

 ประเด็นท่ี 2 ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้

เกษตรของตนอยูเ่สมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป

สินค้า วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การจัดระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินค้า และ 

การพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความ

เช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได้ น าไปสู่การสร้างความ

เขม้แข็งของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิ่งข้ึน มีจ  านวน 3 กลุ่ม

เกษตรกร ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่า

ตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

 ประเด็นท่ี 3 เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์

ของตัวเกษตรกรเอง โดยทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) ทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรมและ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแบ่งออก 5 ประเภท ได้แก่  

(1) สิทธิบัตร (สิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)  

(2) เคร่ืองหมายการคา้ (3) ความลบัทางการคา้ (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงัภูมิของ

วงจรรวม ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร 

ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง และ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

 ประเด็นท่ี 4 การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ ทั้ งการร่วมมือกันในการพฒันาตัวสินค้า การสร้างผลงานให้สามารถ

เผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ การพฒันาสินคา้ของเกษตรกรร่วมกบัการตลาดของบริษทัเอกชนท่ีมี

มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้

ได้ เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในระบบธุรกิจ มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทา

ออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
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 สรุปไดว้า่แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 3 การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ (Commercial Advantage) คือ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่ 
การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) คือ การน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 
ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึน
จนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้เช่น สูตรส่วนผสมของสินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ 
(Process) อุปกรณ์และ เคร่ืองมือ (Tools) หรือผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ เช่น สามารถน าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็นตน้แบบในการพฒันาสินคา้ทาง
การเกษตรของชุมชนอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ และประเด็นท่ี 2 ผูน้  ากลุ่ม
เกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรของตนอยูเ่สมอ มีความ
กระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ วิทยาการหลงัการเก็บ
เก่ียว การจดัระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินค้า และการพฒันาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถ
เผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได ้น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตรของตนมากยิ่งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 3 
เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตวัเกษตรกรเอง 
โดยทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ  
(2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแบ่งออก 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สิทธิบตัร (สิทธิบตัร
การประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) (2) เคร่ืองหมายการค้ า  
(3) ความลบัทางการคา้ (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงัภูมิของวงจรรวม ซ่ึงสามารถหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และประเด็นท่ี 4 การสร้างความร่วมมือกนัในการ
พฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ทั้ งการร่วมมือกันในการ
พฒันาตัวสินค้า การสร้างผลงานให้สามารถเผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ การพฒันาสินค้าของ
เกษตรกรร่วมกบัการตลาดของบริษทัเอกชนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้ได ้เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในระบบธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 




