
  

 

 
บทที ่4 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและได้คดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจ านวน 
4 อ าเภอ 5 ต าบล 5 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
2 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
3 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
4 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
5 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน

ต าบลชมภู 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้ ง 5 ต าบล จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยู่ห่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 
12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศของ
ต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร มีอาณาเขตทิศเหนือ ติด
กบั ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก 
ติดกับ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวนหมู่บ้านในเขตมีทั้ งหมด 5 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 บา้นสันห่าว หมู่ท่ี 8 
บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต มีประชากรทั้งส้ิน 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,840 
คน หญิง 2,090 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 376 คน ต่อตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ
หลกั คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการเพาะปลูกพืชผกั
สวนครัว เช่น กระเทียม และถั่วเหลือง เป็นต้น ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจดัตั้งขึ้นในต าบลบา้นกลาง ไดแ้ก่ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกลาง เป็นประเภท
ร้านคา้ชุมชน จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเกษตรท านา กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึง เป็นตน้ ชุมชนเขม้แข็ง 
มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้ าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง ทั้งน้ีต าบลบา้น
กลาง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 
สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแหง้ ขา้วเกรียบผกัต่าง ๆและขา้วแต๋น
แบบสแน็กบาร์ซ่ึงมีรสชาติและมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบขา้วแต๋นแบบเดิม อาจจะช่วยในดา้นการ
การตลาดในกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ตสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ รูปแบบการขาย
แบบขายส่ง 100% แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม (2) ตลาดทัว่ไป (3)ขายผ่านทางส่ือออนไลน์ 
เช่น facebook Line และ(4) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรม
ถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการ
สั่งซ้ือลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบ ดูคุณภาพของสินค้าก่อน และทางกลุ่มได้มีการขอใบรับรอง
มาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 
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 4.2 เทศบาลต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง  
ต าบลบา้นแม เดิมมีสตรีผูห้น่ึงมีสติปัญญาฉลาด ชาวบา้นจึงขนานนามว่า แม่ของหมู่บา้น 

และเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ "บา้นแม่" ต่อมามีชายมาสู่ขอและใหน้างยา้ยไปอยูท่ี่เวียงโคง้บา้นฝ่ายชาย แต่
นางรักบา้นเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานดว้ย จึงไดขุ้ดคลองเพื่อตั้งบา้นแม่ให้เป็นเวียงแม่แต่ยงัขาด
ต าบลและอ าเภอนาง จึงตั้งหมู่บา้นเป็นต าบลและเป็นอ าเภอบา้นแม่ และไดเ้ปล่ียนช่ือจากต าบล
บา้นแม่เป็นต าบล "บา้นแม" มาจนถึงปัจจุบนั มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 16.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,406 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลน ้ า
บ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลยุหวา่, ต าบลทุ่งกะโตก และ ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลบา้นกาด ก่ิง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนทั้ง
หมู่บา้น 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี  1  บา้นเหมืองฟู หมู่ท่ี  2  บา้นเด่น หมู่ท่ี  3  บา้นท่าโป่ง หมู่ท่ี  4  
บา้นฉิมพลี หมู่ท่ี  5  บา้นร้องธาร หมู่ท่ี  6  บา้นสัน หมู่ท่ี  7  บา้นร้องขุม้ หมู่ท่ี  8  บา้นแม หมู่ท่ี  9  
บา้นเจดียเ์น้ิง หมู่ท่ี  10 บา้นก่ิวแลนอ้ย หมู่ท่ี  11 บา้นดง หมู่ท่ี  12 บา้นท่าเด่ือ หมู่ท่ี  13 บา้นเปียง 
ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 6,471 คน แยกเป็นชาย 3,062 คน และหญิง 3,409 คน ประชากรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์รับจา้ง ตดัเยบ็เส้ือผา้ ก่อสร้าง คา้ขาย และรับราชการทั้งน้ีต าบลบา้น
แม มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตร
ของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจันทร์ มี
สมาชิก 14 คน ซ่ึงปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์ร่ี เกษตรกรมีความ
เช่ียวชาญการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มเองก็ไดมี้ขั้นตอนการผลิตท่ีปลอดสารเคมี มี
มาตรฐาน มีคุณภาพคงท่ีและยงัสามารถควบคุมการผลิตได ้ทางกลุ่มสามารถดูแล ตรวจสอบกนัได้
อยา่งทัว่ถึง และตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม
ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่ง 100% มีการขายไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
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4.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงไดแ้ยกมา

จากต าบลสันตน้หม้ือ   เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 72,818.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท า
นา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า 2 สาย คือ ล าห้วยแม่นาวาง และล าห้วยแม่วงันอ้ย 
ท าให้มีน ้ าใชท้ าการเกษตรตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านาไดปี้ละ 2 
คร้ัง ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย ทิศใต ้ติดกบั ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ และจังหวดัเชียงราย ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เขตการ
ปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันหา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 
4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ทราย
ค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา มีประชากรทั้งส้ิน 7,710 คน แบ่งเป็น
ชาย 3,913 คน หญิง 3,797 คน จ านวน 3,140 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร
ทั้งน้ีต าบลบา้นหลวง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 1 กลุ่ม คือ 

1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
  เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ สุพตัรา ขนัธิ ซ่ึงมีสมาชิก 20 
คน ไดมี้การจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ ควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีความ
เช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอย่างดี ซ่ึงเกษตรกรปลูก 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์
พื้นเมือง ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี เกษตรกรจะขายทั้งผลเสาวรสสดและท าเป็นน ้ าเสาวรส 
โดยจะขายส่งเสาวรสสด ให้แก่พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือท่ีสวน และขายปลีกน ้ าเสาวรสบรรจุขวด
ในตลาดทอ้งถ่ิน และทางกลุ่มยงัสามารถถ่ายทอดดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และให้
ยอดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูอ้บรม  

4.4 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
ต าบลแม่ทา เป็นต าบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของก่ิงอ าเภอแม่ออน พื้นท่ีต าบลแม่ทา มีเน้ือท่ี
จ านวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตร.กม. คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 17.46 
และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับ
เพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด ท าสวนล าไย 
มะม่วง เล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และมีอาณาเขตทิศ
เหนือ ติดต่อ ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ.แม่ออน และ ต.ออนใต ้อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต.
ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ทิศตะวนัตก 
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ติดต่อ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นทาม่อน 
หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้นดอนชยั 
หมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชยั มีประชากรทั้งส้ิน 4,660 คน แยกเป็นชาย 2,352 คน หญิง 2,308 คน มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย 40.01 คน/ตารางกิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน ด้านสาธารณูปโภคจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นท่ีทั้งน้ีต าบลแม่ทา 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค  
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่  มี
สมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุกคน
จะปลูกผกัและผลไมร้ะบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรยัง่ยืน จนได้รับการยกย่องจากส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” นอกจากน้ี
ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทา แหล่งท่ีส่งขาย ได้แก่ (1) ตลาดทอ้งถ่ิน (2) ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ ซ่ึง
ไดแ้ก่ (2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย ์ในวนัจนัทร์ องัคาร และพฤหสับดี 
(2.3) ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  (3) ตลาด
ขายส่งอ่ืน ไดแ้ก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival (3.3) Thai 
freeze day และ (3.4) Greennet รูปแบบการขายจะเป็นทั้งแบบขายปลีก 50% และขายส่ง 50 % ทาง
กลุ่มยงัใหค้วามรู้การผลิตกบันกัศึกษา ISDSI และกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดว้ย  

4.5 เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
ต าบลชมภู ตั้ งขึ้นมาเม่ือประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ เป็นต าบลในเขตการปกครองของ

อ าเภอสารภี และไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ไม่มี
ป่าไมแ้ละภูเขา สภาพดินทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับท าการเกษตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของอ าเภอสารภี มีล าน ้ าแม่สะลาบและล าน ้ าพญาค าไหลผ่าน มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
13.741 ตร.กม. หรือ 9,676 ไร่ และมีอาณาเขตทิศ ติดกบั เทศบาลยางเน้ิง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดกับ เทศบาลอุโมงค์ จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ และทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลหนองหยก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลชมภูแบ่ง
การปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองป่าแสะ หมู่  2 บ้านพญาชมภู หมู่ 3 บ้าน
สุพรรณ หมู่ 4 บา้นท่าตน้กวาว หมู่ 5 บา้นทุ่งขี้ เสือ หมู่ 6 บา้นบุปผาราม หมู่ 7 บา้นแม่สะลาบ หมู่ 
8 บา้นศรีดอนมูล หมู่ 9 บา้นร่มป่าตอง มีประชากร ทั้งหมด 7,215 คน แยกเป็นชาย 3,465 คน แยก
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เป็นหญิง 3,750 คน โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ปลูกสวนล าไย) คา้ขายทัว่ไป 
ส าหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจ้าง ซ่ึงมีทั้ งรับจ้างในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลชมภู 
ส าหรับอาชีพเสริมในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เยบ็ผา้ ปักผา้ จ่าใบตอง เป็นตน้ ดา้นสาธารณูปโภค จ านวน
บา้นท่ีมีโทรศพัท์ 2,000 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหลงัคาเรือนทั้งน้ีต าบลชมภู 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของ
ชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
 ฟาร์มใช้ช่ือว่า ว ังมัจฉาพญาชมภู เป็นทั้ งศูนย์เรียนรู้การประมง เร่ิมตั้ งแต่
เพาะพนัธุ์ปลาอนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย มีสมาชิก
ทั้งหมด 40 กว่าครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย์
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะ
เล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้า และพืชน ้ าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น 
สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิดและปลานิลขึ้นอยูก่บัช่วงฤดูกาลผลิตและการเติบโตของ
ปลาอีกดว้ย รูปแบบการขายจะเป็นแบบขายปลีกในการสั่งซ้ือจะตอ้งสั่งจองสินคา้ล่วงหนา้ต่อรอบ
การผลิต 

 




