
 

 

 
บทที ่4 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและได้คดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กร
ภาครัฐในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจ านวน 3 อ าเภอ 5 ต าบล 6 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ
 ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน

ต าบลชมภู 
3 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
4 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
5 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
6 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้ ง 5 อปท. จ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
 ต าบลสันป่าเปา เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอสันทราย  มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 4,037 ไร่ หรือ
ประมาณ 6.46 ตารางกิโลเมตร เน้ือท่ีทางเกษตรประมาณ 2,535 ไร่  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ี
ราบลุ่ม มีแม่น ้าไหลผา่น 1 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้ ากวงและมีล าเหมืองไหลผ่าน 2 สาย คือ ล าเหมืองกอน 
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และล าเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพื้นท่ีมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ สภาพดิน
โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายซ่ึงเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน 
ปลูกมนัเทศ และพืชอ่ืน ๆ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั 
ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นสันตน้เปา หมู่ 2 บา้น
ป่ากา้ง หมู่ 3 บา้นบ่อหิน หมู่ 4 บา้นขวัโก หมู่ 5 บา้นหนองอ่ึง หมู่ 6 บา้นพยากน้อย มีประชากร
ทั้งหมด 4,531 คน แบ่งเป็น ชาย 2,103 คน และหญิง 2,428 คน โดยอาชีพหลกั ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม แปรรูปอาหาร ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต 
อบต. 1,463 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์1 ,260 หลงัคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 93.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ทั้งน้ีต าบลสันป่าเปา มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
 1) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ  
 กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ประธานกลุ่ม คือ คุณลาวลั เบ้ียไธสง มีสมาชิก
ทั้งหมด 60 คน ทางกลุ่มท ามาแลว้ 7 ปีกว่า โดยสินคา้จะขายภายใตต้ราสินคา้ เพียงดิน สมาชิก 
ในกลุ่มจะปลูกพืชแบบผสมผสานกบัแนวทางเกษตรธรรมชาติ เน้นพืชผกัสวนครัว มีการท าปุ๋ ย
อินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือน เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก  ผลผลิตของกลุ่มส่วนมาก
จะขายในตลาดนดัชุมชน และสมาชิกบางครัวเรือนขายขา้งนอกพื้นท่ี เช่น ตลาดมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
และการบูธ-ออกงานต่าง ๆ โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มตอ้งการเร่ิมการพฒันาเป็นชุมชน
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้งหมู่บา้น 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1.1) กลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตทางการเกษตรและเร่ืองปุ๋ ยอินทรีย์ 

สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
 1.2) กลุ่มเกษตรกรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้ 
 1.3) กลุ่มลูกคา้และตลาดมีความหลากหลาย 
 1.4) สินคา้ไดรั้บมาตรฐาน ออร์แกนิคไทยแลนด์ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1.1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
 1.2) สินคา้มีการแข่งขนั แต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 
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 1.3) เกษตรกรไม่สามารถจดัการฟาร์มใหมี้ประสิทธิภาพได ้
 4.2 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
เป็นหญิง 3,750 คน โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ปลูกสวนล าไย) คา้ขายทัว่ไป 
ส าหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจ้าง ซ่ึงมีทั้ งรับจ้างในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลชมภู 
ส าหรับอาชีพเสริมในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เยบ็ผา้ ปักผา้ จ่าใบตอง เป็นตน้ ดา้นสาธารณูปโภค จ านวน
บา้นท่ีมีโทรศพัท ์2,000 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ทั้งน้ีต าบลชมภู 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์ร
ภาครัฐของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
ฟาร์มใช้ช่ือว่า วงัมัจฉาพญาชมภู เป็นทั้ งศูนย์เรียนรู้การประมง เร่ิมตั้ งแต่ 

เพาะพัน ธุ์ปลา อนุบาลปลา จน ถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์  และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย  
มีสมาชิกทั้งหมด 40 กว่าครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบ
อินทรียท์ั้งหมด ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์
ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้ า และพืชน ้ าท่ีช่วยกรองสารพิษ 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูก
กบเท่านั้น สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่   
  1.1) การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร 
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  1.2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง โดยจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพทุกคร้ังก่อนน าไปจ าหน่าย  

  1.3) ในกลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด
และการแปรรูปสินคา้เกษตร 

  1.4) กลุ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 

  1.5) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.6) การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยี (ระบบอินเตอร์เน็ต , 

webpage และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
  1.7) สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) 

มาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Aquaculture Practice, GAP) 
  1.8) ผู ้น ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความ

กระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรของกลุ่มใหดี้ยิง่ขึ้น   
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ 

  1.2) กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบการ
ผลิตได ้
 4.3 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 
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 
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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 มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องคก์รภาครัฐของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 
สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้
จะขายในตราสินค้า ต้นเก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตสินค้าต่าง ๆ แหล่งขายสินค้า ได้แก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทั่วไป  และ  
(3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมาก
ท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ 
ดูคุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสินค้า การตลาด การ

ประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่

กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) กลุ่ ม มี  webpage และ  facebook ในการประชาสั มพันธ์  และ 

ขายสินคา้เกษตร 
  1.4) สินค้าเกษตรของกลุ่ม มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเสมอ  

ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียน
สินคา้ใหใ้หม่ทนัที 

  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
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  1.6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรอง
ความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต (brand ตน้เก็ต) 

  1.7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจังหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิต

จ านวนมาก 
  1.2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ให้เขา้กับแต่ละ

กลุ่มลูกคา้ 
 4.4 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 และรับราชการ ทั้งน้ีต าบลบา้น
แม มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องคก์รภาครัฐของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล ใหม่จนัทร์ มีสมาชิก 
14 คน ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เกษตรกรมีความเช่ียวชาญการ
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ปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้
น ามาสอนสมาชิกในกลุ่มผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั  

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้  
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม  
  1.4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 

(บริษทัเอกชน) 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) ตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 

 4.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
 ต าบลน ้ าบ่อหลวง เดิมขึ้นอยู่กับต าบลสันกลาง ต่อมาได้รับอนุมติัแต่งตั้งเป็นต าบลตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2535 โดยใชช่ื้อต าบลตามลกัษณะเด่นของ
บ่อน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ และบ่อน ้ าขนาดใหญ่น้ีภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "น ้ าบ่อหลวง" หลงัจากนั้น
มาจึงใช้ช่ือว่า "ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีพื้นท่ีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 27.3 ตารางกิโลเมตร 
สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีเป็น ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีท าการเกษตรมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดต่อ ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลสันกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นโรงววั หมู่ 2 บา้นน ้ าบ่อหลวง หมู่ 3 บา้นแพะสันใหม่ หมู่ 4 
บา้นจอมแจง้ หมู่ 5 บา้นหนองห้า หมู่ 6 บา้นหนองไหว หมู่ 7 บา้นหัวฝาย หมู่ 8 บา้นห้วยโทง้ หมู่ 
9 บา้นตน้แกว้ หมู่ 10 บา้นสันเหนือ หมู่ 11 บา้นหนองหวาย  มีประชากรทั้งหมด คน แบ่งเป็นชาย 
4,914 คน และหญิง 2,537 คน มีครัวเรือน 2,029 ครัวเรือน ประชาชนในต าบลน ้ าบ่อหลวง มีอาชีพ
หลกัด้านการเกษตรและรับจ้าง แต่อาชีพด้านการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า เกิดการเลิกจา้งงานเพิ่มขึ้น ท าให้อาชีพรับจา้งตอ้งเลิกไป และหนัมาประกอบอาชีพ
การเกษตรหรือหันไปรับจ้างควบคู่กันไปซ่ึงคิดเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้ งหมด ดังน้ี  (1) อาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอยา่งเดียว เฉล่ียร้อยละ 30 และ (3) อาชีพ
คา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2 ทั้งน้ีต าบลน ้ าบ่อหลวง มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ
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เข้าร่วมโครงการในประเด็นการส่งเส ริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐของชุมชน  
2 กลุ่ม คือ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านในแต่ละคน ทั้ ง (1) เร่ืองโรคของพืช การใช้สารอินทรีย์ และชนิดพันธุ์หอมหัวใหญ่  
(2) เร่ืองการใช้ปุ๋ ยเคมี และ (3) เร่ืองการใชส้ารเคมี ผลผลิตอยู่ในระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมี
คุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย โดยจะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง รับซ้ือหน้าฟาร์ม และ 
ขายส่งแก่พ่อคา้ตามตลาดนดัทัว่ไป  

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้

สารอินทรีย ์และชนิดของพนัธุ์พืช  
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.4) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้าพียงพอ 
  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีไม่มาก 
  1.2) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนักนั ทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั 

  2) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน สมาชิก
มีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกทุกคน และยงัได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรหน่วยงานรัฐ  
(อบต.น ้ าบ่อหลวง) ในการให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ล าไยท่ีปลูกจะใชปุ้๋ ยอินทรียท์ั้งหมดตลอด
การปลูก ผลผลิตท่ีไดลู้กใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี ท าให้สินคา้มีผูรั้บซ้ือทั้งหมด แหล่งท่ีกลุ่มน า
ผลผลิตไปขายหลกั ๆ ไดแ้ก่ โรงงานฟ้าฮ่าม และโรงงานในชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต  
  2.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  2.3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
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  2.4) เกษตรกรสามารถควบคุมขนาดของผลผลิตใหมี้ขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั 
  2.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  2.1) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชแต่ปริมาณน ้ายงัมีไม่เพียงพอ 
  2.2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
  2.3) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีนอ้ย 

   2.4) ปริมาณและคุณภาพขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้

 
 




