
 

 

 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความ
สนใจในประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  มีจ านวน 9 อ าเภอ 14 ต าบล 17 กลุ่ม
เกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
6 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
7 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
8 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
9 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
10 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
11 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
13 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น

สันกอเก็ต 
14 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
15 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 4.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันา
 ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
16 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
17 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 

(หอมหัวใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
4.1 บริบทของต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 ต าบลชมภู ตั้งขึ้นมาเม่ือประมาณ 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 ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร (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  
 1. กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินต าบลชมพู เป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองการประมง และเป็น
วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะใหค้วามรู้เร่ิมตั้งแต่เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์มี
สมาชิกทั้งหมด 40 กว่าครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย 
ได้รับ safety level (GAP) โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาจ านวน 40-50 คน และกลุ่มผูแ้ปรรูปปลา
จ านวน 10 คน ระบบการผลิตในระบบอินทรียท์ั้งหมด ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง 
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ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้ า 
บ่อพกัน ้ า และพืชน ้ าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดด
เดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด 
นอกจากน้ียงัมีการแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรนั้นจะใชป้ลานิลในการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและ
ปลาส้ม โดยในแต่ละคร้ังจะท าการผลิตคร้ังละ 100 กิโลกรัม โดยจะรับซ้ือปลาจากสมาชิกกลุ่ม
แลว้จึงน ามาท าการแปรรูป ซ่ึงวิธีการแปรรูป คือ (1) ปลานิลเส้นปรุงรส เหลือส าเร็จร้อยละ 40 (2) 
ปลาส้ม เหลือส าเร็จร้อยละ 70 (3) ปลาแดดเดียว เหลือส าเร็จร้อยละ 60 และยงัไดเ้ป็นตน้แบบใน
การท าแพคเกตจ้ิง 

2. กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี  
กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ผูผ้ลิตคือ คุณอธิคม วรรณเวก มีพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลูก 2 ส่วนคือ 

1. พื้นท่ีบริเวณบา้น 1 ไร่ 3 งาน จ านวน 16 ตน้ 2. พื้นท่ีสวน 5 ไร่ จ านวน 70 ตน้ ซ่ึงปลูกมาแลว้ 30 
ปี พนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์อีดอ เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ท่ีเหมาะสมกบัการปลูกในพื้นท่ีและเป็นพนัธุ์ท่ีมี
ความตอ้งการของตลาด ซ่ึงพนัธุ์สีชมพูนั้นให้รสชาติ หวานกรอบแต่ไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด และ
ล าไยพนัธุ์อีดอยงัสามารถน ามาแปรรูปไดง้่าย เช่น น ามาอบแห้งจะสามารถอบแหง้ไดเ้ร็วกวา่ พนัธุ์
สีชมพู เป็นตน้ การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรในระดบัปลอดภยัปลูกดว้ยระบบอินทรียใ์ช้
ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลัก ปุ๋ ยท่ีใช้ คือ ปุ๋ ยคอกมูลสัตว์ สารฮอร์โมนใช้พ่นในช่วงเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
ฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดิน
เหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ด้านแหล่งน ้ าใช้น ้ าบาดาล และแหล่งน ้ าสาธารณะ ด้านการ
จดัการดินมีการปรับปรุงดินโดยใช้ขี้ ววั และกลุ่มเกษตรกรใช้เทคนิคการตดัแต่งก่ิง และช่อต้น
ล าไยให้มีขนาดทรงพุ่มท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถช่วยให้ผลล าไยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได ้โดยจะตดัแต่ง
ก่ิงหลังการเก็บเก่ียวเสร็จโดยสินค้าเกษตรท่ีได้มีปริมาณ 200 กิโลกรัม/ต้น ซ่ึงมีคุณภาพของ
ผลผลิตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ แต่กลบัไดร้าคาท่ีนอ้ยไม่สมกบัคุณภาพของสินคา้เกษตร ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียวผลผลิต 210 วนั หลังจากการใส่สารหรือในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองยงัไม่สามารถการควบคุมปริมาณและ
คุณภาพในการผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงจึงท าให้
อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางนอ้ย  
4.2 บริบทของต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
 ต าบลหนองแฝกเป็นช่ือตามลกัษณะของหมู่บา้นซ่ึงมีหนองน ้ ากวา้งใหญ่มีหญา้แฝกขึ้น
เต็มเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ หนองน ้ ารับน ้ าจากแม่น ้ าปิง มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 8.8 ตาราง
กิโลเมตร หรือเน้ือท่ี ประมาณ 5,499ไร่มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนมกัประสบปัญหาน ้ าท่วมขงั
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ในพื้นท่ีการเกษตรท าให้การเกษตรไดรั้บความเสียหาย พื้นท่ีทั้ง 8 หมู่บา้นอยู่ใกลชิ้ดติดกนัท าให้
เกิดความรักใคร่สามคัคีกลมเกลียวกนัเป็นอย่างดี ความสัมพนัธ์ฉันทร์ญาติมิตรจึงยงัคงอยู่จนถึง
ปัจจุบนั และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลท่าวงัตาล และ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั จงัหวดัล าพูน ต าบลหนองแฝกแบ่งการ
ปกครองเป็น 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองส่ีแจ่ง หมู่ท่ี 2 บา้นสันป่าสัก หมู่ท่ี 3 บา้นหนอง
แฝก หมู่ท่ี 4 บา้นหนองแฝกป่าคา หมู่ท่ี 5 บา้นหนองแฝก หมู่ท่ี 6 บา้นกู่แดง หมู่ท่ี 7 บา้นกู่แดง หมู่
ท่ี 8 บา้นสันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 9 บา้นสันป่าสักเหนือ มีประชากรทั้งส้ิน 4,414 คน แยกเป็นชาย 2,154 
คน หญิง 2,260 คนโดยอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ท านาและท าสวนล าไย อาชีพเสริม แปรรูป
ผลไม,้คา้ขาย,เล้ียงปลา,เล้ียงสัตว,์เยบ็ผา้,หัตถกรรมไมแ้กะสลกั มีทั้งหมด 1509 ครัวเรือน ดา้นสา
ธารณูโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,451 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์961 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.23 ของจ านวนหลงัคาเรือน  
 1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน และยงัไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบลหนอกแฝก ล าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์อีดอ มี
พื้นท่ี 6 ไร่จ านวน 200 ตน้ ซ่ึงการปลูกล าไยของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดบัปลอดภยั และยงัไดรั้บ
การรับรอง GAP การปลูกใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของ
ตะกอนล าน ้ า ดินบนดินเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ดา้นการจดัการมีการใชส้ารเร่งตอนออก
ดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัฮอร์โมนไข่ในการปลูก และดา้นเทคนิคกลุ่ม
เกษตรมีการดูแลเป็นอยา่งดี ควบคุมทรงพุ่มไม่ใหสู้ง การตดัแต่งก่ิง และในช่วงล าไยเร่ิมออกจะฉีด
พ่นฮอร์โมนผลไม้ ระยะเวลาของการฉีดพ่น 15 วนั/คร้ัง จะหยุดพ่นช่วงท่ีล าไยออกดอกตลอด
จนถึงระยะเวลาของการเก็บเก่ียวซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนกุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคม หรือเก็บเก่ียวผลผลิตเดือน
กรกฎาคม ซ่ึงผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ 200 กิโลกรัม/ตน้ รวมผลผลิตทั้งหมดท่ีได้ประมาณ 40 ตนั 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ และ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ และน ้าท่วม 
4.3 บริบทของต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
 ต าบลน ้ าแพร่เป็นต าบลหน่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของท่ีว่าการอ าเภอ พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ี
ลาดเชิงเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าแม่ขนิล ป่าแม่ท่าช้าง มีพื้นท่ีประมาณ 80.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ เมือง มีประชากรอยู่ไม่หนาแน่น เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่
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สมบูรณ์ ระบบชลประทานไปไม่ถึง และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน และมีอาณาเขตทิศเหนือ 
ติดต่อ ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่า
ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้นไดแ้ก่ 
หมู่1 บา้นเวียงดง้ หมู่2 บา้นศาลา หมู่3 บา้นแพะขวาง หมู่4 บา้นน ้ าแพร่ หมู่5 บา้นป่าจ้ี หมู่6 บา้น
แสนตอ หมู่7 บา้นท่าไมลุ้ง หมู่8 บา้นแม่ขนิลใต หมู่9 บา้นดอยถ ้า หมู่10 บา้นน ้ าบุ่น หมู่11 บา้น
เวียงด้ง มีประชากรทั้ งสิน 6,801 คน แยกเป็นประชากรชาย จ านวน 3,344 คน ประชากรหญิง 
จ านวน 3,457 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 3,239 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 81.13 คน/
ตาราง ประชากรเป็นคนเมือง ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ โดยอาชีพหลกั รับจา้ง และคา้ขาย และ
อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดา้นสาธารณูปโภค มี
ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น ดา้นการโทรคมนาคม มีโทรศพัทส์าธารณะในหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น  
 1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์ มีสมาชกทั้งหมด 10 คน คือคุณสุธรรม ชมพูทีป มีพื้นท่ี
เพาะปลูก 3 ไร่ พนัธุ์ท่ีปลูกคือ ขา้วหอมมะลิ 105 ซ่ึงพนัธุ์ขา้วท่ีใชม้าจากศูนยฯ์ เมลด็พนัธุ์ขา้ว จาก
ปีท่ี 2 เก็บผลผลิตท่ีได้ไวป้ลูก โดยจะซ้ือเมล็ดพนัธุ์จากศูนยฯ์เมล็ดพนัธุ์ขา้วปีเวน้ปี ดา้นพื้นท่ีดิน
เกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกบั
การเพาะปลูกพืชสวนและขา้ว ดา้นแหล่งน ้ าแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการท าการเกษตรมาจากชลประทาน 
ดา้นการจดัการ  การถอดหญา้  การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท าเป็นปุ๋ ยอินทรีย์
ผสมกับกากน ้ าตาล โดยจะน าใส่ในนาข้าว 2 คร้ังต่อรอบ หรือ เดือนละคร้ัง น ้ าหมกัสมุนไพร 
น ้ าส้มควนัไม ้กลุ่มเกษตรกรจะเน้นคุณภาพในการผลิต และการดูแลอย่างละเอียดโดยระบบการ
ผลิตนั้นจะไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว อยู่ในระดบัปลอดภยั การจดัการพื้นท่ีหลงัการเก็บ
เก่ียว เกษตรกรปลูกถัว่เหลือง และปอเทืองเพื่อบ ารุงดิน โดยระยะเวลาการผลิตขา้วจะอยู่ในช่วง
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ 1,250กิโลกรัม ดา้นเทคนิคการผลิต
พ่นน ้าหมกัเดือนละ 1 คร้ังหลงัขา้วอายุได ้1 เดือน และเทน ้าหมกัลงในน ้า 1 คร้ัง/Crop เม่ือขา้วอายุ
ได ้1 เดือน วิธีในการปลูกใชก้ารปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 30*35 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 4 ตน้ ก่อน
จะน ามาปักจะเพาะกลา้ในนาแบบปกติก่อน 1 เดือนจึงจะน ามาปักด า โดยใชพ้นัธุ์ขา้ว 10 กิโลกรัม
ต่อไร่ การเก็บเก่ียวจะใชแ้รงงานคนและนวดดว้ยมือ ดา้นการจดัการวชัพืชในวิธีการควบคุมระดบั
น ้ าในแปลงนาไม่ให้แลง้ในระดบัน ้ าสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร นอกจากน้ีจะตอ้งท าพิธีแรกนา
ก่อนปลูกขา้วทุกปี และท าขวญัขา้ว 1 วนัก่อนการเก็บเก่ียว 
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4.4 บริบทของต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 ต าบลแม่ทา เป็นต าบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของก่ิงอ าเภอแม่ออน พื้นท่ีต าบลแม่ทา 
มีเน้ือท่ีจ านวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตร.กม. คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ของประชาชน ร้อย
ละ 17.46 และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทราย
เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด 
ท าสวนล าไย มะม่วง เล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และมี
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ.แม่ออน และ ต.ออนใต ้อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ทิศ
ใต ้ติดต่อ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.วอแกว้ อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้น
ทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้น
ดอนชัย หมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชัย มีประชากรทั้งส้ิน 4,660 คน แยกเป็นชาย 2,352 คน หญิง 2,308 
คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 40.01 คน/ตารางกิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน ดา้นสาธารณูปโภค
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นท่ี ทั้ งน้ี
ต าบลออนใต ้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
เยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ โดยใช้
นวตักรรมใหม่ๆมาผลิต (CHA) มีสมาชิกทั้ งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็น
รูปแบบเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล สมาชิกทุกคนจะปลูกผกัและผลไมร้ะบบ
อินทรีย์โดยไม่ใช่สารเคมีในการเพาะปลูก และการท าเกษตรยัง่ยืน จนได้รับการยกย่องจาก
ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” 
ด้านพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนเหนียว ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ (ชีววิธี) เช่น การใชแ้มลง (ตวัห ้ า ตวัเบียน)  และเช้ือโรค ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเพราะ
ปลูกมาจากแหล่งน ้ าแม่น ้ าแม่ทา และล าห้วยต่าง ๆ ด้านการจดัการปุ๋ ยเน้นการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ย
คอก ปุ๋ ยหมกั ขี้ววั ขี้ไก่ ขี้หมู และน ้ าหมกัท่ีเกิดจากเศษผกัผลไมห้รือเศษอาหาร โดยสินคา้เกษตร
จะมีการตรวจมาตรฐาน และควบคุมการใชปุ้๋ ยในการผลิตของกลุ่มเกษตรอยูต่ลอด 
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4.5 บริบทของต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 ต าบลห้วยทรายเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอายุประมาณ 150 ปี ท่ีมาช่ือว่า “หว้ยทราย” เพราะมีล า
ห้วยหลายสาย ซ่ึงไหลมาจากป่าไหลลงสู่น ้ าแม่ริม ในขณะเดียวกนัจะมีทรายจ านวนมากไหลปน
มากบัน ้ าดว้ย ชาวบา้นจึงตั้งช่ือว่า “ห้วยทราย”  มีพื้นท่ีทั้งหมด 45.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 848 ไร่  
และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใตติ้ดต่อกบั 
ต าบลริมเหนือ และต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั ต าบลสัน
โป่ง และต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลห้วยทรายแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บา้นออ้ย  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองปลามัน หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 4 บ้านแม่แอน หมู่ท่ี 5 บ้านหัวฝาย มี
ประชากรทั้งหมด 4,666 คน และมีจ านวน 2,004 หลงัคาเรือน และอาชีพหลกั ท านา ท าสวน ท าไร่ 
และรับจา้ง ซ่ึงมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 18.9 ตารางกิโลเมตรสหกรณ์ นอกจากน้ีประชาชนใน
ต าบลหว้ยทรายส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นบัถือศาสนาพุธ ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,004 ครัวเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท์ 1,800 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 75.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ดา้นการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีมีคลองชลประทานผ่านสามสาย แหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการขุดบ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก  
 1. เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มี
สมาชิกท่ีท าร่วมกันทั้ งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวน 8 ไร่ 3 งาน พื้นท่ีในการ
เพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอย่างทัว่ถึง วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย ์ในระดับ
ปลอดภยั ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่างเป็นดิน
เหนียว ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเกตรจากบ่อบาดาล ขุดสระ ดา้นการจดัการดินและปุ๋ ย เกษตรกร
จะท าการหมกัดินประมาณ 3 เดือน ขงัน ้ าแลว้ไถกลบใส่ดว้ย EM. ปุ๋ ยหหมกัใบไม ้ปุ๋ ยน ้าหอยเชอร์
ร่ี เศษอาหารจากร้านอาหาร โดยปรับคาดินก่อนน าน ้ าเขา้ ทุกคร้ังให้มีค่า pH เกิน5.5 บ ารุงดินตาม
ความเหมาะสมท่ีขาด นอกจากน้ียงัตอ้งท าแนวกนัน ้ าจากภายนอกท่ีเขา้ในนา ศตัรูพืชท่ีพบในการ
เพาะปลูก ไดแ้ก่ เช้ือราบิวเวอร์เรีย ใชน้ ้ าส้มควนัไมใ้นการจดัการ และศตัรูพืชอย่างหอยหอยเชอร์ร่ี 
จะจดัการโดยใชใ้บไมล้่อคือใบมะละกอ เก็บน าไปหมกัโรยแกลบดิบ เทคนิคการผลิตพ่นน ้ าหมกั
ทางใบทุก 15 วนั หลงัวนัปลูก 7 วนั และทางดิน เดือนละคร้ัง เทคนิควิธีในการปลูกใช้การปักด า
ซ่ึงจะมีระยะห่าง 40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้  และแบ่งแปลงเพาะกลา้ในนา 28 วนัถึง 1 
เดือนจึงจะน าไปปลูก ดา้นการเก็บเก่ียวใชแ้รงงานคนท่ีเป็นญาติเก็บเก่ียวจ านวน 3 ไร่ และอีก 6 ไร่
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ท่ีเหลือใช้รถเก่ียวราคา 700 บาทต่อไร่ นอกจากน้ีจะตอ้งท าพิธีแรกนาก่อนปลูกขา้วทุกปี และท า
ขวญัขา้ว 1 วนัก่อนการเก็บเก่ียว ดา้นเทคนิคการจดัการวชัพืชในวิธีการควบคุมระดบัน ้ าในแปลง
นาไม่ให้แลง้ในระดบัน ้ าสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตดัหญา้ออกทุกคร้ัง ถา้สูงเกิน 1 คืบ หรือ
ประมาณทุก 15 วนั และระยะเวลาการผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต 
4.6 บริบทของต 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 
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
ป่าก้าง 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 
 1. กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
 กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ประธานกลุ่ม คือ คุณลาวลั เบ้ียไธสง ในพื้นท่ี 5 ไร่ 
กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ มีสมาชิกทั้งหมด 60 คน ทางกลุ่มท ามาแลว้ 7 ปีกวา่ มีแบรนด์
เป็นของตนเอง โดยสินค้าจะขายภายใต้ตราสินค้า เพียงดิน สมาชิกในกลุ่มจะปลูกพืชแบบ
ผสมผสานกบัแนวทางเกษตรธรรมชาติ เน้นพืชผกัสวนครัว มีการท าปุ๋ ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ 
และการเล้ียงไส้เดือน เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก ดา้นการจดัการก่อนปลูกควรใชปุ้๋ ยหมกัผสมดินใน
แปลงปลูก ใช้ฟางขา้วคุมแปลงปลูก การดูแลรักษา ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพจากการหมกั และการก าจดั
วชัพืชโดยใชว้ิธีการถอน นอกจากน้ียงัจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ เพื่อในผูท่ี้สนใจมาการศึกษาดูงานใน
ดา้นเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงแปลงเกษตรอินทร์ของคุณลาวลัยไ์ดรั้บการรับรองเกษตรอินทรีย ์และสินคา้
เกษตรของคุณลาวลัยย์งัไดม้าตรฐานออแกนิคไทยแลนด ์อีกดว้ย 
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4.7 บริบทของต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 ต าบลหนองหาร เป็นต าบลในเขตการปกครอง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 28.28 ตร.กม. หรือ 17,675 
ไร่ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวนัออกมาทางทิศตะวนัตก และจากทิศเหนือมา
ใต้ มีบริเวณภูเขาในหมู่ ท่ี 1, 10 และ 13 ต าบลมีแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรจะใช้น ้ าจากโครงการ
ชลประทานเขา้พื้นท่ีนาและสวน หรือมีคูน ้ าส่งเขา้อีกที โดยไดรั้บจากโครงการชลประทานแม่แฝก
เกือบทั้ งหมด ท าให้ใช้น ้ าเพื่อการเกษตรมีอย่างทั่วถึง และในบริเวณฝ่ังตะวนัออกของคลอง
ชลประทานท่ีอยู่สูงกว่าก็ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าใตดิ้น โดยการเจาะบ่อบาดาลและบ่อน ้ าต้ืน มีอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั เทศบาลต าบล
แม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ ทิศ
ตะวนัตก ติดกบั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นแม่
เตาไห, หมู่ท่ี 7 บา้นนิคมท่าโป่ง, หมู่ท่ี 8 บา้นท่ายาว, หมู่ท่ี 10 บา้นตน้แงะหลวง, หมู่ท่ี 13 บา้น
ดอยนอ้ยพฒันา ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,808 คน เรือน ส่วนใหญ่ปลูกขา้ว รองลงมา คือ ไม้
ผล และไมป้ระดบั  
 1. เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ คือ คุณทินน์  สมณะ โดยปลูกทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่  
เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบตัเตอร์เฮด ในพื้นท่ีปลูก 60 ตารางวา มีรางชุดจ านวน 8 ชุด ดา้น
การจดัการใชปุ้๋ ย AB โดยใส่อย่างละ 10 ซีซี ต่อน ้ า 1 ลิตร แปลงละ 6 ลิตร/เดือน และน ้ าจะเปล่ียน
ทุก ๆ 15 วนั แหล่งน ้ าท่ีใช้ในกาผลิตมาจากน ้ าบาดาล โดยจะมีถังเก็บน ้ า จ านวน 2 ถัง และ
ระยะเวลาในการผลผลิตอยู่ท่ี 35-50 วนั ซ่ึงในการในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มีการตกคา้ง
ของสารเคมีท่ีนอ้ยกวา่การปลูกผกัลงดินมีการใชส้ารเคมีค่อนขา้งสูงในการก าจดัศตัรูพืชต่าง ๆ นอ
จากน้ีกลุ่มเกษตรยงัจ าหน่ายสินคา้เกษตรโดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติก ติดสติกเกอร์ “บา้นผกั
ไฮโดร ทินน์ภทัร” และขนส่งไปยงัโรงแรมดว้ยตนเอง และขายปลีกบางส่วนใหแ้ก่คนรู้จกั 
4.8 บริบทของต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
 ต าบลออนใต ้เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอสันก าแพง มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 
41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความ
สูงประมาณ 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวนัตก มีน ้ าแม่ออนไหลผ่าน ซ่ึงเป็นสายหลกัส าคญั
ของต าบล มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดกบั ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลออนกลาง ก่ิง 
อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดั
เชียงใหม่ มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นป่าเหียง หมู่ท่ี 2 บา้นโห้ง หมู่ท่ี 3 บา้น
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ริมออน หมู่ท่ี 4 บา้นป่าแงะ หมู่ท่ี 5 บา้นริมออนใต ้หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ผาแหน  หมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง หมู่
ท่ี 8 บ้านปง หมู่ท่ี 9 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 10 บ้านแพะ และหมู่ท่ี 11 บ้านป่าเปางาม ซ่ึงมีประชากร
ทั้งส้ิน 5,366 คน แยกเป็น ชาย 2,649 คน หญิง 2,717 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 130 คน/ตาราง
กิโลเมตร โดยอาชีพหลกัของประชาชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ และเล้ียงสัตว ์และ
อาชีพเสริม คือ เย็บปัก ,ท ากระดาษสา  , ท าดอกไม้จนั , จักรสาน  และรับจ้างเย็บตดัเส้ือ ด้าน
สาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของพื้นท่ี 
 1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
 กลุ่มเกษตรผูป้ลูกขา้วมีสมาชิกทั้งหมด 283 คน เป็นศูนยผ์ลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชน ซ่ึงจะมี
มาตรฐานในการคดักรอง และมีการสุ่มตรวจความปลอดภยั (สารตกคา้ง) มีผูน้ าคือ คุณอินโถ สิงห์
อุป พื้นท่ีเพาะปลูก 2 ไร่ พนัธุ์ท่ีปลูกคือขา้วสันป่าตอง 1 ระบบการปลูกขา้วอยู่ในระดับอาหาร
ปลอดภยั มีการใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการเพาะปลูก โดยเกษตรกรจะเนน้การเพาะเมล็ดพนัธุ์
ขา้วเพื่อขาย ซ่ึงเมล็ดพนัธุ์มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดิน
บนดินร่วนเหนียวปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว  ดา้นแหล่งน ้ าท่ีให้ในการเกษตรมาจาก
อ่างเก็บน ้ าห้วยลาน/แม่แห ดา้นการผลิตตอ้งเพาะเมล็ดพนัธุ์ก่อนลงปลูกในแปลงนา โดยจะเพาะ
ให้แปลงเล็กขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แพง จะใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้ว 4 กิโลกรัม ดา้นดินและ
ปุ๋ ยใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูกร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 16 เทคนิคกลุ่มเกษตรจะตดัหญา้
ก่อนการใส่ปุ๋ ยเพื่อประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น หมัน่ตรวจและดูแลเพื่อป้องกนัโรคแมลงและศตัรูพืชอยู่
สม ่าเสมอ และระยะเวลาการผลิตอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน (ประมาณ 130-
140 วนั) ผลผลิตท่ีไดป้ริมาณ 1,400 กิโลกรัม   
4.9 บริบทของต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 

ต าบลท่าวงัพร้าว เป็นต าบลเก่าแก่มีการคน้พบพระพุทธรูป ฐานพระ ลูกนิมิตร ในล าน ้าปิง 
ซ่ึงทางกรมศิลปากรไดเ้ขา้มาดูแล จากการคน้พบดงักล่าวท าให้สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุยาวนาน
มากก่อนล าน ้ าปิงเปล่ียนเส้นทางการไหล มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,463 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
เหมาะกบัการเพาะปลูก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผ่านเขตต าบล มีแน่
น ้ าไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น ้ าปิง และแม่น ้ าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าดอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันติสุข และ ต าบลสองแคว ก่ิง อ าเภอดอย
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หล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 
บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย ดา้นสาธารณูปโภคจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์
340 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
 1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพนัธุ์อีดอเน่ืองจากเป็นท่ีนิยมของตลาด  
ในพื้นท่ี4 ไร่ จ านวนทั้งหมด 90 ต้น ด้านพื้นท่ีดินเกิดจากการตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนปน
เหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรใช้จากน ้ าบาดาล บ่อขุด
จ านวน 2 บ่อ  ดา้นการใชปุ้๋ ยในการปลูกล าไยนั้นจะใชปุ้๋ ยเคมี (ปุ๋ ยตราเรือใบ ไซเปอร์เมทริน และ
คลอร์ไพริฟอส) ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน (แคลเซียม) และน ้ าหมกัชีวภาพ ในการบ ารุงตน้ล าไย โดย
ปุ๋ ยเคมี 257 สารโพแทสเซียมคลอเรต และปุ๋ ยคอกจะใชห้ลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงการใหปุ้๋ ยจะให้ 4 คร้ัง 
เทคนิคในการผลิตในช่วงแตกช่อ ลูกขนาดเท่าหัวไมข้ีด ลูกขนาดเท่ามะเขือพวง และลูกขนาดเท่า
พุทราเมือง เป็นการให้ปุ๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้ล าไยท าให้ไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนเมษายน 
ผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 200 กิโลกรัม /ตน้ 
4.10 บริบทของต 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
มาจึงใชช่ื้อว่า "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
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การเกษตรหรือหันไปรับจ้างควบคู่กันไปซ่ึงคิ ดเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้ งหมด ดังน้ี  (1) อาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอยา่งเดียว เฉล่ียร้อยละ 30 และ (3) อาชีพ
คา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2 
 1. กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน คือคุณดารุณี  
จนัตา ในพื้นท่ี 9 ไร่ จ านวน 270 ตน้ พนัธุ์ท่ีใชป้ลูก คือ พนัธุ์อีดอ เป็นการผลิตในระบบอินทรียอ์ยู่
ในระดับปลอดภยัดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากการตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียวปนทราย และดิน
ล่างเป็นดินเหนียว ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรจากบ่อบาดาล และชป.แม่แตง ปุ๋ ยอินทรียท่ี์ใช้
ท าจากของเหลือใชจ้ากการท าเกษตร เช่น ตอซง้ขา้วโพด ฝางขา้ว ตอซง้ขา้ว เปลือกถัว่เหลือง และ
ก่ิงไมใ้บไมผ้สมขี้ววัแลว้น าไปไวใ้ตต้น้ล าไย การตดัหญา้ 1 คร้ัง/เดือน การตดัแต่งก่ิง ตดัแต่งผลท า
ให้ผลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกัน และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนกรกฎาคม ผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 138 กิโลกรัมต่อตน้ 
 2. เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ คือคุณมานิต แกว้วรรณะ ในพื้นท่ีทั้งหมด 3 ไร่ โดยพนัธุ์ท่ี
ปลูกเป็นพนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์  ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว
ปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดา้นแหล่งใชใ้นการท าการเกษตรมาจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ และน ้ าแม่ขาน กลุ่มเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะท าในปริมาณท่ีนอ้ย ไม่
เกินก าลงัตวัเอง เพื่อให้ง่ายต่อดูแลการผลิตอย่างทัว่ถึง และยงัใช้ชีวภาพท าอง เกษตรกรมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของเกษตรอินทรีย์ เน่ืองจากไดรั้บการอบรม แต่มีปัญหาในเร่ืองการตลาด การ
ก าหนดราคา และสารเคมี และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ หรือประมาณ 120 วนั นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรมีปัญหามรดา้นการตลาด เน่ืองจากไม่มี
ตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน ราคายงัเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่สามารถก าหนดราคาได ้
4.11 บริบทของต 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 
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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 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน สินคา้
ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแหง้ และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ โดยจะใชข้า้ว
คดัเกรดสันป่าตอง 1 ขา้วแต๋นไม่ใช้น ้ าตาล  สินคา้จะขายในตราสินคา้ “ตน้เก็ต” สินคา้หลกัของ
กลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหน้าสมุนไพร ขา้วแต๋นน ้ าล าไย วสัดุและส่วนผสมในการผลิตสินคา้ทางกลุ่ม
เกษตรกรจะใช้ผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงใน
การท างาน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรอง
ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 
4.12 บริบทของต 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  



74 
 

 

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  
 1. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจนัทร์ มีสมาชิก 14 คน 
ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูก
ขา้วของกลุ่มเกษตรกรเน้นใช้ระบบอินทรียซ่ึ์งท ามาแลว้ตั้งแต่ปี 2557 และยงัได ้GAP ในปี 2559 
ซ่ึงพนัธุ์ขา้วไรซ์เบอรร่ีท่ีใช้ปลูกมาจากศูนยก์ารเรียนรู้บ ารุงรักษาน ้ าแม่แตง (ชป.แม่แตง) โดยจะ
ซ้ือพนัธุ์ขา้วมาปลูกปีเวน้ปี และพนัธุ์ขา้วมะลิแดงมาจากสุขะเฮาส์ จากนั้นเก็บเมล็ดพนัธุ์เอง ดา้น
พื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว  ดา้น
การจดัการดินและปุ๋ ย เกษตรกรจะปลูกถัว่เขียว ปอเทือง แลว้ไถกลบ ใส่ปุ๋ ยหมกัจากฟางขา้วผสม
กบัแกลบ ปุ๋ ยอินทรียอ์ดัเมลด็สุขะเฮาส์ ธรรมะธุรกิจ น ้าหมกัฮอร์โมนไข่ผสมกบันม จุลินทรียห์นอ
กลว้ย ใหด้ว้ยน ้าหมกัรสจืดของธรรมะธุรกิจ น ้าหมกัจากเศษหอย ปลา ซ่ึงเศษปลามาจากตลาดและ
ไนท์ซาฟารี โดยมีการไถกลบ ไถแห้ง ทิ้งไว ้1 เดือน และไถกลบหมกัดินไว ้ประมาณ 20-30 วนั 
ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรมาจากน ้ าเหมืองธรรมชาติ และยงัมีแผนขุดสระพกัน ้ าและ
ท าแนวกนัชนพื้นท่ีนาอีกดว้ย ศตัรูพืชท่ีพบในการเพาะปลูก ไดแ้ก่ เช้ือราบิวเวอร์เรีย เช้ือราไตรโค
เดอร์ม่า โดยจะใชน้ ้ าหมกัสมุนไพรในการจดัการศตัรูพืช นอกจากน้ีศตัรูพืชอย่างหอยหอยเชอร์ร่ี 
และปูก็ยงัสามารถน าไปท าหมกั เทคนิคการผลิตพ่นน ้ าหมกัทุก 10-15 วนัหลงัจากด านาได ้15 วนั 
ใชวิ้ธีในการปลูกแบบนาโยนซ่ึงจะเพาะกลา้ในถาดเพาะก่อนลงปลูกใน 80 ถาด/ไร่ หรือประมาณ 
400 กลา้ต่อถาด เพาะกลา้ 15 วนั แต่เร่ิมโยนกลา้อายุ 17 วนัจะดีท่ีสุด โดยใชพ้นัธุ์ขา้ว 7 กิโลกรัม
ต่อไร่ ดา้นการเก็บเก่ียวจะใช้รถเก่ียวราคา 650-700 บาทต่อไร่ การจดัการวชัพืชในวิธีการควบคุม
ระดบัน ้าในแปลงนาไม่ใหแ้ลง้ ตดัหญา้รอบแปลงประมาณ 3 คร้ัง/รอบ และการถอนหญา้ปนในนา
ขา้ว 1 คร้ัง และระยะเวลาในการผลิตโดยช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปลูกขา้ว เดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายนปลูกกระเทียม หอมแดง ถัว่เหลือง หอมใหญ่ แตงโม ฟักทอง แตงกวา 
และในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนหว่านปอเทือง  ผลผลิตท่ีได้ประมาณ 6,000 - 6,500 
กิโลกรัม  
4.13 บริบทของต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงไดแ้ยกมา
จากต าบลสันตน้หม้ือ   เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 ตาราง
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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 
 1. เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรียใ์นพื้นท่ี 1 งาน มีจ านวนทั้งหมด 41 ตน้ ซ่ึงเกษตรกรจะ
ปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง เน่ืองจากเสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง 
ขอ้ดีคือ ผลดก ส่วนพนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์2 ขอ้ดีคือ น ้ าเยอะ ในการขยายพนัธุ์ใช้วิธีการต่อยอดหรือ
เสียบยอด แลว้เพาะใส่ถุงขยายพนัธุ์ ดา้นแหล่งน ้าท่ีใชม้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (บ่อน ้า คลอง และ
ชลประทานห้วยชา้งศรี) ใชร้ะบบสริงเกอร์น ้ า  ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดิน
บนดินร่วนปนเหนียวปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว  ใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุง
ดิน  การก าจดัแมลงด้วยวิธีการดกัจบัแบบทางธรรมชาติ ใช้ฮอร์โมนอาทิตยล์ะคร้ัง น ้ าหมกัจาก
ปลากบัหอย น ้ าส้มควนัไม ้ยาคูลผสมกาแฟ(เขาช่อง) ขี้ชา้ง หมู ววั พรวนดินเม่ือใส่ปุ๋ ยเดือนละคร้ัง 
1 เทคนิคการผลิตกลุ่มเกษตรจะท าการคดัลูกท่ีสมบูรณ์ไว ้1 ก่ิงให้ได้ 12 ลูก และควรตดัแต่งก่ิง
บ่อย ๆ เน่ืองจากจะท าใหลู้กออกเยอะ นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร หลงัจากการตดัแต่งก่ิงเกษตรกรจะ
ลา้งอุปกรณ์ห่างจากแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการผลิต มีอุปกรณ์ป้องกนั ดูแลความสะอาด /กรรไกรตดัก่ิง 
ซ่ึงระยะเวลาในการผลิตจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ เร่ิมใหผ้ลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน 
 2. กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ใน
พื้นท่ี มีประมาณ 250 ตน้/ไร่ กลุ่มน้ีจะท าทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีจะมีโฮมสเตยใ์ห้บริการ มีการปลูกลูกทอ้ ผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ และท่ีโดดเด่น
เป็นอย่างมาก คือ การปลูกชา ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
จะได้ลงมือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายให้แก่นักท่องเท่ียวในโรงแรมเครือ
เดียวกนั  ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากการผุพงัสลายตวั อยู่กบัท่ีจากหินแกรนิต ดินบนดินร่วนปนเหนียว 
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การจดัการปุ๋ ย ใช้ปุ๋ ยอินทรียวตัถุ/ธรรมชาติ  โดยการขายมีแบบชาสด ชาแห้ง ซ่ึงใบชาสดเม่ือน ามา
ท าเป็นชาแห้ง จากใบชาสด 4 กิโลกรัม จะเหลือชาแห้ง 1 กิโลกรัม ดา้นกระบวนการขั้นตอนใน
การผลิตหลงัเก็บชาสดให้พึ่ง 3-4 ชัว่โมง เพื่อคายน ้ า แลว้น ้ าไปคัว่ให้สุก 70 % ดา้นราคาขายเกรด 
A ขาย กิโลกรัม ละ 1,000 บาท และเกรด A ยอดเดียว ชาขาว กิโลกรัม ละ 2,000 บาท 
4.14 บริบทของต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 ต าบลบ้านกาด เป็นต าบลท่ีตั้ งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่วาง มีลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบและมีบางส่วนท่ีเป็นภูเขาและป่าไม ้ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีบา้นใหม่ปาง
เติม หมู่ท่ี 1 มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั 
ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั เทศบาลต าบลบา้นกาด และต าบล
ทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นใหม่ปางเติม หมู่ 2 บา้นหัว
ฝาย หมู่ 3 บา้นก่ิวแลป่าเป้า หมู่ 4 บา้นมะกายยอน หมู่ 5 ชุมชนวดัจ าลอง หมู่ 6 บา้นน ้ าตน้ หมู่ 7 
บ้านริมวาง หมู่ 8 บ้านอัมพาราม หมู่ 9 บ้านปง โดยอาชีพหลัก คือ ท านา ด้านสาธารณูปโภค
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,075 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จ านวนบา้นท่ีมี
โทรศพัท ์325 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
 1. กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ)่ ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ คุณทอน บุญทา ปลูกในพื้นท่ี 1 ไร่ พนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์
ซุปเปอร์เร็กซ์ปลูกในระบบอินทรีย ์ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วน
เหนียวปนเหนียว และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรมาจากแม่น ้ าในชุมชน 
ดา้นการจดัการจะตอ้งไถพลิกดินตากแดดไวอ้ย่างนอ้ย 7 วนั และใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-
15 รองพื้นคลุกเคลา้ไปกบัการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์แล้วขุดยกร่อง ซ่ึงจะตอ้งควบคุมโรคอย่างใกลชิ้ดซ่ึง
โรคท่ีพบบ่อยคือ โรคแอนแทรคโนส ใบจุดสีม่วง โรคเล้ือย โรคเน่า ซ่ึงสารป้องกนัก าจดัโรคพืช
ควรพ่นดว้ยสาร และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
ปริมาณผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 7-8 ตนั 
 
 




