
 

 

 
บทที ่5 

การจัดการความรู้ภาคการเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ 
 
 การจดัการองคค์วามรู้(KM)ภาคการเกษตรต่อการยกระดบัของเกษตรกรในชุมชนจงัหวดั

เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน จากองคค์วามรู้ทั้งหมด 10 ดา้น 1)องคค์วามรู้

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2)องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการตลาดสินค้า

เกษตรของชุมชน 3)องคค์วามรู้ดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร 4)ความรู้ดา้น

การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐ 5)องคค์วามรู้ดา้นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร 6)องค์

ความรู้ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร 7)องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร

อินทรีย ์8)องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน  9)องคค์วามรู้ดา้น

การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่  10)องค์ความรู้ด้านการต่อยอดภาค

การเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ น ามาจดัการโดยกระบวนการจดัการองค์

ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge)

และแกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร (Core Competencies of the Organization)  ซ่ึงในแต่ละองค์

ความรู้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 องค์ความรู้ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
 5.1.1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความช านาญในด้านการปลูกล าไย 
การดูแล และถึงขั้นการเก็บเก่ียว  
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
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    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ  ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  

เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความช านาญในด้านการปลูกล าไยการเลือก
พนัธุ์ล  าไยให้เหมาะกับพื้นท่ีท าเกษตร การดูแล และถึงขั้นการเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยยงัมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การปลูก การดูแล การท า
ใหล้ าไยลูกใหญ่ใกลเ้คียงกนั และกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตล าไยประจ าต าบล สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
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   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
ในพื้นท่ีการท าการเกษตรนั้นจะเป็นดินด าเหนียว และตอ้งใส่ปุ๋ ย

เพื่อปรับปรุงดินโดยการปลูกจะเนน้การปลูกให้ไดผ้ลผลิตลูกใหญ่ รสชาติหวาน และอร่อย ซ่ึงใน
การเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภยัใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร15-15-15 
เดือนละ 1 คร้ัง ฮอร์โมนเป็นชุดพ่น 4 คร้ัง คร้ังละ 1 ถงั หรือใชฮ้อร์โมนไข่ ท่ีท าขึ้นเองในการดูแล
ให้ปุ๋ ยตน้ล าไย ใหน้ ้ า 7 วนัคร้ัง โดยในการเพาะปลูกมีการใชส้ารเร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจาก
นั้นจะใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัฮอร์โมนไข่ในการปลูก ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือน
กุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคมจึงจะได้ผลผลิต และยงัมีหน่วยงานท่ีเคยให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรในดา้นการผลิต ประเด็น การเพาะปลูกล าไยพนัธุ์อีดอ    

3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
    ผลผลิตล าไยท่ีได ้ลูกจะมีขนาดใหญ่ ขนาดลูกใกลเ้คียงกนั ได้
ผลผลิตปริมาณมาก และรสชาติหวาน มีความตอ้งการระดบัชุมชน ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ส่วนใหญ่
คือบุคคลทัว่ไป ส่วนมากจะขายส่งสินคา้ใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 

 
5.1.2  กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    นายอธิคม วรรณเวก มีความเช่ียวชาญในการผลิตล าไยจมัโบ้
เป็นอยา่งดี ทั้งดา้นการผลิตตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี  
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    นายอธิคม วรรณเวก มีความเช่ียวชาญในการผลิตล าไยจมัโบ้
เป็นอย่างดี กลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ชุมชนนอกพื้นท่ีและผู ้
ท่ีมีความสนใจ ในเร่ืองของตน้ทุนการผลิต 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรนั้นอยู่ในระดบัปลอดภยั  
ปลูกดว้ยระบบอินทรียใ์ชปุ้๋ ยอินทรียเ์ป็นหลกั ในการปลูกและดูแลล าไย ปุ๋ ยท่ีใช ้ปุ๋ ยคอกมูลสัตวจ์ะ
ใช้ 1 กระสอบ/2ต้น ในช่วงระยะบ ารุงต้น สารเพิ่มฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน 
ฮอร์โมนใช้พ่นในช่วงเพิ่มผลผลิต และการให้น ้ าจะให้ทุกอาทิตย์โดนจะใช้น ้ าจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติและบาดาล ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือนกุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคมจึงจะ
ไดผ้ลผลิต นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ชุมชนนอก
พื้นท่ีและผูท่ี้มีความสนใจ ในเร่ืองของตน้ทุนการผลิต การลดตน้ทุนในการใช้สารเคมีและหันมา
ใช้ปุ๋ ยอินทรียท่ี์สามารถท าเองได้ง่ายและยงัประหยดัต้นทุนอีกด้วย และยงัมีหน่วยงานท่ีเคยให้
ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มในเร่ือง การผลิต โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรในระบบ
อินทรีย ์  
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   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ล าไยจัมโบ้ผลสด มีคุณภาพ ลูกใหญ่ มาตรฐานของสินค้า 
(ปลอดภยั) และรสชาติท่ีอร่อย ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินคา้ให้แก่พ่อคา้คนกลางและขายปลีกให้แก่
ชาวบา้นสมาชิกในชุมชน มีการคดัมาตรฐานคดัเกรดคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งไปขายแก่พ่อคา้คน
กลาง  

 
5.1.3 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทุกดา้น เก่ียวกบัการปลูกล าไย 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทุกด้าน เก่ียวกับการปลูกล าไย  ใน
ดา้นการผลิต วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้
สนใจได ้
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย พนัธุ์ล  าไยท่ีปลูกเป็นพนัธุ์อีดอ ใน
พื้นท่ี 4 ไร่ จ านวนทั้งหมด 90 ตน้ ในการปลูกจะใช้ปุ๋ 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 
ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกจะเป็นดินร่วนปนทราย และไดน้ าดินมาถมบนท่ีนา จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ล าไย น ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรใช้จากน ้ าบาดาล บ่อขุดจ านวน 2 บ่อ ในการท าการเกษตร 
ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนเมษายน 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  

   ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย การจดัการสินคา้เพื่อ
ออกจ าหน่าย จะขายแบบทั้งสวน ให้พ่อคา้คนกลางท่ีจะมาเหมาทั้งสวน ปัจจุบนัผลผลิตมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นแต่ราคากลบัต ่าลงเร่ือยๆ 

 
5.1.4  กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตล าไย
เป็นอยา่งดี 
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  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต
วิธีการปลูก การดูแล โดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
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    ในการเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละการดูแล
ล าไยในระบบอินทรียท์ั้งหมดตลอดการปลูก สารไคโตซานจะใชเ้ดือนละ 2 คร้ัง ปุ๋ ยอินทรียซ่ึ์งท า
จากของเหลือใชจ้ากการท าเกษตร เช่น น าฝางขา้ว ตอซ้งขา้ว ตอซ้งขา้วโพด เปลือกถัว่เหลือง และ
ยงัใช้ก่ิงไม้ใบไมผ้สมขี้ววัแลว้น าไปไวใ้ต้ตน้ล าไย และจะใช้ปุ๋ ยเคมีไซเปอร์ ในบางคร้ังดูตาม
อาการของพืชตอนท่ีปุ๋ ยหมกัไม่สามารถควบคุมได ้และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคม หรือระยะเวลาในการผลิต 210 วนั กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมี
ความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ผลผลิตให้ไดลู้กใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดย
ใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น ้าบ่อหลวง) ในการใหค้  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
    ผลผลิตท่ีไดจ้ะลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี และความสดใหม่ใน
ตวัสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกร มีการคดัเกรด ก่อนส่งขายใหพ้่อคา้คนกลาง 

 
5.1.5  เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์มีประสบการณ์จากการฝึกงานท่ี
โครงการหลวง  ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์มีประสบการณ์จากการฝึกงานท่ี
โครงการหลวง  มีการปลูกในพื้นท่ี 1 งาน มีจ านวนทั้งหมด 41 ตน้ ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 
พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอยา่งเป็นระบบการควบคุมการ
ผลิตในระบบอินทรีย ์การขุดร่องน ้าใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติการตดัหญา้แทนการใชส้ารเคมีใน
กรฉีดพ่น ใช้ปุ๋ ย Giffarine จะใส่เดือนละ 2 คร้ัง และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือนหลงัการเก็บเก่ียว 
นอกจากน้ีเกษตรกร ยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน 
และยงัใหย้อดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
    ลูกเสาวรส มีคุณภาพ ขนาดมาตรฐานและมีขนากเท่ากนั รสชาติ
ดี ระยะเวลาในการผลิตจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เร่ิมให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมี
ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผลสด ให้แก่พ่อคา้คนกลาง และน ้ าเสาวรส
บรรจุขวดขายในตลาดทอ้งท่ี ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการถือวา่เป็นกลุ่มใหญ่ 
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5.1.6 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   

   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรถนัดเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธุ์
หอมหวัใหญ่  
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
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  3.1) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรมีความถนัดความเช่ียวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ 
การการคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว และการสังเกตอาการของพืช 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ในการเพาะปลูกจะใช้น ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมี
สูตร 15-15-15 ใช้ 20 กิโลกรัม/ไร่พ่นยา 15 วนั/คร้ัง ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง 
และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์หรือประมาณ 
120 วนั  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
    ผลผลิตมีขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน คุณภาพดี ผลผลิตของทาง
กลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย ซ่ึง
ผลผลิตจะคดัตามเกรดและขายส่งให้แก่พ่อคา้รับเหมาคนกลาง 50% ขายปลีกเป็นกิโลกรัมตาม
ราคาทอ้งตลาดทัว่ไปอีก 50%  

 
5.1.7  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญในการปลูกข้าว จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริอ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในด้านการท าปุ๋ ย
อินทรีย์ ด้านการผลิต วิธีการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ท่ีจะใช้ในการปลูก การเล้ียงโคนม และ
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้เหล่าน้ีแก่ผูท่ี้สนใจ 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ในพื้นท่ี 2 ไร่การผลิตนั้นจะตอ้งเพาะเมล็ดพนัธุ์ก่อน 13-15 วนั
ก่อนลงปลูกในแปลงนา โดยจะเพาะให้แปลงเล็กขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แพงจะใช้
เมลด็พนัธุ์ขา้ว 4 กิโลกรัม และระยะเวลาการผลิตพนัธุ์ขา้วสันป่าตอง1 จึงจะไดผ้ลผลิต มีการใชปุ้๋ ย
อินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูก ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 16 ระยะเวลาการผลิตจะอยู่ในช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน (ประมาณ 130-140 วนั) 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
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    ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตท่ีไดต้่อรอบจะไดถึ้ง 1,400 กิโลกรัม 
เมล็ดพนัธุ์ท่ีไดมี้คุณภาพสมบูรณ์มาก มีความตอ้งการในระดบัชุมชน ขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง 
และขายเป็นเมลด็พนัธุ์ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการ 

 
5.1.8  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณกญัปวีร์  เกิดเจริญ  ถนดัเร่ือง คุณสมบติัของดิน คุณภาพการ
ผลิต และการตลาด 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    คุณกญัปวีร์ เกิดเจริญ  ถนดัเร่ือง คุณสมบติัของดิน คุณภาพการ
ผลิต และการตลาด นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานใน
ระบบอินทรีย ์
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    การปลูกขา้วอยู่ในระบบอินทรีย ์มีการใช้น ้ าหมกัชีวภาพท่ีท า
จากเศษอาหารเหลือจะใช ้20 ลิตร/ไร่ใน 15 วนั/คร้ัง แอมเวย ์ และชีวภาพน ้าส้มควนัไม ้จะใชเ้ม่ือมี
ศตัรูพืช ตดัหญา้ 15 วนั/คร้ัง การให้น ้ าโดยจะควบคุมระดบัน ้ า 5-10 เซนติเมตรและยงัใชร้ะดบัน ้ า
ในการควบคุมวชัพืช ระยะเวลาการผลิตข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  

   ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ผลผลิตต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม 
โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีเมล็ดและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมด สินคา้เกษตรจะ
มีการคดัเกรดและคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด มีความตอ้งการในระดบัชุมชน ลูกคา้ส่วนมาก
คือลูกคา้ประจ า 
 
5.1.9 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญจากประสบการณ์ทุกคน 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญจากประสบการณ์ทุกคน 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิต น ้ าหมกัและปุ๋ ยหมกั การ
ขึ้นแปลง การท าโรงเรือน เทคนิคการขายผกั และการท าขนมขา้วก ่าตม้จ าหน่าย ให้แก่ผูท่ี้สนใจทั้ง
ในและนอกชุมชน และยงัไดเ้ป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้ในเร่ือง การใช้เช้ือชีวินทรีย ์คือ การลด
หรือควบคุมประชากรศตัรูพืชใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัพืช   
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    การปลูกข้าวจะเน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้าวเน้นความ
ปลอดภยัจากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการ
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ถอดหญา้ การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท าเป็นปุ๋ ยอินทรียผ์สมกบักากน ้ าตาล 
โดยจะน าใส่ขา้ว 2 คร้ังต่อรอบหรือ เดือนละคร้ัง และใหน้ ้ ามีตลอดหรืออย่างนอ้ย 15 วนั/คร้ัง และ
ตดัหญา้เดือนละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในทุก ๆ ดา้นท่ีทั้ง
ดา้นการผลิต การปลูกขา้ว การดูแล การขึ้นแปลง จากประสบการณ์และจากหน่วยงานเขา้มาให้
ความรู้ มีการผลิตปุ๋ ยหมกัและน ้ าหมกัใชก้นัเองโดยน าเศษ พืชผกั ศตัรูพืช เช่น หอย น าไปใส่ในถงั
หมกัแลว้ผสมกบักากน ้ าตาลคนในเขา้กนัแลว้จึงปิดฝาภาชนะ ถา้เป็นหอยเซลร่ี ควรหมกัอยา่งนอ้ย 
1 เดือนจึงน าไปใช้ได ้และระหว่างหมกัให้หมัน่คนส่วนผสมทุกวนัระยะเวลาการผลิตขา้วจะอยู่
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  

   ข้าวหอมมะลิผลผลิตท่ีได้ต่อรอบ 1,250 กิโลกรัม สินค้ามี
คุณภาพ และการดูแลอย่างละเอียดโดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว ความตอ้งการ
ขา้วหอมมะลิ ระดบัประเทศ ส่งขายแก่พ่อคา้คนกลาง(สหกรณ์) และขายตรงให้แก่ผูซ้ื้อ
ทัว่ไป 
 
5.1.10  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณค า ดวงค าฟู ถนดัการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว คุณสมพล 
หมายจนัทร์  ถนดัดา้นการผลิต ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการ
แลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และ
เก็บเก่ียวขา้ว โดยทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอน
และแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบการ
ปลูกขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ทั้งการบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์มาแล้ว 3 ปี และมีการดูแลข้าวด้วยระบบชีววิธี ระยะเวลาในการผลิตอยู่ในช่วงเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
    ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ี
ทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเน้นการใชร้ะบบอินทรีย์ ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิต



94 
  

 

ท่ีได้ต่อรอบประมาณ 6,000-6,500 กิโลกรัม ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท า
สัญญาร่วมกนั 
 

5.2 องค์ความรู้ด้านการพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน 
5.2.1  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์และความช านาญในการปลูกขา้ว 
การดูแล และการเก็บเก่ียวผลผลิต 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์และความช านาญในการปลูกขา้ว 
การดูแล การท าให้ล าไยลูกใหญ่ใกลเ้คียงกนั และรวมไปถึงการเก็บผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรยงั
ไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบล สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในดา้นการผลิตแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ในพื้นท่ีการท าการเกษตรนั้นจะเป็นดินด าเหนียว และตอ้งใส่ปุ๋ ย
เพื่อปรับปรุงดินโดยการปลูกจะเนน้การปลูกให้ไดผ้ลผลิตลูกใหญ่ รสชาติหวาน และอร่อย ซ่ึงใน
การเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภยัใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร15-15-15 
เดือนละ 1 คร้ัง ฮอร์โมนเป็นชุดพ่น 4 คร้ัง คร้ังละ 1 ถงั หรือใชฮ้อร์โมนไข่ ท่ีท าขึ้นเองในการดูแล
ให้ปุ๋ ยตน้ล าไย ใหน้ ้ า 7 วนัคร้ัง โดยในการเพาะปลูกมีการใชส้ารเร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจาก
นั้นจะใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัฮอร์โมนไข่ในการปลูก  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

   ประเภทของสินคา้ คือล าไยผลสดพนัธุ์ อีดอ มีคุณภาพ ขนาดมี

หลายเกรดตามท่ีก าหนดจากโรงงานรับซ้ือ ขายส่งสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง ความ

ตอ้งการล าไยอยูใ่นระดบัชุมชน 

 

5.2.2  กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ิน ต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ
มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP) 
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  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

  3.1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ิน ต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ
มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ได้รับ safety level (GAP) ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทักษะความ
ช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรในระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และ
การแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการ
แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลา ตั้งแต่เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมพู ใช้ช่ือว่า วงั
มจัฉาพญาชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลา 
จ านวนสมาชิก 40-50 คน และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม จ านวนสมาชิก 10-20 คน ซ่ึงท า
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย ์ช่ือระบบ
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ระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้ าอินทรีย ์โดยมีขั้นตอนการเตรียมสารอาหาร และ
ขั้นตอนการท าตะกอน bioflocตัน และตรวจคุณภาพทุกๆ 3 วนั และปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง 
ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ย
ระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้า บ่อพกัน ้า และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินคา้มีทั้ง ลูกปลา และแปรรูปปลานิลเป็นปลาแดดเดียวและ
ปลาส้มขายส่งให้แก่มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัแม่โจจ้ะท า packaging ขายให้ ส่วน
ปลาสลิดอยู่ในขั้นตอนการเพาะพนัธุ์ และขายส่งให้กบัลูกคา้รายใหญ่ และขายปลีกให้กบัชาวบา้น
ทัว่ไป 

 
5.2.3  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณกญัปวีร์  เกิดเจริญ ถนดัเร่ือง คุณสมบติัของดิน คุณภาพการ

ผลิต และการตลาด 

  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 

    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    คุณกญัปวีร์  เกิดเจริญ ถนดัความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด 

คุณภาพการผลิต คุณสมบติัของดินวา่พืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบา้ง 

   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก คือ ขา้วหอมนิลและ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คนซ่ึงเป็นคนในครอบครัว พื้นท่ีในการเพาะปลูกมี
จ านวน 8 ไร่ 3 งาน เพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย ์ซ่ึงพื้นท่ีในการท า
การเกษตรนั้นจะเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกพืชสวน ขา้ว และใกลก้บัแหล่งน ้ า ล าน ้ าห้วย
ทรายท่ีเพียงพอต่อการท าการเกษตร และยงัใชน้ ้าหมกัชีวภาพ แอมเวย ์ และระยะเวลาการผลิตขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต จะไดผ้ลผลิตต่อรอบ 
4,800 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมด  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
   ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี แพ็คสินคา้ใส่ถุงสูญญากาศ ส่ง
ขายใหก้บัลูกคา้ประจ า ส่งถึงมือผูบ้ริโภคเอง 
 
5.2.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

สันป่าตอง 
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  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    นางเครือวลัย ์เตชะบุตร ถนดัการผลิตสินคา้  นางนฤมล ชยัปราการ 
ถนดัเร่ือง  QC  เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ และ ถนดัการออกแบบ และท าผลิตภณัฑ ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

  3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต  ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    นางเครือวลัย ์เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินคา้ นางนฤมล ชยัปราการ 
ถนดัเร่ือง QC เช็กความเรียบร้อยของสินคา้ และ ถนดัการออกแบบ และท าผลิตภณัฑ์  แ ล ะ ยั ง
ถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป   

3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
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    โดยส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน และข้าวแต๋นน ้ า
ล าไย โดยจะใช้ข้าวคัดเกรดสันป่าตอง 1 (เม็ดจะอ้วน เวลาทอดจะสวยและฟู) ข้าวแต๋นไม่ใช้
น ้ าตาล วตัถุดิบท่ีใชส่้วนมากเป็นของเกษตรกรในชุมชน ล าไยท่ีใชผ้ลิตเป็นพนัธุ์เบ้ียวเขียว และมี
การใชธ้ญัพืชในการตกแต่งหนา้ขา้วแต๋น ขั้นตอนในการแปรรูปสินคา้ การน าไปขายในตลาด 

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    สินค้าในกลุ่ม คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร กล้วยฉาบ ล าไย
อบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินค้าจะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ต  สินคา้ของกลุ่มได้มีการขอ
ใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข
ตลาด และสินคา้เกษตรของกลุ่มจะส่งไปขายท่ีโรงแรม  ตลาดทัว่ไป จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

5.2.5  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญจากประสบการณ์ท่ีท ามา
นานหลายปี ทั้งการเลือกเมลด็พนัธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะ
เป็น ดา้นการผลิต การปลูกขา้ว การดูแล การขึ้นแปลง จากประสบการณ์และจากท่ีหน่วยงานเขา้มา
ให้ความรู้ กลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต น ้ าหมกัและปุ๋ ยหมกั การ
ขึ้นแปลง การท าโรงเรือน ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกข้าวอินทรีย ์มีสมาชิกทั้ งหมด 10 คนจะ
ปลูกขา้วหอมมะลิ105ส าหรับพื้นท่ีในการปลูกขา้วนั้นเกษตรกรจะใช้พื้นท่ีปลูกจ านวนไม่มาก 
ส่วนมากจะปลูกขา้วประมาณ 2-3ไร่ จะไดผ้ลผลิตต่อรอบ 1,250 กิโลกรัม ซ่ึงการปลูกขา้วจะเน้น
ในเร่ืองของคุณภาพ โดยปลอดภยัจากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกอย่าง
ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการถอดหญ้า การเก็บศัตรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท าเป็นปุ๋ ย
อินทรีย์ผสมกับกากน ้ าตาล และระยะเวลาการผลิตข้าวจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    ข้าวหอมมะลิซ่ึงผลผลิตท่ีได้นั้ นจะมีคุณภาพดี เน่ืองจากการ

ดูแลอย่างละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน และไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว และขายส่งให้แก่

พ่อคา้คนกลาง 
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5.2.6  กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณเจริญไชย ไชยกอ เป็นประธานกลุ่ม มีความรู้ความช านาญ
ในการปลูกชา้ ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว และการแปรรูปชา 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
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    เกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นเช่ียวชาญในการปลูกชาจาการ
สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคัว่ใบชา การนวดชา ตาก
ใบชา และการคดัเกรดใบชา  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย 
ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ในพื้นท่ี มีประชากรทั้งหมด 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การ
ปลูกชาอสัสัม และท าโฮมสเตย ์ซ่ึงเน้นกิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) และการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปู่  ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะไดล้งมือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปู่ หม่ืน ซ่ึง
เป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี  ชา มีกล่ินท่ีหลากหลาย เช่น กล่ินลาเวนเดอร์ กล่ินลิ้นจ่ี 
กล่ินพีช กล่ินกุหลาบ กล่ินมะลิ เป็นตน้ ซ่ึงชาท่ีมีลกัษณะใบเป็นสีขาวถือเป็นชาท่ีดีท่ีสุด (เกรดA) 
สินคา้ชาจะขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั 

 

5.2.7  เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญดา้นการปลูกแบบผสมผสานกบั
แนวทางธรรมชาติ และมีความรู้เร่ืองการท าน ้าหมกัชีวภาพ 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญดา้นการปลูกแบบผสมผสานกบั
แนวทางธรรมชาติ และมีความรู้เร่ืองการท าน ้ าหมักชีวภาพ นอกจากน้ีเกษตรกรยงัสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในเร่ืองของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น ้ าให้ปุ๋ ย ตลอดจนการเก็บ
เก่ียวผลผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาตน้ทุนและก าไร
อยา่งง่าย แก่ชาวบา้นในชุมชน 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรด
โอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบตัเตอร์เฮด ในพื้นท่ีปลูก 60 ตารางวา มีรางชุดจ านวน 8 ชุด โดยปุ๋ ยท่ี
ใช้เป็น ปุ๋ ย AB จะใส่อย่างละ 10 ซีซี ต่อน ้ า 1 ลิตร แปลงละ 6 ลิตร/เดือน ในการให้ปุ๋ ยและน ้ าจะ
เปล่ียนทุก ๆ 15 วนั และระยะเวลาในการผลิต 35-50 วนั ซ่ึงผลผลิตจะออกอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์
ผลผลิตท่ีไดป้ระมาณท่อละ 30 กิโลกรัม  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    ผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรี
นคอสและบัตเตอร์เฮด โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติกติดสติกเกอร์“บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” 
ก่อนส่งขายแก่ผูบ้ริโภคและมีแหล่งจ าน่ายสินคา้ประจ าคือตลาดนัดชุมชน รวมทั้งการจกับูธออก
งานตามท่ีต่างๆ 
 
5.3 องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตร  
 5.3.1  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
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   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณอินโถ สิงห์อุป ถนัดการเพาะเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ซ่ึงพนัธุ์ขา้วท่ี
ปลูกไดแ้ก่พนัธุ์ขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
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    คุณอินโถ สิงห์อุป ถนัดการเพาะเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ซ่ึงพนัธุ์ขา้วท่ี
ปลูกไดแ้ก่พนัธุ์ขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงั
มีความเช่ียวชาญในดา้นการท าปุ๋ ยอินทรีย ์ดา้นการผลิต วิธีการปลูก การคดัเลือกพนัธุ์ท่ีจะใช้ใน
การปลูก และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้เหล่าน้ีแก่ผูท่ี้สนใจ 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ในพื้นท่ี 2 ไร่การผลิตนั้นจะตอ้งเพาะเมล็ดพนัธุ์ก่อนลงปลูกใน
แปลงนา โดยจะเพาะให้แปลงเลก็ขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แปลงจะใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้ว 4 
กิโลกรัม และระยะเวลาการผลิตพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน (ประมาณ 130-140 วนั) จึงจะได้ผลผลิต มีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และน ้ าหมักในการ
เพาะปลูก ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 16  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเมล็ดพนัธุ์ท่ีได้มี
คุณภาพสมบูรณ์มาก มีความตอ้งการระดบัชุมชน ขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
 

  5.3.2  กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณธร บุญทา การผลิตหอมหัวใหญ่เช่ียวชาญในการปลูก
หอมหวัใหญ่ การดูแล ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหัวใหญ่) ต าบลบา้นกาด 
อ าเภอแม่วาง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    คุณธร บุญทา การผลิตหอมหัวใหญ่เช่ียวชาญในการปลูก
หอมหัวใหญ่ การดูแล ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ 
การคดัเลือกพนัธุ์ การดูแลควบคุมโรค และมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการฟาร์มเป็นอยา่งดี  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ในระบบอินทรีย ์บนเน้ือท่ี 1 ไร่ 
พนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์ ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีการท าการเกษตรนั้นจะเป็นดิน
ทราย เหมาะแก่การปลูก หอมหัวใหญ่ ขา้วโพดหวาน และใกลก้บัแหล่งน ้ าแม่น ้ าในชุมชน โดยมี
การเตรียมแปลงปลูกท่ีดี การควบคุมโรคของหอมหัวใหญ่อย่างใกลชิ้ด ปุ๋ ยหมกั ขี้ววั ยาบ ารุงรักษา
โรคพืช ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังจึงมีคุณภาพผลสวย และปลอดภยั และระยะเวลาการผลิตล าไยจะ
อยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธนัวาคม  

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

     หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ราคาถูก ขนาดลูกไดม้าตรฐาน ขายส่ง

ใหแ้ก่ผูค้า้คนกลาง 
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  5.3.3  เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรมี ความ เช่ี ยวช าญ ด้ านก ารปลู ก เส าวรส  จาก
ประสบการณ์ท่ีเคยฝึกจากโครงการหลวง 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
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   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    เกษตรกรมีความ เช่ี ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวง ยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้น
การผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และยงัใหย้อดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอยา่งเป็นระบบการควบคุมการ
ผลิตในระบบอินทรีย ์การขุดร่องน ้าใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติการตดัหญา้แทนการใชส้ารเคมีใน
กรฉีดพ่น ใชปุ้๋ ย Giffarineจะใส่เดือนละ 2 คร้ัง และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือนหลงัการเก็บเก่ียว  

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    เสาวรส 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพันธุ์พื้นเมือง
ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผลสด 
และน ้าเสาวรสบรรจุขวด ผลสดส่วนใหญ่จะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง ส่วนน ้าเสาวรสบรรจุขวด
จะขายใหแ้ก่ชาวบา้นทัว่ไป 

 

  5.3.4  กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    นายอธิคม วรรณเวก การผลิตล าไยจมัโบมี้ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ จากการปลูกท่ียาวนาน ทั้งการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

  3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    นายอธิคม วรรณเวก มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ จาก
การปลูกท่ียาวนาน ทั้งการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เพาะปลูกล าไยดว้ยระบบอินทรียใ์ช้ปุ๋ ยอินทรียเ์ป็นหลกัในการ
ปลูกและดูแลล าไย ปุ๋ ยท่ีใช้ ปุ๋ ยคอกมูลสัตวจ์ะใช้ 1 กระสอบ/2ตน้ ในช่วงระยะบ ารุงตน้ สารเพิ่ม
ฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ฮอร์โมนใชพ้่นในช่วงเพิ่มผลผลิต และการให้น ้าจะให้ทุก
อาทิตยโ์ดนจะใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติและบาดาล 

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

     ล าไยถา้ผลผลิตในช่วงเดือนกุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคมจะได้

ผลผลิต มีคุณภาพ และมีรสชาติท่ีอร่อยลูกใหญ่ และน าออกจ าหน่าย ขายส่งให้พ่อคา้คนกลาง

มีการคดัเกรดตามมาตรฐานท่ีก าหนด และขายปลีกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
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  5.3.5  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัความเช่ียวชาญในดา้นการปลูกขา้ว  
คุณสมบติัของดินว่าพืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบา้ง ดา้นการตลาด คุณภาพ
การผลิต  
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้



112 
  

 

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1)  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัความเช่ียวชาญในดา้นการปลูกขา้ว  
คุณสมบติัของดินว่าพืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบา้ง ดา้นการตลาด คุณภาพ
การผลิต  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก คือ ขา้วหอมนิลและ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คนซ่ึงเป็นคนในครอบครัว พื้นท่ีในการเพาะปลูกมี
จ านวน 8 ไร่ 3 งาน เพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย ์ซ่ึงพื้นท่ีในการท า
การเกษตรนั้นจะเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกพืชสวนและ ขา้ว และใกลก้บัแหล่งน ้า ล าน ้าหว้ย
ทรายท่ีเพียงพอต่อการท าการเกษตร และยงัใชน้ ้าหมกัชีวภาพ แอมเวย ์ และระยะเวลาการผลิตขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต จะไดผ้ลผลิตต่อรอบ 
4,800 กิโลกรัม  

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

     ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ีโดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สี

และบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมดและน าไปจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเอง 

 

  5.3.6  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญทุกด้าน เก่ียวกับการ
ปลูกล าไย     
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
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    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญทุกด้าน การผลิต 
วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
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    กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย พนัธุ์ล  าไยท่ีปลูกเป็นพนัธุ์อีดอ ใน
พื้นท่ี 4 ไร่ จ านวนทั้งหมด 90 ตน้ ในการปลูกจะใช้ปุ๋ ยเคมี (ปุ๋ ยตราเรือใบ ไซเปอร์เมทริน และ
คลอร์ไพริฟอส) ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน (แคลเซียม) และน ้ าหมกัชีวภาพ ในการบ ารุงตน้ล าไย โดย
ปุ๋ ยเคมี 257 สารโพแทสเซียมคลอเรตตน้ละ 1 กิโลกรัม และปุ๋ ยคอกจะใช้หลงัการเก็บเก่ียว 1 ตน้
ต่อ 1 กิโลกรัม ซ่ึงการให้ปุ๋ ยจะให ้4 คร้ัง ในช่วง แตกช่อ ลูกขนาดเท่าหัวไมข้ีด ลูกขนาดเท่ามะเขือ
พวงและลูกขนาดเท่าพุทราเมือง  

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

      ล าไย พนัธุ์อีดอ ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน อร่อยขาย

ส่งสินคา้ใหก้บัพ่อคา้คนกลาง คดัเกรดและราคาตามท่ีมาตรฐานก าหนด ณ เวลานั้น 

 

 5.3.7  กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญทางด้านการผลิต การ
ปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    คุณค า  ดวงค าฟู ถนดัการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่ม
จะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย ์มีสมาชิก 14 คน ซ่ึงประธาน
กลุ่ม คือ คุณสมพล ใหม่จนัทร์ โดยพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย ์การ
บ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใช้ปุ๋ ยอินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้วดว้ย
ระบบชีววิธี ระยะเวลาในการผลิตอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงผลผลิตท่ีได้
ประมาณ 6,000-6,500 กิโลกรัม  

   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ผลผลิตมีคุณภาพ 
ปลอดภยั ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
 
  5.3.8  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
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    เกษตรกรมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการปลูกหอมหัวใหญ่ 
มีความรู้ดา้นการใชส้ารอินทรีย ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1)  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    คุณมานิตย์ แก้ววรรณะ  ถนัดเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์
และชนิดพนัธุ์หอมหวัใหญ่ ถนดัการใชส้ารเคมี 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ในการเพาะปลูกจะใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมี
สูตร 15-15-15 ใช้ 20 กิโลกรัม/ไร่พ่นยา 15 วนั/คร้ัง ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง 
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และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์หรือประมาณ 
120 วนัผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั 

    3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    หอมหัวใหญ่ ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย 
ส่งออกจ าหน่ายให้แก่พ่อคา้คนกลาง ตกลงราคากนัแบบกิโลกรัม ราคาตามเกรดอา้งอิงราคาตลาด
ในตอนนั้น 

 
 5.3.9 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรมีความรู้ความช านาญในการปลูกล าไย จนถึงขั้นตอน
การเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    เกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ผลผลิต
ในไดลู้กใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.
น ้าบ่อหลวง) ในการใหค้  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย มีพื้นท่ีจ านวน 9 ไร่ มีต้น
ล าไยมากถึง 270 ตน้ ในขั้นตอนในการดูแล ทางกลุ่มเกษตรจะใชปุ้๋ ยอินทรียท์ั้งหมดตลอดการปลูก 
ฮอร์โมน สารไคโตซานปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และจะใช้ปุ๋ ยเคมีไซเปอร์ ในบางคร้ังดูตามอาการของพืช
ตอนท่ีปุ๋ ยหมกัไม่สามารถรับไม่ไหวพื้นท่ีในการท าการเกษตรนั้นจะเป็นดินทราย ไม่เก็บน ้ า เหมาะ
แก่การปลูกล าไย มีน ้ าบาดาล 1 บ่อและใกลก้บัแหล่งน ้าชลประทานแม่แตง โดยระยะเวลาการผลิต
ล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคมหรือระยะเวลาในการผลิต 210 วนั ซ่ึง
ผลผลิตท่ีไดจ้ะลูกใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลผลิตท่ีไดลู้กสวย ลูกใหญ่ ผิวสวย ขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
มีการคดัเกรด ขนาดผล ตามมาตรฐานก าหนด ก่อนส่งขาย 
 
5.4 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ  

 5.4.1  กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
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    คุณทินน์ สมณะ ถนัดการปลูกและดูแลผกัแบบไฮโดรโปนิกส์ 
ส่วนภรรยา คุณพตัรถนดัดา้นการขาย 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    เกษตรกรถนัดการปลูกและดูแลผกัแบบไฮโดรโปนิกส์ และยงั
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในเร่ืองของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น ้ าให้ปุ๋ ย ตลอดจน
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การเก็บเก่ียวผลผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาตน้ทุน
และก าไรอยา่งง่าย แก่ชาวบา้นในชุมชน 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรด
โอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบตัเตอร์เฮด ในพื้นท่ีปลูก 60 ตารางวา มีรางชุดจ านวน 8 ชุด โดยปุ๋ ยท่ี
ใช้เป็น ปุ๋ ย AB จะใส่อย่างละ 10 ซีซี ต่อน ้ า 1 ลิตร แปลงละ 6 ลิตร/เดือน ในการให้ปุ๋ ยและน ้ าจะ
เปล่ียนทุก ๆ 15 วนั และระยะเวลาในการผลิต 35-50 วนั ซ่ึงผลผลิตจะออกอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์
ผลผลิตท่ีได้ประมาณท่อละ 30 กิโลกรัม โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติกติดสติกเกอร์ “บ้านผกั
ไฮโดร ทินน์ภทัร” ก่อนส่งขายแก่ผูบ้ริโภค มีหน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่
กลุ่มเกษตร คือ การผลิตผกัไฮโดร จาก กศน. 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรี
นคอสและบตัเตอร์เฮดขายส่งให้โรงแรม โดยจะบรรจุลงถุง ติดสติกเกอร์ และขนส่งไปท่ีโรงแรม
เอง ซ่ึงผลผลิตจะออกอาทิตยเ์วน้อาทิตยแ์ละขายปลีก ใหค้นท่ีรู้จกั 
 

 5.4.2  กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ

มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP) 

  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ
มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ได้รับ safety level (GAP) ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทักษะความ
ช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรในระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และ
การแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลา ตั้งแต่เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์และการ
แปรรูปของกลุ่ม 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภูใชช่ื้อวา่ วงัมจัฉา
พญาชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลา 
จ านวนสมาชิก 40-50 คน และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม จ านวนสมาชิก 10-20 คนปลาท่ี
กลุ่มเกษตรกรเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ  กลุ่มเกษตรกรท า
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย ์ ซึ ่ ง ไ ด ้ร ับ
การช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ในการท าระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้ า
อินทรีย ์ขั้นตอนการเตรียมสารอาหาร และตรวจคุณภาพทุกๆ 3 วนั มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้ า 
และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
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    สินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรคือ ปลานิลเส้นปรุงรส ปลา
แดดเดียว และปลาส้ม และมีพนัธุ์ปลาขาย คือ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ 
 

 5.4.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    นางเครือวลัย์ เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินค้า  นางนฤมล ชัย
ปราการ ถนดัเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ การออกแบบ และท าผลิตภณัฑ์ 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

      3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต  ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
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    นางเครือวลัย ์เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินคา้ นางนฤมล ชยัปราการ 
ถนัดเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ และสมาชิกในกลุ่ม ถนัดการออกแบบ ท าผลิตภณัฑ ์
การประชาสัมพนัธ์การตลาด และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้น
การผลิต การตลาด การแปรรูป 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต มี
สมาชิกทั้ งหมด 67 คน สินค้าหลักของกลุ่ม คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร ข้าวแต๋นน ้ าล าไยโดย
ส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน และขา้วแต๋นน ้ าล าไย โดยจะใช้ขา้วคดัเกรดสันป่าตอง 1 
(เม็ดจะอว้น เวลาทอดจะสวยและฟู) ขา้วแต๋นไม่ใช้น ้ าตาล ส่วนวสัดุและส่วนผสมในการผลิต
สินคา้ทางกลุ่มเกษตรกรจะใชผ้ลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน ล าไยท่ีใชผ้ลิตเป็นพนัธุ์เบ้ียว
เขียว และมีการใช้ธัญพืชในการตกแต่งหน้าขา้วแต๋น หน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้ด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก มช. อย. สาธารณสุขจงัหวดั สหกรณ์
เชียงใหม่ ส านกังานเกษตร และคุณบุญสม 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินคา้ คือ ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบขาย
ส่ง โดยใชร้ถส่วนตวัขนส่งเอง ขายให้โรงแรมต่างๆ และส่งให้แม่คา้รายย่อยต่างๆในตลาด ส่วน
พ่อคา้คนกลางในต่างจงัหวดั (สุราษ) จะมารับซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่ม 

 
 5.4.4 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรทุกคนในกลุ่ม ถนัดการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรทุกคนในกลุ่ม ถนัดการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว 
ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย ์มีสมาชิก 14 คน ซ่ึงประธาน
กลุ่ม คือ คุณสมพล ใหม่จนัทร์ โดยพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้ งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย ์มี
จดัการปัจจยัการผลิตทั้งการบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใชปุ้๋ ยอินทรียม์าแลว้ 3 
ปี และมีการดูแลข้าวด้วยระบบชีววิธี ระยะเวลาในการผลิตอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
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พฤศจิกายน ซ่ึงผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 6,000-6,500 กิโลกรัม หน่วยงานท่ีเขา้มาใหค้วามความรู้ เร่ือง
การผลิต จาก ส านกังานเกษตรอ าเภอ ศูนยว์ิจยัขา้ว และกรมพฒันาท่ีดิน 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวแดง ข้าวไรซ์ เบอร์ร่ี ขายส่ง 100% ให้
บริษทัเอกชน ซ้ือขายภายใน 10-15 วนั จ่ายเงินสด 
 

 5.4.5 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความช านาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ 
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการ
ผลิต การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ การใชปุ้๋ ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการ
ของพืช 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 3 ไร่ โดยพนัธุ์ท่ี
ปลูกเป็นพนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์  ในการเพาะปลูกจะใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าเอง ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตดั
หญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง และพื้นท่ีในการท าการเกษตรเป็นดินร่วนปนทราย และ
ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช เช่น ขา้ว หอมหัวใหญ่ ผกัทุกชนิด ขา้วโพด และล าไย 
และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์หรือประมาณ 
120 วนั หน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความรู้ การผลิต เร่ืองการใช้ปุ๋ ยยาและโรคพืชต่างๆ จาก เจ้าหน้าท่ี
เกษตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ผลสวย เหมาซ้ือ ตามความสวยงาม
ของผลผลิต ตน้อวบ ทรงล าตน้ และหัวสวย เกรด 0,1,2,3 ตกลงราคากนัเอง ถา้ซ้ือแบบกิโลกรัม 
ราคาตามเกรดอา้งอิงราคาตลาดในตอนนั้น ซ้ือขาย 7-15 วนั มดัจ า 5% ไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 

 5.4.6 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรในกลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญในการปลูกล าไย ทั้ง
การปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
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   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
ผลผลิตในไดลู้กใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใชปุ้๋ ยอินทรีย  ์  
 3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
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    กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย มีพื้นท่ีจ านวน 9 ไร่ มีต้น
ล าไยมากถึง 270 ตน้ ในขั้นตอนในการดูแล ทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ ยอินทรียท์ั้งหมด ตลอดการ
ปลูก ฮอร์โมน สารไคโตซานปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และจะใชปุ้๋ ยเคมีไซเปอร์ ในบางคร้ังดูตามอาการของ
พืชตอนท่ีปุ๋ ยหมกัไม่สามารถรับไม่ไหวพื้นท่ีในการท าการเกษตรนั้นจะเป็นดินทราย ไม่เก็บน ้ า 
เหมาะแก่การปลูกล าไย มีน ้ าบาดาล 1 บ่อและใกลก้บัแหล่งน ้ าชลประทานแม่แตง โดยระยะเวลา
การผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคมหรือระยะเวลาในการผลิต 210 วนั 
ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจ้ะลูกใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี โดยมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น ้ าบ่อหลวง) ในการให้
ค  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

    ผลล าไยท่ีมีคุณภาพ ลูกมีขนาดมาตรฐานมีหลายเกรดตามท่ี
ทอ้งตลาดตอ้งการ ขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 

 
5.5 องค์ความรู้ด้านการพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตร 
 5.5.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกในกลุ่มถนดัการผลิตสินคา้ เร่ือง QC เช็คความเรียบร้อย
ของสินคา้ การออกแบบ และท าผลิตภณัฑ ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้น
กลาง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    นางเครือวลัย ์เตชะบุตร ถนดัการผลิตสินคา้  นางนฤมล ชยัปราการ 
ถนัดเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินค้า และสมาชิกทุกคนมีความสามารถท าผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพนัธ์การตลาด และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการ
ผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ต่างๆ ขั้นตอนในการแปรรูป
สินคา้ การน าไปขายในตลาด 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต มี
สมาชิกทั้งหมด 67 คน  สินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ต ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า 
เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ ดูคุณภาพของสินคา้
ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรองความ
สะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินค้าในกลุ่ม คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร กล้วยฉาบ ล าไย
อบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ต ขายส่งใหโ้รงแรมต่างๆ และส่ง
ใหแ้ม่คา้รายยอ่ยต่างๆในตลาด ส่วนพ่อคา้คนกลางในต่างจงัหวดั (สุราษ) จะมารับซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่ม 
 
 5.5.2 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรในกลุ่มถนดัการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่ม
จะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้



130 
  

 

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญทางด้านการผลิต การปลูก ดูแล 
และเก็บเก่ียวขา้ว โดยทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามา
สอนและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบ
การปลูกขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย ์มีสมาชิก 14 คน ซ่ึงประธาน
กลุ่ม คือ คุณสมพล ใหม่จนัทร์ โดยพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ มีการเพาะปลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกรเนน้การใช้ระบบอินทรีย ์
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ทั้งการบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใชปุ้๋ ยอินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้ว
ดว้ยระบบชีววิธี ในพื้นท่ีของกลุ่มจะเป็นดินประเภท ดินร่วน ซ่ึงมีความสมบูรณ์ สามารถใชใ้นการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี และพื้นท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ใกลก้บัแหล่งน ้ า
เหมืองธรรมชาติ และจะใช้แหล่งน ้ าจากชลประทานเสริมเป็นบางคร้ัง ระยะเวลาในการผลิตอยู่
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ลูกขา้วสันป่าตอง 1 ขา้วแดง ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีผลผลิตของกลุ่มจะ
ขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
 
 5.5.3 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรมีความรู้ความเช่ียวชาญ จากประสบการณ์ท่ีเคยฝึกจาก
โครงการหลวง 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรมีความ เช่ี ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวง ยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้น
การผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอยา่งเป็นระบบการควบคุมการ
ผลิตในระบบอินทรีย ์การขุดร่องน ้าใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติการตดัหญา้แทนการใชส้ารเคมีใน
กรฉีดพ่น ใชปุ้๋ ย Giffarineจะใส่เดือนละ 2 คร้ัง และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือนหลงัการเก็บเก่ียว 
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    เสาวรสผลสดมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผล
สด และน ้ าเสาวรสบรรจุขวด ผลสดจะขายส่งให้กบัพ่อคา้คนกลาง ส่วนน ้ าเสาวรสคั้นสดจะขาย
ใหก้บัประชาชนทัว่ไป 
 
 5.5.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
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    สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผักในระบบ
เกษตรอินทรีย ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผักในระบบ
เกษตรอินทรียน์อกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” และ
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สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การท าเกษตรเดียวระบบเกษตรอินทรียแ์ก่กลุ่มนกัศึกษา 
ISDSI กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีและผูท่ี้มีความสนใจ 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการ
รวมตวักนัของเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่น
พ่อรุ่นแม่ มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตาม
ฤดูกาลมีการเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์และการ
ท าเกษตรยัง่ยืน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล การเพาะปลูกพืชผกัทั้ ง
หมู่บา้นจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย เน้นการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกัขี้ววั ขี้ไก่ ขี้หมู และน ้ า
หมกัท่ีเกิดจากเศษผกัผลไมห้รือเศษอาหาร รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก 
การควบคุมศตัรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ (ชีววิธี)  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มเกษตรกรจะขายในตราสินคา้แม่
ทาออร์แกนิค จะต้องผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานของแม่ทาก่อน ผลผลิตท่ีได้จึงมีคุณภาพ 
ปลอดสารเคมี ก่อนน าออกจ าหน่าย 
 
 5.5.6 กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ

มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP) 

  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ

มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP)       

   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภูใชช่ื้อวา่ วงัมจัฉา
พญาชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัว เรือน แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลา 
จ านวนสมาชิก 40-50 คน และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม จ านวนสมาชิก 10-20 คน ซ่ึงท า
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการท าประมงในระบบอินทรียป์ลาท่ีกลุ่ม
เกษตรกรเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลา
จะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมดซ่ึงสินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด ส่วนกบจะขาย
เฉพาะลูกกบเท่านั้น มีการท าระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้า   
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ปลาท่ีกลุ่มเกษตรกรเล้ียง ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิล
แดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมดซ่ึงสินคา้ท่ี
เป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น และจะใช้ปลานิลในการ
แปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม โดยในแต่ละคร้ังจะท าการผลิตคร้ังละ 100 กิโลกรัม โดยจะ
รับซ้ือปลาจากสมาชิกกลุ่มแลว้จึงน ามาท าการแปรรูป ซ่ึงวิธีการแปรรูป คือ (1) ปลานิลเส้นปรุงรส
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เหลือส าเร็จร้อยละ 40(2) ปลาส้มเหลือส าเร็จร้อยละ 70(3) ปลาแดดเดียวเหลือส าเร็จร้อยละ 60 
ส่วนการเพาะเล้ียงปลาสลิดอินทรีย ์(อยู่ในช่วงด าเนินการเล้ียงพ่อ-แม่พนัธุ์) เพื่อท าการเพาะเล้ียง
ในเดือน มีนาคม 2560 การน าจ าหน่ายจะขายให้มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยทาง
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จะท า packaging ขายให ้
 
5.6  องค์ความรู้ด้านการพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตร 

5.6.1 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรมีความ เช่ี ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ท่ีไดเ้คยฝึกอยูท่ี่โครงการหลวง 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    เกษตรกรมีความ เช่ี ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ท่ีไดเ้คยฝึกอยูท่ี่โครงการหลวงยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการ
ผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และยงัใหย้อดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    เกษตรกรผู ้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ ในพื้น ท่ี  1 งาน มีจ านวน
ทั้งหมด 41 ตน้ ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง 
เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย ์การขุดร่อง
น ้ าใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ(บ่อน ้ า คลอง และชลประทานห้วยชา้งศรี)การตดัหญา้แทนการใช้
สารเคมีในกรฉีดพ่น ใช้ปุ๋ ย Giffarineจะใส่เดือนละ 2 คร้ัง และจะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือนหลงัการ
เก็บเก่ียว และในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียวปนทรายซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเสาวรส 
และมีแหล่งน ้ าใกลพ้ื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงระยะเวลาในการผลิตจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เร่ิมให้
ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลผลิตเสาวรสท่ีได้นั้นจะมีคุณภาพสูง ผลใหญ่ รสชาติดี ซ่ึง
เกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน ้าเสาวรสบรรจุขวด  
 

5.6.2 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณกญัปวีร์  เกิดเจริญถนัดเร่ือง คุณสมบติัของดิน คุณภาพการ
ผลิต และการตลาด 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
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   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในด้านการตลาด 
คุณภาพการผลิต คุณสมบติัของดิน วา่ดินชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชอะไรไดบ้า้ง 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
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    เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก คือ ขา้วหอมนิลและ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน ซ่ึงเป็นคนในครอบครัว พื้นท่ีในการเพาะปลูกมี
จ านวน 8 ไร่ 3 งานการปลูกขา้วอยู่ในระบบอินทรีย ์มีการใช้น ้ าหมกัชีวภาพท่ีท าจากเศษอาหาร
เหลือจะใช้ 20 ลิตร/ไร่ใน 15 วนั/คร้ัง แอมเวย ์ และชีวภาพน ้ าส้มควนัไม ้จะใช้เม่ือมีศตัรูพืช ตดั
หญ้า 15 วนั/คร้ัง การให้น ้ าโดยจะควบคุมระดับน ้ า 5-10 เซนติเมตรและยงัใช้ระดับน ้ าในการ
ควบคุมวชัพืช  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  จะได้ผลผลิตต่อรอบ 4,800 
กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีเมล็ดและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมดและจ าหน่าย
ใหก้บัลูกคา้ประจ า 
 

5.6.3 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
วิธีการปลูก การดูแล    
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว  ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย พนัธุ์ล  าไยท่ีปลูกเป็นพนัธุ์อีดอ ใน
พื้นท่ี 4 ไร่ จ านวนทั้งหมด 90 ตน้ ในการปลูกจะใช้ปุ๋ 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 
ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกจะเป็นดินร่วนปนทราย และไดน้ าดินมาถมบนท่ีนา จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ล าไย น ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรใช้จากน ้ าบาดาล บ่อขุดจ านวน 2 บ่อ ในการท าการเกษตร 
ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนเมษายน  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย จะขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้
คนกลาง ขายตามมาตรฐานลูกและราคาตามการคดัเกรด ณ เวลานั้น 
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5.6.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง   
 1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   

   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกทุกคน ถนัดการผลิตสินค้า ถนัดเร่ือง QC เช็คความ
เรียบร้อยของสินคา้ และการออกแบบ และท าผลิตภณัฑ ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้น
กลาง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตสินคา้ การตรวจเช็ค
เร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้  ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์การประชาสัมพนัธ์การตลาด 
และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป 
เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต่์างๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินคา้ การน าไปขายในตลาด 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    โดยส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน และข้าวแต๋นน ้ า
ล าไย โดยจะใช้ข้าวคัดเกรดสันป่าตอง 1 (เม็ดจะอ้วน เวลาทอดจะสวยและฟู) ข้าวแต๋นไม่ใช้
น ้ าตาล วตัถุดิบท่ีใชส่้วนมากเป็นของเกษตรกรในชุมชน ล าไยท่ีใชผ้ลิตเป็นพนัธุ์เบ้ียวเขียว และมี
การใชธ้ญัพืชในการตกแต่งหนา้ขา้วแต๋น  
   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินค้าของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว 
และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุข สินค้าท่ีได้ คือ ขา้วแต๋นหน้า
สมุนไพร ขา้วแต๋นน ้าล าไย ท่ีออกมาในรูปลกัษณ์ต่างๆ เช่น หนา้ยิม้ หนา้เส้ียวพระจนัทร์ เป็นตน้ 
 
5.7 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

5.7.1 กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ

มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP) 

  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

  3.1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และ
มีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ไดรั้บ safety level (GAP) และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้น
การผลิต การตลาด การแปรรูป  
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง 
โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย์ซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจใ้นการท า
ระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้าอินทรีย ์ขั้นตอนการเตรียมสารอาหาร และขั้นตอน
การท าตะกอน bioflocมีดังน้ี (1) เตรียมสารอาหารสร้างตะกอนโดยการบดให้ละเอียด ได้แก่ 
ตะกอนดิน 0.1 g/l กากน ้าตาล 0.4 g/l อาหารเมด็ 0.2 g/l ร าละเอียด 0.2 g/lโดโลไมท ์0.1 g/l (2)เติม
น ้ าลงบ่อตามท่ีต้องการละลายสารอาหาร คนให้เข้ากัน เติมลงในบ่อ เปิดออกซิเจนให้อากาศ 
ช่วงเวลา 2 สัปดาห์แรกวดัคุณภาพน ้ าทุกวนั ถา้ค่าออกซิเจนละลายในน ้ า (DO)น่ิงไม่ต ่ากว่า 5 mg/l 
และค่า NH3-N ไม่ เกิน 1 mg/l ว ัดตะกอน flocได้ปริมาณ 10  ml สามารถปล่อยส ัตว ์น ้ าได้ 
หล ังจากนั้นเติมกากน ้ าตาลทุก ๆ วนั  40 กรัม/น ้ า  1 ต ัน และตรวจคุณภาพทุก ๆ 3 วนั มี
ระบบกรองน ้า บ่อพกัน ้า และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ 
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   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด และกบจะขายเฉพาะ
ลูกกบเท่านั้น สินคา้มีคุณภาพ สดใหม่ตลอด และขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่ หรือลูกคา้ประจ า 

 
5.7.2 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 

คุณค า ดวงค าฟู ถนัดการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่ม
จะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    เกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญทางด้านการผลิต การปลูก ดูแล 
และเก็บเก่ียวขา้ว โดยทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามา
สอนและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบ
การปลูกขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย    
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ทั้งการบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูกขา้ว โดยในพื้นท่ีใช้ปุ๋ ย
อินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้วด้วยระบบชีววิธี ในพื้นท่ีของกลุ่มจะเป็นดินประเภท ดิน
ร่วน ซ่ึงมีความสมบูรณ์ สามารถใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดเ้ป็นอย่างดี และพื้น
ท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ใกลก้บัแหล่งน ้ าเหมืองธรรมชาติ และจะใชแ้หล่งน ้ าจากชลประทาน
เสริมเป็นบางคร้ัง และระยะเวลาในการผลิตอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  

   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลิตภณัฑค์ือ ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์
ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเนน้การใชร้ะบบอินทรียผ์ลผลิตของกลุ่ม
จะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 

 
5.7.3  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    เกษตรกรถนัดเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธุ์
หอมหวัใหญ่  ถนดัการใชส้ารเคมี 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
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    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ

จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์

อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการ
ผลิต การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ การใชปุ้๋ ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการ
ของพืช 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
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    ในการเพาะปลูกจะใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมี
สูตร 15-15-15 ใช้ 20 กิโลกรัม/ไร่พ่นยา 15 วนั/คร้ัง ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง 
และระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์หรือประมาณ 
120 วนั  

   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการ
ผลิต การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ การใชปุ้๋ ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการ
ของพืช 
 
5.8 องค์ความรู้ด้านการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน 

5.8.1 กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย  อ าเภอแม่ริม 
  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญในดา้นเกษตรและดา้นการตลาด 
รวมทั้งเช่ียวชาญในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารพื้นบา้น 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - อบรมการเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ จาก
มหาวิทยาลยั ราชภฎัเชียงใหม่ 
  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญในดา้นเกษตรและดา้นการตลาด 
รวมทั้งเช่ียวชาญในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารพื้นบา้น 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    มีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน ในพื้นท่ีทั้งหมด 15 ไร่ โดย

แบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยั 1 ไร่ ท่ีนา 9 ไร่ พื้นท่ีปลูกผกัผลไม ้5 ไร่ และโรงสีเลก็ซ่ึงภายในฟาร์มก็จะมีพืช

พนัธุ์มากมายไม่วา่จะเป็นขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ผกัออร์แกนิก ฝร่ัง มะยงชิดเป็นตน้ วิธีการ

เพาะปลูกในระบบอินทรียท์ั้งหมด 
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   3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

   กิจการแบบการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถให้
ลูกคา้เขา้ไปร่วมท ากิจกรรมทางเกษตรได ้
 
5.8.2 กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย 
ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ในพื้นท่ี อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การปลูกชาอสัสัม และท าโฮมส
เตย ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - อบรมการเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ จาก
มหาวิทยาลยั ราชภฎัเชียงใหม่ 
  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดอยปู่ หม่ืน อ าเภอแม่อาย 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย 
ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ในพื้นท่ี มีประชากรทั้งหมด 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การ
ปลูกชาอสัสัม และท าโฮมสเตย ์
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    มีการท าโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงเน้นกิจกรรมทางการเกษตร 
(ปลูกชา) และการปลูกพืชแบบผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากของ
กลุ่มเกษตร คือ ชาปู่ หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะ
ไดล้งมือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั 
เกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นเช่ียวชาญในการปลูกชาจาการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูก 
การดูแล การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคัว่ใบชา การนวดชา ตากใบชา และการคดัเกรดใบชา ซ่ึงชา
ท่ีมีลกัษณะใบเป็นสีขาวถือเป็นชาท่ีดีท่ีสุด (เกรดA) 

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
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   สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปู่ หม่ืน ซ่ึง
เป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี  และท ากิจการดา้นการบริการ เปิดโฮมสเตย ์การ
ท าโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงเนน้กิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) 
 
5.8.3 กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร แม่โจบ้า้นดินโฮมสเตย ์อ าเภอแม่แตง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ดา้นการเกษตร การปลูกผกั การตลาด 
และดา้นการใหบ้ริการจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - อบรมการเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ จาก
มหาวิทยาลยั ราชภฎัเชียงใหม่ 
  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
   3.1) กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร แม่โจบ้า้นดินโฮมสเตย ์อ าเภอแม่
แตง 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ดา้นการเกษตร การปลูกผกั การตลาด 
และดา้นการใหบ้ริการจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    ทางกลุ่มมีการท าเกษตรแบบผสมผสาน มีผกัหลากหลายชนิด มี
มีการให้บริการทางดา้นห้องพกัในรูปแบบบา้นดิน โดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น มีการจดัท ากิจกรรม
ใหน้กัท่องเท่ียวไปเขา้ร่วม อาทิ วิธีการสร้างบา้นดว้ยดิน การท าอาหารพื้นบา้นจากผลผลิตในพื้นท่ี 

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    โฮมสเตยบ์า้นดิน ท่ีพกัอาศยัท่ีท าจากดิน ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างชาติ  
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5.9 องค์ความรู้ด้านการพฒันาระบบเศรษฐกจิการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ 
5.9.1 กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  
   คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์ไดรั้บ safety 

level (GAP)  

   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 

  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิต
การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้ง
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ศูนยเ์รียนรู้การประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการแปรรูปผลิตภณัฑ์จาก
ปลา ตั้งแต่เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์และการแปรรูปของกลุ่ม 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภูใชช่ื้อวา่ วงัมจัฉา
พญาชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลา 
จ านวนสมาชิก 40-50 คน และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม จ านวนสมาชิก 10-20 คนปลาท่ี
กลุ่มเกษตรกรเล้ียง ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ แต่สินคา้ท่ีเป็นตวั
หลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด และกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตร
แบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย ์ ซึ ่ ง ไ ด ้ร ับ ก า ร
ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลยัแม่โจ้ในการท าระบบไบโอฟลอค (biofloc) กับการผลิตสัตว์น ้ า
อินทรีย ์ขั้นตอนการเตรียมสารอาหาร และตรวจคุณภาพทุก ๆ 3 วนั มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้ า 
และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    การแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรนั้นจะใช้ปลานิลในการแปรรูป
เป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม โดยในแต่ละคร้ังจะท าการผลิตคร้ังละ 100 กิโลกรัม สินคา้แปรรูป 
คือ (1) ปลานิลเส้นปรุงรส (2) ปลาส้ม (3) ปลาแดดเดียว  สินค้าเกษตรท่ีได้มีคุณภาพท่ีสูง 
ปลอดภยั สะอาด และมีรสชาติท่ีดี มีการบรรจุภณัฑแ์บบสูญญากาศ 

 
5.9.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

สันป่าตอง 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกกลุ่ม  ถนัดการผลิตสินค้า ถนัดเร่ือง QC เช็คความ
เรียบร้อยของสินคา้ การออกแบบ และท าผลิตภณัฑ์ 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอสันป่าตอง 

   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    นางเครือวลัย์ เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินค้า นางนฤมล ชัย
ปราการ ถนัดเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ และการออกแบบ และท าผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพนัธ์การตลาด และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการ
ผลิต การตลาด การแปรรูป 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต มี
สมาชิกทั้งหมด 67 คนสินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้ว
เกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ตโดยส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน และ
ขา้วแต๋นน ้ าล าไย โดยจะใชข้า้วคดัเกรดสันป่าตอง 1 (เม็ดจะอว้น เวลาทอดจะสวยและฟู) ขา้วแต๋น
ไม่ใช้น ้ าตาล วตัถุดิบท่ีใชส่้วนมากเป็นของเกษตรกรในชุมชน ล าไยท่ีใชผ้ลิตเป็นพนัธุ์เบ้ียวเขียว 
และมีการใชธ้ญัพืชในการตกแต่งหนา้ขา้วแต๋น  

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
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   สินคา้ คือ ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ ล าไยอบแหง้ และขา้วเกรียบ ขาย
ให้โรงแรมต่างๆ และส่งให้แม่คา้รายย่อยต่างๆในตลาด ส่วนพ่อคา้คนกลางในต่างจงัหวดั 
(สุราษ) จะมารับซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่ม 

 
5.10 องค์ความรู้ด้านการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกดิประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

5.10.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสัน

ป่าตอง   

 1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   

   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    สมาชิกกลุ่ม  ถนัดการผลิตสินค้า ถนัดเร่ือง QC เช็คความ
เรียบร้อยของสินคา้ การออกแบบ และท าผลิตภณัฑ์ 
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 
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   3.1) 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร 
    นางเครือวลัย์ เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินค้า นางนฤมล ชัย
ปราการ ถนัดเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินค้า นางกมลวลัย์ ถนัดการออกแบบ และท า
ผลิตภณัฑ ์
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต มี
สมาชิกทั้งหมด 67 คน สินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ต สินคา้หลกัของกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหน้า
สมุนไพร ขา้วแต๋นน ้ าล าไย มีวิธีการจดัการปัจจยัการผลิตโดยส่วนผสมต่าง ๆ จากเกษตรกรใน
ชุมชน และขา้วแต๋นน ้ าล าไย โดยจะใชข้า้วคดัเกรดสันป่าตอง 1 ขา้วแต๋นไม่ใชน้ ้ าตาล วตัถุดิบท่ีใช้
ส่วนมากเป็นของเกษตรกรในชุมชน ล าไยท่ีใชผ้ลิตเป็นพนัธุ์เบ้ียวเขียว และมีการใชธ้ญัพืชในการ
ตกแต่งหนา้ขา้วแต๋น 

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    สินคา้ คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร ขา้วแต๋นน ้ าล าไย ท่ีออกมาใน
รูปลกัษณ์ต่างๆ เช่น หน้ายิ้ม หน้าเส้ียวพระจนัทร์ เป็นตน้ สินคา้ของกลุ่มได้มีการขอใบรับรอง
มาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข ขายส่ง 
โดยใชร้ถส่วนตวัขนส่งเอง ขายใหโ้รงแรมต่างๆ และส่งให้แม่คา้รายยอ่ยต่างๆในตลาด ส่วนพ่อคา้
คนกลางในต่างจงัหวดั (สุราษ) จะมารับซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่ม 

 

5.10.2  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

  1) องคค์วามรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)   
   1.1) ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล 
    กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้เป็นปราชญชุ์มชนดา้นการเกษตรยัง่ยนื  และ
มีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรีย ์
  2) องคค์วามรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
   2.1) อบรม 
    - การส ารวจดิน เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการ
จดัการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    - สรุปผลการวิเคราะห์ดิน และการจดัการดินของกลุ่มเกษตรกร 

จงัหวดัเชียงใหม่อ.จกัรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ ทีม

วิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS ทีมวิทยากร จากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้

สารเคมีทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    - การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : 

GAP) ทีมวิทยากร จากสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  3) แกนกลางองคค์วามรู้ขององคก์ร (Core Competencies of the Organization) 

   3.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
   3.2) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร  
    กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้เป็นปราชญชุ์มชนดา้นการเกษตรยัง่ยนื  และ
มีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรียน์อกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรยงัได้
จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การท า
เกษตรเดียวระบบเกษตรอินทรียแ์ก่กลุ่มนักศึกษา ISDSI กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีและผูท่ี้มีความ
สนใจ 
   3.3) หนา้ท่ี/กระบวนการ  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการ
รวมตวักนัของเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่น
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พ่อรุ่นแม่มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตาม
ฤดูกาล การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์และการท า
เกษตรยัง่ยืน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชผกัทุกชนิดตามฤดูกาล การเพาะปลูกพืชผกัทั้งหมู่บา้น
จะไม่มีการใชส้ารเคมีเลย เน้นการใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัท่ีเกิดจากเศษผกัผลไมห้รือเศษอาหาร 
รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก การควบคุมศตัรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ (ชีว
วิธี) 

  3.4) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 
    ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มก่อนท่ีจะขายในตราสินคา้แม่ทา
ออร์แกนิคกลุ่มเกษตรยงัไดรั้บการยกย่องจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ขายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลท่ีสนใจ 




