
 
บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
 
 การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้ร่ิม
จากการศึกษาบริบทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 17 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร โดยมี
วตัถุประสงคข์องการพฒันา 11 ประเด็น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 จากการศึกษาบริบทของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 17 กลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มี 5 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ 5 ชนิด ไดแ้ก่ (1) ล าไย (2) ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (3) เสาวรส (4) ผกัสลดั และ (5) ปลานิล มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
1 ล าไย สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
2 เสาวรส แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
3 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
4 ผกัสลดั แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
5 ปลานิล สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล

ชมภู 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 นักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม จนสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์และแบรนด์สินค้ามี

รายละเอียดดงัน้ี  

  1) กลุ่มเกษตรกรได้ความหมายของแบรนด์ (Brand) โดยแบรนด์ ประกอบไป

ดว้ย ช่ือแบรนด์สามารถใชเ้ป็นค าสั้น ๆ หรือสัญลกัษณ์ เพื่อออกแบบตามความหมายของแบรนด ์

รวมถึงคุณลกัษณะของแบรนด์ โดยสรุปคือ (1) รูปร่างหน้าตาภายนอกท่ีท าให้จดจ า (attribute) 

มองจากภายนอกแลว้ทราบถึงแบรนด์นั้น ๆ (2) คุณประโยชน์ (benefit) สะอาด สวย ดูดี (3) คุณค่า 

(value) ท าไมคนถึงชอบถือกาแฟสตาร์บคัเดินไปเดินมา แต่ถา้ซ้ือตามร้านทัว่ไปวางตรงไหนก็ได ้

(4) บุคลิกภาพ (personality) ท าไมถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กับวยัรุ่นแต่ออกแบบมาดูไม่

เหมาะสมกบัวยั ลูกคา้ก็ไม่อยากถือ สรุปไดว้่ากลุ่มไดแ้นวทางในการตั้งช่ือแบรนด์ ดงัน้ี (1) ใชค้  า

ท่ีสั้น กระชบั เพียง 1 - 3 พยางค ์(2) อ่านออกเสียงไดง้่าย (3) เขียนสะกดไดง้่าย (4) สามารถส่ือถึง

บุคลิกภาพของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายไดดี้ (5) สามารถส่ือถึงคุณประโยชน์ (benefit) ของแบ

รนด์ได้ (6) โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และ (7) ควรระมดัระวงัเร่ืองความหมายของค าเม่ือเขียน

เป็นภาษาองักฤษ และรูปแบบของโลโก ้ท่ีกลุ่มเกษตรกรไดแ้นวคิดการพฒันาดงัน้ี 

   (1) แบบอกัษร เช่น แม่โขงกบั MANGO ซ่ึงแม่โขงก็ดูโบราณ ถา้เราเอา

รูปแบบตัวอักษรค าว่าแม่โขงไปใช้กับ MANGO เราจะกล้าซ้ือเส้ือผา้แบรนด์น้ีหรือไม่ ซ่ึงมัน

ขดัแยง้และไม่สอดคลอ้งกนั 

   (2) แบบรูปภาพ ความหมายตรงตวั เช่น แอปเปิลส่ือถึงโทรศพัท ์โดยก็มี

การเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงตามยคุสมยั 

   (3) แบบนามธรรม เป็นรูปแบบท่ีต้องใช้ความคิด เช่น โลโก้เบนซ์ท่ีมี

สัญลกัษณ์ 3 แฉกเกิดจากการรวมกนัของพาหนะ ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 
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   (4) แบบผสมผสาน (Combination form) ใช้ทั้ งอักษร รูปภาพ ภาพ 
abstract หรือกราฟฟิกอ่ืน ๆ เช่น โลโกเ้ซ็นทรัล การเป็นศูนยก์ลางท่ีมีลูกศรช้ีเขา้หากนั 4 ทิศทาง 
และถูกตอ้งตามหลกัฮวงจุย้ 

  5) คุณลกัษณะของโลโกท่ี้ดี  

   (1) ความหมาย เช่น ค าวา่ “กคช.” ยอ่มาจากค าวา่ การเคหะแห่งชาติ 

   (2) ความเหมาะสมกับส่ือ อาจจะปักอยู่บนเส้ือทีม ถา้น ามาย่อก็ตอ้งดู
สวยและเหมาะสมกบัส่ือดว้ย 

   (3) ความร่วมสมยั เร่ิมแลกก็จะไม่สวยและมีการพฒันามาเร่ือยๆ  
   (4) ความน่าเช่ือถือ สามารถความหน้าเช่ือถือให้กับลูกค้า โครงสร้าง
ต่างๆ ท่ีน ามาใช ้เหมือนอิชูซุ ฮอนดา้  
   (5) ความเป็นเอกลกัษณ์ ของตนเอง ใชส้ัญลกัษณ์ ตวัอกัษรท่ีไม่ซ ้าใคร 

   (6) โดยการใชสี้  
   (7) ความเรียบง่าย เรียบร้อย เล็ก ๆ ดูดีและสามารถสร้างความประทบัใจ
ไดดี้ 

   (8) ความเป็นสากล สัญลกัษณ์ท่ีมีสายลอ้มรอบไมค้ฑา สามารถน าไปใช้
แทนการแพทย ์

   (9) การน าไปใชป้ระโยชน์ง่าย เช่น ตราประทบั ซองจดหมาย นามบตัร  
   (10) เอกภาพ เกิดจากความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  
   (11) ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
  6) การออกแบบ 

   ประกอบดว้ย ค าบรรยาย สัญลกัษณ์ ภาพพจน์ แสดงออกไดด้ว้ยจุด เส้น 
สี รูปวาด ภาพพจน์เราควรออกแบบในหลกัการของ SAFE ย่อมาจาก S เขา้ใจง่ายสบายตา A มี
ความสวยงาม ชวนมอง F ใชง้านไดง้่าย สะดวก E ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
    (1) การออกแบบกราฟฟิก เพื่อตอ้งการท่ีแสดงสรรพคุณต่างๆ ส่ิงท่ีตอ้งมี
ช่ือสินคา้ ตรา สัญลกัษณ์ รายละเอียด  
   (2) การสร้างความแตกต่างด้วยวิธีการประยุกต์ น าเสนอวิธีใช้ เช่น ฝา
โยเกิร์ตสามารถพบัเป็นชอ้นได ้ เบียร์กบัฝาท่ีมีถัว่อยูด่ว้ย  
   (3) การสร้างความแตกต่างด้วยวิธีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ ท าสินคา้เป็น
แท่งทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ การสกรีนเส้ือให้เป็นรูปผกัหรือเน้ือเพื่อท่ีจะท าให้แปลกใหม่และใช้การ
น าเสนอดว้ย  
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   (4) การสร้างความแตกต่างด้วยภาพลักษณ์  เร่ืองราวและข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ การขายทอ้งมว้นท่ีน าเร่ืองราวท่ีมาของทอ้งมว้น โดยมีภาพวดัร่องขุ่นให้ทราบถึงแหล่งท่ี
ท า การท ากล่องใส่ป้ันขริบท่ีท าเป็นรูปแบบเมืองเก่าของภูเก็ต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้จากราคา 30 - 40 
บาท เพิ่มมูลค่าเป็น 55 - 60 บาทได ้ 
   (5) การสร้างความแตกต่างดว้ยความโดดเด่น  
   (6) การสร้างความแตกต่างโดยใชว้ฒันธรรม  
   (7) การสร้างความแตกต่างดว้ยวสัดุจากธรรมชาติ เช่น ขายส้มโอ แต่ใน
พื้นท่ีมีผกัตบเยอะ จึงน ามาท าเป็นถุงหรือห่อหุม้แทนพลาสติก  
   (8) การสร้างความแตกต่างโดยเลียนแบบวสัดุธรรมชาติ การพิมพ์ลาย
ใบไม ้ใบตองลงบนกระดาษ  
  7) หลกัการในการใชสี้ โดยหลกั ๆ จะมีอยู่ 3 สี คือ แดง น ้ าเงิน เหลือง เกิดการจบั
คู่ผสมกนั ก็จะเกิดสีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  
   (1) การใชสี้คา้งเคียง สีท่ีใกลชิ้ดกนั 2 หรือ 3 สี  
   (2) สีเอกรงค์ การใช้สีเพียงสีเดียวหรือสีท่ีมีความขา้งเคียงด้านใดด้าน
หน่ึง  
   (3) สีคู่ประกอบ การใช้สีท่ีตดักนัของสีคู่ตรงกันขา้ม เช่นด าตดัเส้นกับ
ขาว  
  8) เทคนิคการออกแบบ 
   (1) การออกแบบเป็นชุด มีผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความทรงจ าท่ีดี เป็นตวั
เช่ือมโยงใหรู้้วา่เป็นชุดเดียวกนั การออกแบบเป็นชุดท่ีท าใหเ้ราอยากไดท้ั้งกล่อง ซ่ึงมี 3 ช้ินขา้งใน  
   (2) การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค
และอาจจะดูเป็นภาพปะติดปะต่อ การน าขวดไวน์เรียงกนั 3 ขวดเพื่อใหเ้ป็นรูปมือ  
   (3) การออกแบบแสดงศิลปะทอ้งถ่ิน ท่ีมีจุดมุ่งหมาย เช่น จงัหวดัล าปาง
คือ รถมา้ จงัหวดัพิจิตร คือ จระเข ้ 
   (4) การออกแบบของขวญั การตดัสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นท่ีจุดขาย เช่น 
การผกูโบว ์จะช่วยสร้างความสนใจท าใหก้ารออกแบบมีคุณค่าขึ้น 
 

5.2 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษาบริบทของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 17 กลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กร
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ภาครัฐในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจ านวน 5 อปท. ท่ีมีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพด้านการเกษตร มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 รายช่ือองคก์รชุมชนท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐ    
 ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ อปท. ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
1 อบต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง กลุ่ ม วิส าห กิ จ ชุมชนแปรรูปผลผ ลิต เกษตร         

บา้นสันกอเก็ต 
2 อบต.น ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
3 อบต.น ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
4 ทต.บา้นแม อ.สันป่าตอง กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
5 ทต.สันป่าเปา อ.สันทราย กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
6 ทต.ชมภู อ.สารภี กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  

 จากการวิจยัสามารถท าการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน โดยการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มโดยการท าบันทึกข้อความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัองค์กรทอ้งถ่ิน จ านวน 5 แห่ง เพื่อท าโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
ชุมชนผา่นการอนุมติัของสภาต าบลขององคก์ร มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) บนัทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน” จ านวน 5 องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
     (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
    (2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
    (3) เทศบาลต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
    (4) เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 



172 
 

    (5) เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี  มีรายละเอียดของบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการโครงการ “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ในภาคประชาคมอาเซียน (Promoting the agriculture of Chiang Mai local community in 
ASEAN community)” โดยความรับผิดชอบระหว่างนักวิจยัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง (2) องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง (3) 
เทศบาลต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง (4) เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย และ (5) 
เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภี ไดต้กลงท าความร่วมมือกันในการบูรณาการท างานร่วมกนัใน
โครงการ “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ในภาค
ป ระ ช าค ม อ า เซี ย น  (Promoting the agriculture of Chiang Mai local community in ASEAN 
community)” โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน จ านวน 12 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 2) โครงการวิจยัเพื่อ
พฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขนัในอาเซียน      
3)โครงการวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน 4) โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน 5) โครงการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6) โครงการวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7) โครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน         
8) โครงการวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9) โครงการวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  10)
โครงการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคม
อาเซียน 11) โครงการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน และ 12) 
โครงการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสนอเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ โดยทางคณะท างานได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน ท่ีมีความสามารถท าการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถเป็นตน้แบบในการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ การเปล่ียนแปลงบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีท าได ้โดยความ
ยนิยอมจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ไดแ้ก่ นกัวิจยัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 5  แห่ง และให้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ด าเนินงาน
ตามโครงการร่วมกนั ตลอดปี 2561  ซ่ึงบนัทึกน้ีมีผลนับตั้งแต่วนัท่ีลงนามเป็นตน้ไป ลงนาม ณ 
วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  จากนั้นนกัวิจยัไดท้ าการพฒันาศกัยภาพองคก์รชุมชนผา่นกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 
การพฒันาศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS)” การพฒันาศกัยภาพดา้น “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System 
: ICS)” และการพฒันาศกัยภาพด้าน “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : 
GAP)” กับเจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรชุมชนท่ีได้เข้าร่วมสรุปผลการพัฒนาได้ว่า ในด้าน
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลของเกษตรกร ได้แก่ (1) 
เกษตรกรท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ (2) มีการตระหนักในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น (3) เกษตรกรมี
ความสนใจและมีแนวทางในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีขึ้น (4) สินคา้เกษตรอินทรียก์  าลงัเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (5) เกษตรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง (6) 
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัสุขภาพมากขึ้น และ (7) สินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็น
ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค และในดา้นท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เน่ืองจากเกษตรกรยงัคงใชส้ารเคมีเป็นปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งพฒันา
ในระยะถดัไป 
 
5.3 การวิจัยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ
การแข่งขันในอาเซียน 
 จากการวิจยัสามารถพฒันาประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้3 แนวทางมีรายละเอียดดงัน้ี 
 แนวทางท่ี 1  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจดัการดิน 
นักวิจัยได้ท าการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเร่ิมจากการตรวจคุณสมบติัของดินว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการผลิต
พืชชนิดนั้นๆ หรือไม่อย่างไร ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราควรปลูกพืชตามดิน แต่ไม่
ควรเปล่ียนดินตามพืช โดยไดค้วามร่วมมือจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ใน
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การวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ี ทุกกลุ่มมีการผลิต โดยมีคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิต หากปรับปรุง
ดินเพียงพอจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบติั
ได ้โดยใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ทางการเกษตร  
 แนวทางท่ี 2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต นักวิจยัไดท้ าการ focus group กลบักลุ่มเกษตรและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งดา้นเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร และอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั 
คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหาเทคนิคและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบัการผลิตพืช
ของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีหลกัการท่ีว่าไม่ตอ้งเพิ่ม
ตน้ทุนมากนกัและพยายามใชท้รัพยากรในชุมชนใหม้ากท่ีสุด พบวา่  
  1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเลือกพนัธุ์
ท่ีใช้ปลูก คือ พนัธุ์อีดอ ซ่ึงเป็นพนัธุ์ท่ีได้รับความนิยมปลูก และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เทคนิค
การใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละการดูแลล าไยในระบบการผลิตแบบอินทรียท์ั้งหมด เทคนิคการใช้ระบบ
สปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย เทคนิคการท าปุ๋ ยอินทรียใ์ช้เอง ซ่ึงท าจากของเหลือใช้จากการท า
เกษตร เทคนิคการตดัหญา้ 1 คร้ัง/เดือน และการตดัแต่งผลซ่ึงจะท าให้ผลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกนั 
เทคนิคการใชฮ้อร์โมนไข่ในการดูแลให้ปุ๋ ยตน้ล าไย ให้น ้ า 7 วนัคร้ัง โดยในการเพาะปลูกมีการใช้
สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลังจากนั้นจะใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมักฮอร์โมนไข่ในการปลูก 
เทคนิคการตดัแต่งก่ิงตน้ล าไยหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่ม
มากยิ่งขึ้น การดูแลหลงัการเก็บเก่ียว เช่น ใส่ปุ๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้ล าไยท าให้ไดรั้บ
สารอาหารท่ีเหมาะสม การตดัแต่ก่ิง การควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง เน่ืองจากจะท าให้ปุ๋ ยพ่นและสาร
ท่ีป้องการศตัรูพืชมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการเก็บเก่ียวและดูแลรักษา เป็นตน้  
  2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเลือก
พันธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใช้ปลูกเสาวรส คือ พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ไทยนุ่งเบอร์2 โดยข้อดีของ
เสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง คือ ผลดก ส่วนพนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์ 2 ขอ้ดีคือ น ้ าจะเยอะ และหวาน เทคนิค
การขยายพนัธุ์โดยการต่อยอด/เสียบยอด แลว้เพาะใส่ถุงขยายพนัธุ์  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเสาวรสไดด้งัขึ้น เทคนิคการปลูกดว้ยระบบอินทรีย ์ใชส้ปริงเกอร์ในการให้น ้า และเป็นระบบ
อินทรียท์ั้งหมด เทคนิคการจดัการดินจะใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุงดิน ใชฮ้อร์โมนอาทิตย์
ละคร้ัง น ้ าหมกัจากปลากบัหอย น ้ าส้มควนัไม ้ยาคูลทผ์สมกาแฟ (เขาช่อง) ขี้ชา้ง หมู ววั และการ
ก าจดัแมลงดว้ยวิธีการดกัจบัแบบทางธรรมชาติ เทคนิคการตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือน โดยจะตดัแต่ง
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ให้แตกก่ิงใหม่ และตดัแต่งก่ิงเลือกเถาท่ีสมบูรณ์ ใน 1 ก่ิงให้ได ้12 ลูก และควรตดัแต่งก่ิงบ่อย ๆ 
เน่ืองจากจะท าใหลู้กออกเยอะ เป็นตน้ 
  3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกพนัธุ์ในปลูกหอมหวัใหญ่ คือ พนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์ โดยเกษตรกรจะคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีอตัรา
การงอกสูง และเหมาะสมกบัการเพาะปลูกในพื้นท่ี เทคนิคการเพาะปลูกจะใช้น ้ าหมกัชีวภาพท า
เอง ใช้น ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า  
7 วนัคร้ัง และการสังเกตอาการของพืช และเทคนิคการปลูกหอมหัวใหญ่ ควรปลูกห่างกนั 5-6 น้ิว
ต่อตน้ และตอ้งมีความเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดเป็นอยา่งมากจึงไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและเสียหาย
นอ้ย  
  4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกพนัธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใชป้ลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยเกษตรกรจะคดัเลือกเมล็ด
พนัธุ์ท่ีมีอัตราการงอกสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณท่ีมีคุณภาพ เทคนิคการปลูกด้วยระบบ
อินทรีย ์เน้นในเร่ืองของคุณภาพของขา้วความปลอดภยัจากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว  เทคนิค
การผลิตพ่นน ้ าหมกัทุก 10-15 วนัหลงัจากด านาได ้15 วนัและเทน ้ าหมกัลงในน ้ า 1 คร้ัง/Crop เม่ือ
ขา้วอายุได ้1 เดือน เทคนิควิธีในการปลูกใช้การปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 30*35 เซนติเมตร หรือ
40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้ ก่อนจะน ามาปักจะเพาะกลา้ในนาแบบปกติก่อน 1 เดือนจึงจะ
น ามาปักด า และเทคนิคการปลูกแบบนาโยนซ่ึงจะเพาะกลา้ในถาดเพาะก่อนลงปลูก เพาะตน้กลา้  
15 วนั แต่เร่ิมโยนกล้าอายุ 17 วนัจะดีท่ีสุด ซ่ึงการเตรียมต้นกล้าไว้ล่วงหน้าโดยให้พอดีกับ
ช่วงเวลาในการน าไปปลูกก็เพื่อใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีมีคุณภาพดี เป็นตน้ 
 แนวทางท่ี 3 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้นการลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน และการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้
เกษตรกรทราบแนวทางการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบั
เกษตรกรแลว้ แต่ยงัไม่ทราบวา่สามารถลดตน้ทุนไดห้รือไม่ หรือมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นนกัวิจยัจึง
ไดท้ าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตกบัผลผลิตท่ี
ผลิตไดจ้ากปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2561 พบวา่ การผลิตของกลุ่มเกษตรกรจากการลดตน้ทุนรวม
ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลด
การใช้ปุ๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุอาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 นอกจากน้ียงัเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีมาใช้เพื่อการเกษตรลดลง
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อย่างเห็นไดช้ดัเจน แต่จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้สารอินทรียเ์น่ืองจากเกษตรกรลดการใช้
สารเคมีและหนัมาท าเกษตรแบบอินทรียม์ากขึ้น สรุปค่าประสิทธิภาพไดด้งัตารางท่ี 5.3 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 5.3 ค่าประสิทธิภาพของสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 

ชนิดสินค้าเกษตร ค่าประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
1) ล าไย 59.36 
2) เสาวรส 73.39 
3) หอมหวัใหญ ่ 42.32 
4) ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 12.74 

เฉลีย่ 46.95 
ท่ีมา:จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.3 แสดงค่าประสิทธิภาพของสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย
ของประสิทธิการผลิตร้อยละ 46.95 แยกตามชนิดของสินค้าเกษตร ได้แก่  เสาวรส มีค่า
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ ล าไย มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 59.36 
หอมหัวใหญ่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.32 และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 12.74 
จะเห็นได้ว่า ล าไย และเสาวรส มียงัระยะเวลาในการเก็บเก่ียวยาวจะมีค่าประสิทธิภาพมาก 
เน่ืองจากลดค่าใช่จ่าย ค่าพนัธุ์พืช ค่าการเตรียมดิน และค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะท าก่อนการ
ปลูกพืชเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  
 
5.4 การวิจัยเพ่ือการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันใน

อาเซียน 

 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่

มาตรฐานเกษตรสากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 คน พบวา่ ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุง

ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 19 คน (ร้อยละ 90.48) และผู ้ท่ีไม่มี

ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน (ร้อยละ 9.52) 

และความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจะเห็นว่าเหตุผลท่ี

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้ประเด็นเกษตรกรมีความตั้งใจ
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และสามารถปฏิบติัได้ไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบัติ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 ส่วนสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดีไม่มีการเปล่ียนแปลง ดงัตารางท่ี 5.4 และ 

ตารางท่ี 5.5 

 

ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 90.48 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 9.52 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

  
 

1) เกษตรกรมีความตั้ งใจและสามารถ
ปฏิบติัได ้

6 6 0.00 

2) เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไป
ปฏิบติั 

3 5 16.67 

3) สินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี 1 1 0.00 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

   

รวม 10 12  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.6   การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  
                     (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ 

ทางปากทางผิวหนงั 
21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบั
ท่ีปลอดภยั 

21 100.00 

3. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

20 95.24 

4. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศตัรูพืช รวมถึง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

19 90.48 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกร
ตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

17 80.95 

6. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึง
ดูแลโดยกรมการขา้ว 

14 66.67 

7. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี
ประโยชน์ต่อพืช 

11 52.38 

8. ว ัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซ่ึงไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

10 47.62 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกใน
ยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

6 28.57 

10. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจ
เท่านั้น 

6 28.57 

11. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 1 4.76 
12. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลด

ความเส่ียงของอันตรายท่ีเกิดขึ้ นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 

1 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.6   การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  
                     (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
13. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุ มก ารผ ลิ ต สิ นค้ าเกษตร  

3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 
0 0.00 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสาน
มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 ตารางท่ี 5.6  หลงัการพฒันาพบว่า ผลการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ การไดรั้บพิษจากวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง และอาหารปลอดภยัจาก
สารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดับท่ีปลอดภยัตอบถูกจ านวน 21 คน(ร้อยละ 
100.00) รองลงมาคือ  Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่ม
ผูค้า้ปลีกทัว่โลก ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อยละ 95.24) วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สาร
ป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน (ร้อย
ละ 90.48) Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการ
พฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน (ร้อยละ 80.95) 
THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว ตอบ
ถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 66.67) วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  ปาราสิต 
เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 52.38) วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน 
หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) การ
ไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น และการท่ีเกษตรกร
ไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP 
เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.57) มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี ตอบถูกจ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76) และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการ
ผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ า การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการท าการเกษตร 
เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP 
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มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั GAP  ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในประเด็นน้ี 
 
ตารางท่ี 5.7  ผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  
                    การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) ร้อยละการ

เปลีย่นแปลง  ก่อน หลงั 
1. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร 
รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั 

21 21 0 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ี
ไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 

21 21 0 

3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกัน
และจ ากัดศัต รูพื ช  รวมถึ งสารควบคุ มการ
เจริญเติบโตของพืช 

19 19 0 

4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับ
การผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

17 20 14.29 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้น
คือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

17 17 - 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช 

13 11 -9.52 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ี
มุ่งเนน้เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

13 14 4.76 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, 
ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

9 10 4.76 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตรไป
จ าหน่ ายในร้านค้าปลีกในยุโรปจะต้องได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

5 6 4.76 

10. การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น 

4 6 9.52 
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ตารางท่ี 5.7  ผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  
                    การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) ร้อยละการ

เปลีย่นแปลง  ก่อน หลงั 
11. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การ
ปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตราย
ท่ี เกิดขึ้ นระหว่างการท าการเกษตร เพื่ อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการ
บริโภค 

1 1 0 

12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และ
สัตวน์ ้า 

0 0 0 

13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี  

0 1 4.76 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
อาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0 0 

เฉลี่ยรวม   2.38 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
จากตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์เร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

(GAP) พบวา่ การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนงั และอาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา  
ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้ง
ก่อนและหลงัการพฒันา Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24  ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 14.28  หลังการพัฒนา Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้ โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้น คือ การพฒันาฟาร์มและการพฒันาบุคลากร จ านวนผู ้
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ท่ีตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา วตัถุ
ชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัล  ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62  ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลงัการ
พฒันา  THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการ
ขา้ว จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อย
ละ 4.76  หลงัการพฒันา วตัถุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายในพืช จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตรไปจ าหน่ายร้านคา้
ปลีกในยุโรปจนตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ คิดเป็น 4.76 หลงัการพฒันา การได้รับ
พิจารณาวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลงัการพฒันา การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง
การท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา  มาตรฐาน 
GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ าและมาตรฐาน 
ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงั
การพฒันา ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันาดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีความรู้
ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)” ระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เหตุผลท่ีเกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 
และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี และสามารถจดัฟาร์มให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก 
ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนงั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 95.24 

5) หลงัการพฒันา เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เกษตรกรมีความมัน่ใจท่ีจะพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 
โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
80.95  

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้ว
อยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67  

9) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส   
ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 52.38  
 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด  ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก  

ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช คิดเป็นร้อยละ 47.62  
2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษ

ทางการหายใจเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 
3) เกษตรกรเขา้ใจในการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้

ปลีกในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 

คิดเป็นร้อยละ 4.76  
4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 

3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า คิดเป็นร้อยละ 4.76 
และโดยเฉพาะ 4) เกษตรกรยงัไม่เขา้ใจใน การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การ

ปฏิบติัเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
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ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
GAP 
 
5.5 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขัน
ในอาเซียน 
 การวิจยัไดท้ าการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพเพิ่มขึ้น 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 
   1) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 
  จากการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 94.12) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 5.88) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ์ และไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 รองลงมา คือ ผ่านการอบรมในการพฒันาภาคการเกษตร และสามารถน ามี
ความรู้ไปปฏิบติัได้ ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได ้คือ ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.8 และ ตารางท่ี 5.9 

ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 16 94.12 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 5.88 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

  
 

1) สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ ์และไม่มี
การใชส้ารเคมีใน  การผลิต 

4 5 9.09 

2) ผ่ านการอบรมในการพัฒน าภาค
การเกษตร และสามารถน ามีความรู้ไป
ปฏิบติัได ้

5 5 0.00 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

   

1) ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน 2 1 -9.09 
รวม 11 9  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  2) มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 
  จากการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 93.75) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 6.25) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ มีความรู้ความเขา้ใจในการท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม และปฏิบติั
ตาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 รองลงมาคือ ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้ นร้อยละ 15.39 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใช้แหล่งน ้ า
จากล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใชส้ารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง รายละเอียดดงัตารางท่ี 
5.10 และ ตารางท่ี 5.11 
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ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

  
 

1 )  มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ ใน ก ารท า
มาตรฐานจากการฝึกอบรม และปฏิบติั
ตาม 

5 7 15.39 

2) ตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัในเร่ือง
ของสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

3 5 15.39 

ไม่ ส าม ารถป รับ ป รุงระบ บ ก ารผ ลิ ต สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

   

1) พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า 
เน่ืองจากใช้แหล่งน ้ าจากล าธารซ่ึงต้น
น ้ าและแปลง ท่ี ล้อม รอบ มี ก ารใช้
สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง 

1 1 0.00 

รวม 9 13  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS)  
  จากการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล พบวา่ ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล (ร้อยละ 81.82) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล (ร้อยละ 18.18) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได ้คือ ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิตและกบัผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 รองลงมา
คือ สามารถปฏิบัติในระบบอินทรีย์ได้ ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริง และ
ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.12 และ ตารางท่ี 5.13 

ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

  
 

1) ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิตและ
กบัผูบ้ริโภค 

1 5 30.77 

2) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 4 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

3) ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบติัจริง 

3 3 0.00 

4) ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร 1 1 0.00 

รวม 9 13  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  4) การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

  จากการวิจยั พบวา่ กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล พบว่า มีผูท่ี้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล (ร้อยละ 86.36) และผูท่ี้ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได ้(ร้อยละ 13.64) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
ได ้คือ เกษตรกรมีคามรู้ความเขา้ใจในการน าไปปฏิบติัเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 และเกษตรมีความ
ตั้งใจและมีความสามารถเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรใช้เมล็ดพนัธุ์แตงโม F-1 และเกษตรกรยงัตอ้งพึ่ง
สารเคมีในการผลิต รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.14 และ ตารางท่ี 5.15 

ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล 
จ านวน (คน) 
ก่อนการพฒันา 

จ านวน (คน) 
หลงัการพฒันา 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

  
 

1) เกษตรกรมีคามรู้ความเข้าใจในการ
น าไปปฏิบติั 

4 8 26.67 

2) เกษตรมีความตั้งใจและมีความสามารถ 4 5 6.67 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

   

1) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์แตงโม F-1 1 1 10.00 
2) เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต 1 1 10.00 

รวม 10 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
5.6 การวิจัยเพ่ือพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

นักวิจัยได้ท าอบรมเพิ่มพูนศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ในประเด็น“การจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ความหมายระบบควบคุม
ภายใน(Internal Control System : ICS) ขอ้ดีของการจดัทาระบบควบคุมภายใน(Internal Control 
System : ICS) เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กระบวนการพฒันาระบบควบคุม
ภายใน มี 5 ขั้นตอน 1) การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่มเกษตรกร 2) การจดั
ทาระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 3) การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายใน
ของกลุ่ม 4) การประเมินระบบควบคุมภายใน 5) การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ และการเตรียมระบบ
เอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
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ตารางท่ี 5.16   การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 
ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 23 92.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 8.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.16 การพฒันาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92.00) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.00) 
 
ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

ตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) ผา่นการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั 6 46.15 
2) ลดการใชส้ารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 5 38.46 
3) มีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 1 7.69 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.33 การพฒันาพบวา่ เหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ  
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 46.15) รองลงมาคือ ลดการใชส้ารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จ านวน 
5 คน (ร้อยละ 38.46) และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน (ร้อยละ 7.69) ส่วน
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เหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มล็ด
แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 7.69) 
 
ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  

ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 100.00 

2. ระบบควบคุมภายใน (ICS) มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 

25 100.00 

3. ระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 

25 100.00 

4. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

25 100.00 

5. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

24 96.00 

6. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

23 92.00 

7. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 92.00 

8. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 

20 80.00 

9. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

15 60.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   14 56.00 

11. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 14 56.00 

12. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 14 56.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 11 44.00 

14. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 9 36.00 

15. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 7 28.00 
16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพ
และความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   6 24.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม
การจัดท าระบบควบคุมภายใน(ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ตามมาตรฐานของ
ระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและ
สอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ระบบควบคุม
ภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญขอ้หน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการบันทึก  ระบบ
ควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่ม
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เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 25 คน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ผล
การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96.00)  ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี
ไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 
96.00) ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92.00) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของ
กลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกั
สากล ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อยละ 80.00) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 15 คน (ร้อยละ 
60.00) ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) 
เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 
ราย ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง ราย ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 44.00) การ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 9 คน 
(ร้อยละ 36.00) แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 7 คน 
(ร้อยละ 28.00) ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจดัท าระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ 
การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 24.00) และข้อดีของการจดัท าระบบ
ควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 
ตอบถูกจ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.00) 
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ตารางท่ี 5.19 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

25 24 -4.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายใน
ของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 25 0 

3. ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

24 25 4.00 

4. ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 
ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการ
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 

23 25 8.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 23 0 

6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้
หน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการ
บนัทึก 

23 25 8.00 

7. ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

22 23 4 

8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี ได้รับการรับรอง
สามารถใหก้ารรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย 

20 24 16 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.19 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้ง
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกั
สากล 

18 20 8.00 

10. เกณฑ์ การพิ จารณาคุณสมบั ติของกลุ่ ม
เกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิก
อยา่งนอ้ย 5 ราย 

15 14 -4.00 

11. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับ
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดย
หน่วยงานอิสระ   

15 14 -4 

12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี  2 ลักษณะคือ 
รับรอง และ ไม่รับรอง 

12 15 12 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในต้องด าเนินการอย่างครบถ้วนอย่างน้อยปี
ละ 2-3 คร้ัง 

10 11 4.00 

14. แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจดัเก็บ
ไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 

10 7 -12 

15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

7 9 8.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.19 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 

16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุม
ภายใน (ICS)  การจัดท าระบบเอกสารระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม  →  การประเมิน
ศักยภาพและความพ ร้อม เบ้ือต้นของกลุ่ ม
เกษตรกร → การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

4 6 8.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วย
ใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ี
สูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

3 3 0 

เฉลีย่รวม   3.29 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 ตารางท่ี 5.19  แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าระบบควบคุมภายใน ( ICS) จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้ง
ก่อนและหลงัการพฒันา ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลังการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน
(Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
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ควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ระบบควบคุมภายใน
(ICS) มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก จ านวนผูท่ี้ตอบถูก
ในข้อน้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลังการ
พฒันา ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  จ านวน
ผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4 .00 
หลงัการพฒันา ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ
หลายราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิด
เป็นร้อยละ 16.00 หลงัการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่
จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได้ แต่ตอ้งผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล  
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
8.00 หลงัการพฒันา เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้ง
มีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลง
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
4.00 หลงัการพฒันา ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 16.00 หลังการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลังการพัฒนา 
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.00 หลงัการพฒันา การตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลังการพัฒนา ขั้นตอน
กระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของ
กลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้ น้ี จ านวน 6 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลงัการพฒันา ขอ้ดีของการจดัท า
ระบบควบคุมภายในช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่าท้องตลาด
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โดยทัว่ไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 3 คน ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ทั้งน้ี
กิจกรรมการพฒันาด้านด้าน “การปฏิบัติตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)” เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 
 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลงัการพฒันาด้าน “การ
ปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)” เกษตรกรมีระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน
(ICS) ท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ  
การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL SYSTEM : 
ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี  3
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 100.00  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 

7) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล คิดเป็นร้อยละ 92.00 เพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรสามารถน าระบบการจดัการภายในไปใช้
จดัการระบบฟาร์มของกลุ่ม เพื่อพฒันานาศกัยภาพของกลุ่มได ้

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00 

9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00  
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10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
คิดเป็นร้อยละ 80.00  

11) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 60.00  

12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั สามารถลดการใช้สารเคมี เน้นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  
คิดเป็นร้อยละ 56.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการ
ผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.00  

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างน้อย  
 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 

6) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  
การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อม
เบ้ืองต้นของกลุ่มเกษตรกร สู่  การทดลองใช้เอกสารคู่ มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม  
สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ คิดเป็นร้อยละ 24.00  

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 12.00 
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5.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ
การแข่งขันในอาเซียน 
 จากการวิจยัเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับยกระดบัสินคา้เกษตร 
โดยใช้การวิเคราะห์และก าหนดตลาดเป้าหมาย การใชท้ฤษฎีทางการตลาด ในการวิเคราะห์ การ
จดัท าสหกรณ์ การจดักิจกรรมทางการตลาดบนหา้งสรรพสินคา้ เพื่อท่ีจะหากลยทุธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าเกษตรท่ีผู ้ผลิตได้ท าขึ้ น และยังส่งเสริมด้านการตลาดท่ีสูงขึ้ น  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1) การิเคราะห์และก าหนดตลาดเป้าหมาย 
  ดา้นการก าหนดตลาดเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรจากการส ารวจ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบขายส่งเป็นส่วนมากจะขายส่งร้อยละ 80 ให้แก่โรงงาน ร้านคา้ พ่อคา้คนกลาง โรงแรม 
และห้างสรรพสินคา้ ขายปลีกร้อยละ 15 จะเป็นจ าพวก ผลไม ้ไดแ้ก่ เมล่อน น ้ าเสาวรส และเห็ด 
ขายตามตลาดทั่วไป ออนไลน์ ส่งขายตลาดต่างประเทศและซ้ือถึงท่ีการผลิตมีเพียงร้อยละ 5 
เท่านั้น เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบขายส่ง เน่ืองจากราคายงัอยู่ท่ีกลไกตามตลาด และ
ความตอ้งการสินคา้จากผูบ้ริโภคยงัมีอยา่งต่อเน่ืองทั้งในรูปแบบขายสด และแปรรูป 
  2) การวางแผนส่วนผสมทางการตลาด (SWOT) ทั้งหมด 14 กลุ่มเกษตรกร 
   (1) จุดแขง็ ประกอบไปดว้ย 7 ประเด็น ไดแ้ก่  
    (1.1) สมาชิกมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร  
    (1.2) ผูน้ าและสมาชิกมีความเข็มแข็ง มีความสามคัคีกนัในกลุ่ม 
    (1.3) การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร  
    (1.4) ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั และมาตรฐานการ
ปฏิบติัการประมงท่ีดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์     
    (1.5) มีความไดเ้ปรียบในดา้นสายพนัธ์  
    (1.6) มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนส่งใหลู้กคา้  
    (1.7) สินคา้เกษตร มีคุณภาพในการผลิตโดยการคดัเกรด 
   (2) จุดอ่อน ประกอบไปดว้ย 5 ประเด็น ไดแ้ก่  
    (2.1) สินคา้ภายในกลุ่มมีความตอ้งการระดบัชุมชนและตลาดยงั
ไม่กวา้งมากนกั 
    (2.2) กลุ่มยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิต
ต่อรอบได ้
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    (2.3) กลุ่มยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิต
ต่อรอบได ้
    (2.4) เกษตรกรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 
    (2.5) กลุ่มเกษตรกรขาดการวางแผนกิจกรรมอยา่ง 

อยา่งเป็นระบบ 
   (3) โอกาส ประกอบไปดว้ย 4 ประเด็น ไดแ้ก่  
    (3.1) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตร 
    (3.2) มีหน่วยงานคอยให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้ และ
อุปกรณ์ในการผลิต 
    (3.3) มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารกลุ่ม 
    (3.4) สินคา้มีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
   (4) อุปสรรค ประกอบไปดว้ย 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
    (3.1) กลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้มีคุณภาพ

สม ่าเสมอ เน่ืองจากเกดจากภยัธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ 

    (3.2) การตลาดมีการแข่งขนัในพื้นฐานท่ีสูง ทั้งด้านราคาและ

ปริมาณ 

    (3.3) มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
  3) กลยทุธ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย 
  ข้อมูลจากการส ารวจแบบสอบถามส่วนผสมทางการตลาด จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
เกษตรกรได้มีการพฒันาในด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น จากท่ีขายส่ง และขายปลีก ได้มีการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด ในดา้นการขายผา่นทางส่ือออนไลน์ การปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานการผลิตให้
สูงขึ้นพร้อมกบัการพฒันาตลาดท่ีสูงขึ้นดว้ย โดยการสร้างกลยทุธ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย ดงัน้ี  
   (1) รูปแบบและช่องทางการตลาด 
   การตลาดของกลุ่มการเกษตรมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของ
สินค้า และพื้นท่ี เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ี มีการตลาดและราคาตลาดของในพื้นท่ีเอง และยงัมี
โรงงาน โรงแรม หรือผูบ้ริโภคอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ และการตลาดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 
14 กลุ่ม ก็ได้มีรูปแบบตลาดท่ีมีทั้ งหมด 4 แบบ ซ่ึงมีการแบ่งรูปแบบและช่องทางการตลาดมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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     1) ตลาดในรูปแบบสมาชิก เป็นตลาดท่ีมีการตกลงการ
ซ้ือขายตามช่วงฤดูกาล โดยผูบ้ริโภคอาจจะมีการช าระเงินล่วงหนา้ หรือวางบิลเงินสดไว ้เช่น การ
ส่งให้แก่โครงการหลวง กลุ่มธุรกิจในชุมชน ขายให้แก่ โรงแรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกเสาวรส 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกอะโวคาโด  และเกษตรกรผูป้ลูกผกั
ไฮโดรโปนิกส์ เป็นตน้ 
    2) ตลาดนดั ซ่ึงตลาดนดัมีหลายรูปแบบ มีทั้งอยูใ่นหวัเมืองใหญ่
ในจงัหวดัต่างๆ หรือตามทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ท่ีว่าง ศูนยร์าชการ โรงพยาบาล ผูบ้ริโภคสะดวกใน
การมาหาซ้ือผลผลิต ตลาดนัดน้ีมกัจะเปิดเฉพาะวนัท่ีแน่นอน แต่ไม่เปิดทุกวนั เช่น ทุกวนัศุกร์ 
หรือวนัเสาร์ โดยมากจะเปิดขายเพียงคร่ึงวนั หรืออาจนานทั้งวนัเลยก็ได ้เช่น ตลาดเจเจ เชียงใหม่ 
ตลาดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มการเกษตรท่ีมีอยู่ ซ่ึงมีรูปแบบและช่องทางการตลาดใน
หัวขอ้น้ี จ านวนมาก เน่ืองจากเป็นตลาดในทอ้งท่ี และตลาดในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่ทุกกลุ่มจะเร่ิม
ขายสินคา้จากตลาดในชุมชนก่อน เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและย่อมรับจากคนในชุมชน  และมีการคุยกนั
แบบปากต่อปาก เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันก่อเก็ต กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นตน้  
      3) การตลาดทั่วไปในประเทศ ในหลายประเทศท่ีเป็นตลาด
เกษตรอินทรียไ์ดพ้ฒันาไประดบัหน่ึง จะพบว่าช่องทางการ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ะ
ขยายไปสู่ระบบตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ตและ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ เม่ือความต้องการผลิตภัณฑ์เร่ิมขยายตัวชัดเจน 
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกในตลาดทัว่ไปย่อมเห็นโอกาสในทางการคา้ และปรับตวัเพื่อดึงส่วนแบ่ง
การตลาด เช่น Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, และ Siam Paragon เป็นต้น  เป็น
ตลาดท่ีสามาชิกทุกคนสามารถท าการตลาดในรูปแบบน้ีได ้เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่จะ
เป็นการตลาดในรูปแบบขายส่งและขายปลีก ทั้งหมด 14 กลุ่ม แต่กลุ่มการเกษตรท่ีมีการพฒันา
ดา้นการตลาดท่ีสูงขึ้น คือ การน าสินคา้ขายส่งให้แก่หา้งสรรพสินคา้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทา
ออร์แกนิค ท่ีมีการส่งสินคา้ให้แก่ห้าง Tops Supermarket Lemon farm Thai freeze และ Greennet 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคมีการตลาดท่ีสามารถพฒันาตวัเองให้
มีประสิทธิภาพไดม้ากขึ้น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ซ่ึงไดมี้การ
ส่งสินคา้ให้แก่ ร้านสุก้ี MK  ซ่ึงกลุ่มท่ียกตวัอย่างขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นการตลาดท่ี
สามารถพฒันาไปในดา้นท่ีสูงขึ้น 
      4) ตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในดา้นการตลาดท่ีสูง
มากขึ้น เน่ืองจากตลาดต่างประเทศเป็นตลาดท่ีมีความต้องการผลผลิตในจ านวนมาก และยงั
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สามารถน าพากลุ่มเกษตรต่างๆ มีการพฒันาสินคา้ การผลิต เพื่อท่ีจะให้ไดรั้บตลาดในการสั่งซ้ือ
สนคา้ท่ีสูงขึ้น เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ไดมี้การส่งออกสินคา้
ให้แก่ประเทศในอาเซียน คือ ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเจริญมากในระดบัอาเซียน ซ่ึงท า
ให้เห็นว่าตลาดท่ีมีความตอ้งการสินคา้จากกลุ่มการเกษตรของประเทศเรายงัมีมาก แต่ระบบการ
ผลิตก็ยงัไม่สามารถควบคุมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการได ้ซ่ึงน้ียงัเป็นจุดดอ้ยในดา้นการผลิตท่ี
จะน าไปสู่ตลาดท่ีสูงขึ้นได ้
  4) แผนการด าเนินงานรวมกบันกัวิจยั 
  จากการด าเนินงานร่วมกบันกัวิจยั มีการสร้างตลาดแบบสมยัใหม่ 1 รูปแบบ เพื่อ
ยกระดบัสินคา้เกษตรให้สูงขึ้น จึงได้มีการจดัตั้งสหกรณ์ร่วมกับทาง OKRD Farm โดยจดัขึ้น ณ 
หา้งสรรพสินเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ซ่ึงไดมี้การจดักิจกรรมทั้งหมด 6 คร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี 
และไดมี้กลุ่มเกษตรท่ีเขา้ร่วม 14 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) ขอ้มูลในด้านการจดัท าสหกรณ์การเกษตรร่วมกบัทาง OKRD Farm 
เป็นองคก์รอิสระท่ีบุคคลมารวมกลุ่มจดัตั้งขึ้นมาดว้ยความรัก ความสมคัรใจ ภายใตห้ลกัการเพื่อ
การตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นในชีวิต ทางดา้นการผลิตและการบริโภคสินคา้เกษตรคุณภาพ
ท่ีปลอดภยั รวมทั้งการสร้างความหวงัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีดีร่วมกนั โดยทั้งหมด
ตั้งอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตย ความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง โดยมีความส่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง
ในการจดัตั้งสหกรณ์ในคร้ังน้ี 
 (1) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” วนัพุธ ท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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ภาพท่ี 5.1 กิจกรรมการเปิดตลาด  “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
 

 2) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” วนัพุธ ท่ี 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

  
 

ภาพท่ี 5.2 กิจกรรมการเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
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 3) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” (กิจกรรมการแข่งขนัการโตว้าที รอบท่ี 1) วนัพุธ ท่ี 
27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา    13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.3 กิจกรรมการเปิดตลาด  “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
 
 4) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” (กิจกรรมการแข่งขนัการโตว้าที รอบท่ี 2) วนัพุธ ท่ี 
1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา       13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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ภาพท่ี 5.4 กิจกรรมการเปิดตลาด  “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
 

  5) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” (กิจกรรมการแข่งขนัการโตว้าที รอบชิง
ชนะเลิศ) วนัพุธ ท่ี 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 
3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่     แอร์พอร์ต 
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ภาพท่ี 5.5 กิจกรรมการเปิดตลาด  “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
 

 6) กิจกรรมงานเปิดตลาด “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” วนัพุธ ท่ี 12 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. – 17.30 น. ณ ลานโปรโมชัน่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 
 

ภาพท่ี 5.6 กิจกรรมการเปิดตลาด  “การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน         
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” 
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5.8 การวิจัยเพ่ือต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 จากการวิจยัพบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถพฒันาเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.20 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ    
 ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดับ ช่ือกลุ่มเกษตรกร  สินค้า อ าเภอ ต าบล 
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
ล าไย สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง 

2 กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล
ชมภู 

ปลานิล สารภี ทต.ชมภู 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 มีแนวทางการพฒันาศกัยภาพ ดงัน้ี 
  1) กลยทุธ์ทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  ระบบการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยและต่างประเทศ  หมายถึง
สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Design Patent) คือ การให้ความคุม้ครองความคิดสร้างสรรค์ท่ี
เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ ์องคป์ระกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ ์ซ่ึง
สามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได ้และคิดขึ้นมาใหม่ให้
แปลกแตกต่างจากเดิม 
  ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intelligent Property ) หมายถึง ผลอันเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ ท รัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์อีกชนิดหน่ึง ท่ีไม่ ใช่ 
สังหาริมทรัพย ์(ทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้เช่น รถยนต์ โทรศพัท์ โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้) และ
ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย ์(ทรัพยสิ์นท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้ เช่น บ้าน ท่ีดิน สระน ้ า เป็นต้น) 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรมในการประดิษฐ์คิดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมซ่ึงอาจ
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เป็นกระบวนการ เทคนิคในการผลิตท่ีคิดคน้ รับปรุงและพฒันาใหม่ หรือองค์ประกอบของตวั
ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปร่างสวยงาม นอกจากน้ีทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม ยงัหมายถึงเคร่ืองหมายการคา้
หรือยีห่อ้ ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่างการคา้ ท่ีไม่เป็นธรรม มีลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
    (1) สิทธิบตัร ( Patent ) หมายถึง หนงัสือเอกสารส าคญัท่ีรัฐออก
ให้เพื่อคุ ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ท่ี มี
คุณลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 
                   1.1) การประดิษฐ์ ( Invention ) คือความคิดสร้างสรรค์
เก่ียวกับลกัษณะองค์ประกอบ หรือโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการ
ผลิต การรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
     1.2) การออกแบบผลิตภัณฑ์  ( Product Design) คือ 
ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั การท าใหรู้ปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑเ์กิดความสวยงาม 
และแตกต่างไปจากเดิม 
                     1.3) ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ( Utility Model ) และ 
อนุสิทธิบตัร ( Petty Patent ) มีลกัษณะคลา้ยกบัการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีระดบั
การพฒันาเทคโนโลยไีม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดคน้เพียงเลก็นอ้ยหรือต่อยอดจากของเดิม 
    (2) เคร่ืองหมายการค้า ( Trademark ) หมายถึง เคร่ืองหมาย
สัญลักษณ์ หรือตราท่ีใช้กับสินค้าหรือบริการ ท่ีเรียกกันว่า “ยี่ห้อ” เช่น เส้ือยืดสุวรรณชาติ 
ผลิตภณัฑด์อยค า เป็นตน้ ซ่ึงมีเคร่ืองหมายการคา้แตกต่างจากเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน  แบ่งออกเป็น 
3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
     (2 .1 )  เค ร่ื อ งห ม าย บ ริ ก าร  (  Service Mark ) คื อ 
เคร่ืองหมายท่ีใช้แสดงว่าการบริการของบุคคลหน่ึงแตกต่างจากบริการของบุคคลอ่ืน เช่น 
เคร่ืองหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นตน้ 
     (2 .2) เค ร่ืองหมายรับรอง ( Certification Mark ) คือ 
เคร่ืองหมายท่ีรับรองสินคา้หรอบริการ เช่น เชลลช์วนชิม แม่ชอ้ยนางร า หมึกแดง เป็นตน้ 
     (2 .3 )  เค ร่ื อ งห ม า ย ร่ ว ม  (  Collective Mark ) คื อ 
เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใชโ้ดยบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั เช่น ปูน
ตราชา้งของบริษทั ในเครือปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
    (3) ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets ) หมายถึง ขอ้มูลการคา้
ท่ียงัไม่เผยแพร่เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปและมีมูลค่าในเชิงพาณิชย ์เน่ืองจากขอ้มูลนั้นเป็นความลบั 
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    (4) ช่ือทางการค้า ( Trade Name ) หมายถึง ช่ือท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการ เช่น ซมัซุง โซนี โนเกียร์ เป็นตน้ 
    (5) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indication ) หมายถึง 
ช่ือ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเ้รียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ เช่น มีดอรัญญิก ผา้ไหมไทย  
เคร่ืองแกว้มิลาน พรมเปอร์เซีย เป็นตน้ 
    (6) แบบแผนผงัของวงจรรวม ( Layout – designs of integrated 
circuit ) หมายถึง แผนผงัหรือแบบท่ีท าขึ้นเพื่อแสดงถึงการจดัวางและการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า เช่น 
ตวัน าไฟฟ้า ตวัตา้นทานไฟฟ้า เป็นตน้ 
   2) ลิขสิทธ์ิ ( Copyright ) หมายถึง ผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์ด้าน
วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ หรือผลงานอ่ืนใดในวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
    (1) สิทธิข้างเคียง ( Neighbouring Right ) คือ การเอางานด้าน
ลิขสิทธ์ิออกแสดง เช่นนักแสดง สถานีวิทยุโทรทศัน์ในการบนัทึกหรือถ่ายทอดรายการ ไม่ว่าจะ
เป็นเสียงหรือ ภาพนกัข่าว ผูบ้นัทึกเสียงการใหส้ัมภาษณ์ เป็นตน้ 
    (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Program or Computer 
Software ) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่ ง ท่ี ใช้กับ เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่ อก าหนดให้ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างาน ตามโปรแกรมท่ีจดัท าขึ้น 
    (3) งานฐานขอ้มูล ( Data base ) คือ ขอ้มูลท่ีหน่วยงาน องค์กร 
เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
      3) การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ 
                   สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญท่ีออกให้เพื่อคุ ้มครองการประดิษฐ์ หรือ
ออกแบบผลิตภณัฑก์ารประดิษฐ์ ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ  คือ 
    (1) ผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง กลไก หรือส่วนประกอบกันเป็น
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสมทางเคมี การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลงานสร้างสรรค์
เก่ียวกบัลกัษณะภายนอก ของผลิตภณัฑ ์เช่น รูปร่าง ลวดลาย สีของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
    (2) กรรมวิธี วิธีในการผลิต การเก็บรักษาหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
                    การติดต่อขอรายละเอียดและยื่นจดสิท ธิบัตรได้ ท่ี ส่ วน
บริหารงานจดทะเบียน ส านกัสิทธิบตัรกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรุงเทพมหานคร หรือ ส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขอจดสิทธิบัตร เป็นเงิน 3,100 บาท โดยสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วนัยื่นขอรับสิทธิบตัร สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์มีอายุ 10 ปี  
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นับตั้งแต่วนัยื่นขอรับสิทธิบตัร และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปี เร่ิมตั้งแต่ปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 20 ยกเวน้
สิทธิบตัรท่ีมีการออกแบบนบัตั้งแต่วนัยืน่ขอรับสิทธิบตัรท่ีมีอาย ุ10 ปี 
                    อนุสิทธิบตัร คือ หนังสือส าคญัท่ีออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ โดย
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างก็มีครอบเขตการให้ความคุ ้มครอง การประดิษฐ์
เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบตัรเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีเทคนิคไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุง
เพียงเล็กน้อย ผูป้ระดิษฐ์คิดค้นสามารถท่ีจะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบตัรอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะขอความคุม้ครองทั้ง 2 อย่างพร้อมกนัไม่ได ้เง่ือนไขการขอรับ
อนุสิทธิบตัร มีดงัน้ี  
    (1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่แตกต่างจากเดิม ยงัไม่เคยมี
การใช้หรือแพร่หลายก่อนวนัยื่นขอ หรือยงัไม่เคยมีการเปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐ์นั้น
ก่อนวนัยืน่ขอ ทั้งในหรือต่างประเทศ 
    (2) สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้อายุการใหค้วาม
คุม้ครองอนุสิทธิบตัรมีอายุ 6 ปี นบัตั้งแต่วนัขอรับอนุสิทธิบตัรและตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีท่ี 5 และ ปีท่ี 6 และยงัสามารถต่ออายไุดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ปี (รวม 10 ปี) 
                      ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใดๆ เก่ียวกบังานท่ีผู ้
สร้างสรรค์ได้ท าขึ้ น ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม ภาพยนตร์ นาฏกรรม ส่ิง
บันทึกเสียง ศิลปกรรม งานแพร่เสียง แพร่ภาพ ดนตรีกรรม งานอ่ืนใดในด้านวรรณคดี 
โสตทศันวสัดุดา้นวิทยาศาสตร์ หรือดา้นศิลปะ ส่วนผลงานท่ีไม่สามารถยื่นแจง้เพื่อขอจดลิขสิทธ์ิ
ได ้มีดงัน้ี 
    (1) ข่าวประจ าวนัและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นเพียง
ข่าวสารอนัมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
    (2) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
    (3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค  าช้ีแจง และหนังสือ
โตต้อบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน 
    (4) ค  าพิพากษา ค าสั่ง ค  าวินิจฉยั และรายงานของทางราชการ 
    (5) ค  าแปลและการรวบรวมส่ิงต่างๆ ตามขอ้ 1 - 4 ท่ีกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือทอ้งถ่ินจดัท าขึ้น 
                          
   สรุปไดว้่าลิขสิทธ์ิจึงเป็นสิทธ์ิท่ีเกิดขึ้นทนัทีท่ีมีการสร้างผลงงาน โดยไม่
ตอ้งจดทะเบียนอย่างไรก็ตาม กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดจ้ดัให้มีการบริการ “รับแจง้ขอ้มูลสิทธิ” 
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ขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์ในการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองต้น จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อให้เป็นแหล่งค้นหา
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการติดต่อขออนุญาตใชผ้ลงานจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจเป็น
ส าคญั และเป็นการส่งเสริมให้เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถน างานท่ีมีลิขสิทธ์ิไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชยไ์ด้อย่างเต็มท่ี และสุดทา้ยสถานท่ียื่นขอจดลิขสิทธ์ิ คือ ส่วนจดัการงานลิขสิทธ์ิ ส านัก
ลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรุงเทพมหานคร หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งส้ิน 
  2) การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต 
   (1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต  

    1) แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
     1.1) ผลิตสินคา้ใหเ้ป็นอินทรีย ์ไม่ใช่สารในการเคลือบ
ล าไยอบแหง้ 
     1.2) สร้างตลาดในกลุ่มวยัรุ่น เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีให้
ความสนใจ 
     1.3) ระบุสถานท่ีทางการตลาดใหช้ดัเจน เช่น สถานท่ี
ขาย ขายเท่าไร ขายอยา่งไร 
     1.4) จดสิทธิบตัรสูตรการอบล าไยอบแหง้ใหเ้ป็น
ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
    2) ความเป็นไปไม่ไดใ้นการพฒันา และขอ้เสนอแนะ 
     2.1) มีค่าใชจ่้าย และตน้ทุนสูง จากการท า display 
เน่ืองจากในการผลิตแต่ละคร้ัง ตอ้งผลิตสินคา้จ านวนมาก 
     2.2) การเก็บรักษาท่ีท าไดย้าก และซองบรรจุท่ีมี
คุณภาพไม่เหมาะแก่การใชง้าน 
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ภาพท่ี 5.7 ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้ก่อนการพฒันา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.8 ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้หลงัการพฒันา 
 
 
 



214 
 

   (2) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
    1) แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

     1 .1) ส ร้างผ ลิตสินค้าให้ เป็น อินท รีย์ และต้องมี
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
     1 .2) เป ล่ียน ช่ือผลิตภัณฑ์ให้ ให้สอดคล้องกับตัว
ผลิตภณัฑป์ลานิลแดดเดียว 
     1 .3) ส ร้างกราฟ ฟิก สินค้าเพื่ อ เป็น สิท ธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยหา้มเผยแพร่ก่อนจดสิทธิบตัร 
     1.4) สร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และเปล่ียน
พลาสติกท่ีใช้บรรจุให้มีความทนทาน และสอดคลอ้งกับการเก็บรักษาปลานิลแดดเดียวให้คง
คุณภาพอยูเ่สมอ 
    2) ความเป็นไปไม่ไดใ้นการพฒันา และขอ้เสนอแนะ 
     2.1) เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้
นาน และผลิตภณัฑท่ี์ช่ือยาวเกินไป 
     2.2) ไม่มีการจดสิทธิบตัร และไม่ผา่นการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 

      
 

ภาพท่ี 5.9 ผลิตภณัฑป์ลานิลแดดเดียวก่อนการพฒันา 
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ภาพท่ี 5.10 ผลิตภณัฑป์ลานิลแดดเดียวหลงัการพฒันา 
 
5.9 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 จากการวิจยัพบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.21 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ    
  ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดับ ช่ือกลุ่มเกษตรกร  สินค้า อ าเภอ ต าบล 
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
ล าไย สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง 

2 กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล
ชมภู 

ปลานิล สารภี ทต.ชมภู 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะโดยผูท้รงคุณวุฒิ จากการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของกลุ่ม
เกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  (1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
การพฒันา คือ ล าไยอบแหง้ 
  จากการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ล าไย พบว่า การท าล าไยอบแห้ง
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ล าไยท่ีแกะเมล็ด แกะเปลือก ลา้งน ้ า แต่น าไปแช่สารโพแทสเซียม   
เมตาไบซัลไฟต์ (KMS) สารตัวน้ีต้านการเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลของล าไย ไม่มีอนัตรายใด ๆ ต่อ
ผูบ้ริโภค และมีกฎการควบคุมในการใส่สารปริมาณเท่าไหร่ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ก าหนด (2) ล าไยท่ีไม่ไดแ้ช่สารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต ์(KMS) สีของล าไยจะ
ช ้าเร็วกว่าปกติ ซ่ึงเกิดจากการเส่ือมสภาพ เกิดจากเช้ือรา ยีสต ์ปัญหาท่ีเจอ คือ การเปล่ียนสี และ
เกิดการคล ้าลง ซ่ึงท าให้ล าไยราคาลดลง ถา้ส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ถึงแมว้่าสินคา้เราจะเป็น
ออร์แกนิค แต่ลูกคา้จะมองความสวยงามเป็นอันดับแรก ซ่ึงถา้อยากจะท าล าไยแบบออร์แกนิค 
และอยากให้สีสวยงามตอ้งใชก้ารบรรจุเป็นตวัช่วย โดยการเส่ือมสภาพของล าไยอบแห้ง เกิดจาก
จุลินทรีย ์ถา้เราเก็บไวใ้นอุณหภูมิห้อง 25 องศาเช้ือก็เกิดการเน่าเสีย แต่ถา้เราเก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิ
ต ่า ก็จะเก็บไวไ้ดน้านขึ้น เปรียบเทียบล าไยอบแห้งท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็กบัขา้งนอก ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือ 
ล าไยท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็จะมีคุณภาพท่ีดีกว่าเสมอ ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประเด็นคือ ความช้ืนจากการอบ 
เน่ืองจากตูอ้บเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีท ากันขึ้นมาเอง เม่ือท าการอบจะพบว่าล าไยยงัมีความช้ืนอยู่ ถา้
ความช้ืนต ่ากว่า 12% เช้ือราก็ยงัมีอยู่ ถา้ความช้ืนสูงกว่า 30% ก็เจอเช้ือราและยีสต์ ถา้เราส่งตรวจ 
สามารถตรวจวัดออกมาได้ ความเส่ือมอันต่อมาการเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล โดยมี เอนไซม ์               
พอลิฟีนอลออกซิเดส ซ่ึงเป็นเอนไซมธ์รรมชาติ เหมือนกบัเราปลอกแอปเปิลทิ้งไวส้ักพกัแลว้ก็ด า 
ล าไยก็เหมือนกนั ถา้ปลอกเปลือกทิ้งไวจ้ะเห็นสีน ้าตาลไม่ชดัเจน แต่เม่ือเขา้อบจะเห็นสีน ้ าตาลชดั
มาก ซ่ึงผลไมส่้วนใหญ่มี PPO อยู ่ผูป้ระกอบการหลายแห่งจึงน าไปแช่สาร KMS  เพื่อหยดุ PPO ถา้เรา
แช่น ้ าท่ีมี KMS 3-5 นาทีเก็บได้นาน 3 เดือน ถ้าใส่ปริมาณเพิ่มขึ้นไปก็จะยืดอายุได้มากขึ้น แต่
ผูป้ระกอบการบางแห่งก็น าไปลวกในน ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 60 องศา น าล าไยท่ีแกะลวกผ่านน ้ า และ
สามารถก าจดั PPO ได ้เทคนิคน้ีเพื่อชะลอการเส่ือมสภาพสีของล าไย ผูผ้ลิตบางรายก็แช่แคลเซียม
คาบอเนต เพื่อให้ล าไยมีความกรอบ เม่ืออบเสร็จจะไดล้ าไยท่ีมีลกัษณะลูกท่ีสวยงาม และปัจจยั
สุดท้าย คือ เกิดจากการอบในอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากล าไยมีน ้ าตาลเยอะ เม่ืออบใน
อุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสมจะเกิดการไหมข้องน ้าตาลในล าไย 

   ปัญหาการบรรจุของล าไยอบแห้ง แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ (1) การบรรจุ
แบบปกติ เกิดจากถุงและอากาศสามารถเขา้ไปได ้จึงเกิดการด าคล ้าขึ้น (2) การบรรจุแบบพ่นก๊าซ
ไนโตรเจนเขา้ไปแทนท่ีอากาศภายในบรรจุภณัฑ์ จะช่วยชะลอการด าคล ้าของล าไยอบแห้งได ้(3) 
การบรรจุสูญญากาศส าหรับล าไยอบแห้ง มีผลท าใหล้ าไยเสียรูป ล าไยติดกนั การบรรจุสูญญากาศ
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ตอ้งเป็นของท่ีคงท่ี คงรูป แต่ล าไยมีเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นน ้ า เน่ืองจากมีน ้ าตาล ท าให้เวลาอบ
ล าไยเกิดการทอ็ฟฟ่ีท าให้ล าไยติดกนัเป็นกอ้น ยกตวัอยา่งการบรรจุล าไยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ท าแบบใช้วสัดุกล่อง PS ถุงอะลูมิเนียมลอยด์ ถุงเมทลัไลซ์  อบล าไยในรูปแบบปกติและดูดซับ
ออกซิเจน การเก็บไวใ้นอุณหภูมิต่างกนั เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศา สามารถเก็บไดน้าน 27 วนั 
การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาและ 30 องศา สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 41 วนั วสัดุและวิธีการบรรจุ 
เม่ือเปรียบเทียบกนัพบว่าการใชถุ้งฟลอยด์ ร่วมกบัสารดูดซับออกซิเจนสามารถรักษาสีของล าไย
อบแห้งสีทองไดน้านท่ีสุด รูปแบบซองบรรจุท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือ  ซองทรงหมอน รองลงมา
คือ ซอง 3 ตะเขบ็ และซองตั้ง การพฒันาบรรจุภณัฑ ์แสดงไดด้งัภาพท่ี 5.11 
  

 
 

ภาพท่ี 5.11 บรรจุภณัฑล์ าไยอบแหง้ 
 
  (2) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมพู ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
พฒันา คือ ปลานิลแดดเดียว 
  จากการพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ปลานิลแดดเดียว พบว่า ปัญหาหลกัคือ 
เกิดจากการเส่ือมสภาพของถุงพลาสติกท่ีใช้บรรจุ เน่ืองจากเกิดจากความคมของปลา ท าให้ถุงร่ัว
โดยน ้ าข้างในถุงต้องเก็บในอุณหภูมิเย็น ปลานิลแดดเดียวเป็นสินค้าก่ึงแห้งก่ึงเปียก จะมีการ
เส่ือมสภาพจากการสูญเสียน ้ าท่ีออกมาจากปลา บางคร้ังเกิดการขึ้นรา มีกล่ินเหม็นหืนบาง วิธีการ
บรรจุท่ีดีคือการบรรจุสูญญากาศ ซองดูดออกซิเจนแบบกลว้ยตาก ไม่สามารถใช้ได ้เพราะมีน ้ าอยู ่ 
ยกตวัอยา่งเช่น การใชวิ้ธีใชก้ารบรรจุโดยใชก้ระดาษห่อ ลูกคา้ซ้ือสินคา้จากคุณสมศรีแลว้น าสินคา้
ไปแช่ตูเ้ยน็ เม่ือจะน ามารับประทานพบว่ากระดาษท่ีห่อตวัสินคา้ติดอยูก่บัตวัสินคา้ ซ่ึงไม่สามารถ
น าตวัสินคา้ลา้งเอากระดาษออก ซ่ึงท าให้สินคา้เสียมูลค่าและไม่อร่อย ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของคุณ
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สมศรี คุณสมศรีจึงแกปั้ญหาโดยการบรรจุสินคา้ในซองสูญญากาศ ซ่ึงคุณสมศรีมีช่องทางในการ
ขายหลากหลายรูปแบบ เช่น ขายท่ีตลาด มีหน้าร้าน ฝากขายตามร้านขายของฝาก จึงมีแพ็คเกจ
หลากหลายแบบ ขายท่ีตลาดก็เป็นแบบเดิมท่ีใชก้ระดาษห่อ ถา้เป็นของฝากจะตอ้งไม่มีกล่ินบนรถ 
จึงท าการบรรจุแบบสูญญากาศ หรือใส่แบบกล่อง แบบท่ีตอ้งไม่ลงทุนเยอะคือแบบสูญญากาศ 
หรืออาจจะใชก้ารลงทุนถุง 2 ชั้น ชั้นแรกใชสู้ญญากาศ อีกชั้นเป็นแบบท่ีพิมพล์วดลายลงไปซ่ึงจะ
ไม่เกิดรอยท่ีตวัปลา หรือท าแบบใช้สูญญากาศท่ีตวัปลาแลว้น ากระดาษมาใส่ตรงมุมแทน ดูให้มี
ราคาแพงขึ้น ปลานิลแดดเดียวจะมีการบรรจุท่ีไดคุ้ณภาพคือ การบรรจุแบบสูญญากาศ แต่เราจะ
เน้นในการแต่งตวัให้สินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงการออกแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีเราจะใช้ก็ต้อง
ขึ้นอยูก่บัตลาดท่ีเราวางขายดว้ย การพฒันาบรรจุภณัฑ ์แสดงไดด้งัภาพท่ี 5.12 

 
    

ภาพท่ี 5.12 บรรจุภณัฑป์ลานิลแดดเดียว 
 
5.10 การพฒันาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน 
 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีศกัยภาพสามารถพฒันาสู่ระดับอาเซียน
จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 2) ชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย มีผลการประเมินดว้ยแบบประเมิน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านศักยภาพการ
บริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร มิติท่ี 3 ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพ
การดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และมิติท่ี 5 ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่ง
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ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และๆได้เสนอแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพให้สูงขึ้น เพื่อการแข่งขนัในระดบัอาเซียนไดใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 5.22 และตารางท่ี 
5.23 
 การศึกษา พบว่า ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ใน
ภาพรวม พบว่า มีศกัยภาพในระดบัดี โดยพบวา่ ดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร อยู่ในระดบัดีเยี่ยม รองลงมาคือ ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่
ในระดบัดีมาก ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัดี ดา้น
ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นศกัยภาพการ
จดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัท่ีครัวปรับปรุง ซ่ึงเป็นในเร่ือง การวางแผน
การตลาดการท่องเท่ียว การส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว และมีการสร้าง
เครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด กบัภาคีอ่ืน ดงัตารางท่ี 5.26 
 
ตารางท่ี 5.22 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม  

มิติ 
ชุมชนการท่องเท่ียว 
เชิงเกษตร ต าบล 

ห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
ผลการประเมิน 

1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 66.67 ดี 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 76.92 ดีมาก 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 90.00 ดีเยี่ยม 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 56.25 ปานกลาง 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 43.75 ปรับปรุง 

รวม 66.28 ดี 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 เม่ือศึกษารายชุมชน พบว่าศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย ในภาพรวม พบว่า มีศักยภาพในระดับดีมาก โดยพบว่า ด้านศักยภาพการ
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบั    ดีเยีย่ม รองลงมาคือ ดา้นศกัยภาพการรองรับ
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
อยู่ในระดบัดีมาก ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัดี และ
ดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 5.23 
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ตารางท่ี 5.23 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

มิติ 

ชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอย 

ปู่ หม่ืน ต าบลบ้าน
หลวง อ าเภอแม่อาย 

ผลการประเมิน 

1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 72.22 ดีมาก 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 80.77 ดีมาก 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 60.00 ปานกลาง 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 81.25 ดีเยี่ยม 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 68.75 ดี 

รวม 74.42 ดีมาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
โดยภาพรวมแลว้ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัดีมาก และพบว่า ดา้นท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 78.85 (S.D.= 2.72) รองลงมาคือ ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 75.00 (S.D.= 21.21) ด้านศักยภาพการบริหารจดัการของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 69.45  (S.D.= 3.92) ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 68.75 (S.D.= 17.68) และด้านท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ด้านศกัยภาพการจดัการ
ตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 56.25 (S.D.= 17.68) ดงัตารางท่ี 5.24 

 
ตารางท่ี 5.24 สรุปศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่  

มิติ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 69.45 3.92 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 78.85 2.72 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 75.00 21.21 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 68.75 17.68 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 56.25 17.68 

รวม 70.35 5.76 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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จึงสรุปไดว้่าแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่
นั้นตอ้งเร่ิมจาก 

 1) การพฒันาดา้นการตลาด เป็นล าดบัแรก โดยใหค้วามส าคญัในการส ารวจ หรือ
วิจัย หรือหาข้อมูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวในเชิงกิจกรรมการตลาดกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

 2) จากขอ้มูลการตลาดท่ีได ้จึงน าไปสู่การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือประเด็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนซ่ึงมีเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ท่ีน่าดึงดูดใจมากน้อยเพียงใด 
อาจจะประชาสัมพันธ์  โฆษณา และแผ่นผับในสถานท่ีส าคัญ  เช่น สนามบิน โรงแรม 
นอกเหนือจากการผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook การจดัตั้งกลุ่ม line การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เป็นตน้ 

 3) จากนั้ นจัดท ากิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มาดูแล ลูกคา้ ทั้งการบริการขอ้มูล ความรู้
ดา้นเกษตร การบริการสินคา้และหอ้งพกั รวมถึงการรับส่งลูกคา้ เป็นตน้ 

 4) เพิ่มศกัยภาพการให้บริการ ในระดบัของการสร้างความประทบัใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวและการบริการ โดยเฉพาะไฮไลฟ์ส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีเป็น จุดเด่น อาหาร 
การบริการห้องพกั เป็นตน้ จนลูกคา้รู้สึกถึง ความประทบัใจและอยากหวนกลบัมาอีกคร้ัง พร้อม
แนะน าใหค้นอ่ืน ๆ รู้จกัเพิ่มขึ้น 
  5) สุดทา้ยหากมีจ านวนลูกคา้มากขึ้น ทางกลุ่มควรเพิ่มศกัยภาพดา้นการรองรับ
ลูกค้าให้มากขึ้น เช่น อาหารมีเพียงพอไหม ห้องพักจะท าอย่างไร นอกเหนือจากเพียงพอต้อง
สะอาด และปลอดภัย การจอดรถ ห้องน ้ ารวม หรือแม้แต่การซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้มีความ
ต่อเน่ืองไม่ขดัขอ้ง อาจจะตอ้งท าการวางแผนตลอดทั้งปี ให้เป็นไปตามฤดูของสินคา้เกษตรท่ีจะ
ออกผลผลิตตมฤดูกาล เป็นตน้ 
 
5.11 การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 
 การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด  
16 ต าบล 17 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่  7  ชนิด ได้แก่  (1) กลุ่ม เกษตรกรผู ้ผลิตล าไย (2) กลุ่ม เกษตรกรผู ้ผ ลิตเสาวรส  
(3) กลุ่มเกษตรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ (4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (5) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต 
ปลานิล (6) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชา และ (7) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัสลดั ดงัตารางท่ี 5.25 
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ตารางท่ี 5.25 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ 

ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
1 ล าไย สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
2 ล าไย สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 ล าไย สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
4 ล าไย สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
5 ล าไย สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
6 เสาวรส แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
7 หอมหวัใหญ่ แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 

(หอมหัวใหญ่) 
8 หอมหวัใหญ่ สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
9 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
10 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
11 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
12 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
13 ปลานิล สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล

ชมภู 
14 ชา แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
15 ผกัสลดั แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
16 ผกัสลดั สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
17 ผกัสลดั สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 สามารถสรุปผลการจดัการความรู้ภาคการเกษตรของชุมชน จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดด้งัน้ี

   1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย 

  กลุ่มเกษตรกร ประกอบไปดว้ย 5 ต าบล ไดแ้ก่ 1) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
2) ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 3) ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 4) ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอ      
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สันป่าตอง และ 5) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง มีการจดัการองคค์วามรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
    (1) องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ไดแ้ก่  (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีความช านาญในการเลือกพนัธุ์ล  าไยให้เหมาะกบั
พื้นท่ีท าเกษตร การดูแล และถึงขั้นการเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นอย่างมาก (2) หนา้ท่ี/กระบวนการ คือ 
กลุ่มเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ ยเพื่อปรับปรุงดิน และใช้ฮอร์โมนในการดูแลตน้ล าไย และ (3) ประเภท
ของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ คือ ผลผลิตล าไยท่ีได ้ลูกจะมีขนาดใหญ่ ขนาดลูก
ใกลเ้คียงกนั ไดผ้ลผลิตปริมาณมาก และรสชาติหวาน มีความตอ้งการระดบัชุมชน ผูบ้ริโภคหรือ
ลูกคา้ส่วนใหญ่คือบุคคลทัว่ไป ส่วนมากจะขายส่งสินคา้ใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
 
  2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส 
    (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ เกษตรกรมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวง ยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้น
การผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และยงัให้ยอดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย (2) หนา้ท่ี/
กระบวนการ คือ เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบ
อินทรีย ์การขุดร่องน ้ าใชน้ ้าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติการตดัหญา้แทนการใชส้ารเคมีในกรฉีดพ่น ใช้
ปุ๋ ย Giffarine จะใส่เดือนละ 2 คร้ัง และจะตัดแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือนหลังการเก็บเก่ียว และ (3) 
ประเภทของผลิตภณัฑ์ บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการ คือ เสาวรส 2 พนัธุ์ ได้แก่ พนัธุ์ไทนุง 
เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมืองผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึง
เกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน ้าเสาวรสบรรจุขวด ผลสดส่วนใหญ่จะขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
ส่วนน ้าเสาวรสบรรจุขวดจะขายใหแ้ก่ชาวบา้นทัว่ไป 
 
  3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ 
  กลุ่มเกษตรกรประกอบไปดว้ย 2 ต าบล ไดแ้ก่ 1) ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่า
ตอง และ 2) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง มีการจดัการองค์ความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
    (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ เกษตรกรมีความถนดัความเช่ียวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ การ
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว และการสังเกตอาการของพืช (2) หน้าท่ี/
กระบวนการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการใช้น ้ าหมกัชีวภาพท าเอง และ (3) ประเภทของผลิตภณัฑ ์
บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ คือ ผลผลิตมีขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน คุณภาพดี ผลผลิตของทาง
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กลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย ซ่ึง
ผลผลิตจะคดัตามเกรด 0,1,2,3 และขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้รับเหมาคนกลาง 50% ขายปลีกเป็นกิโลกรัม
ตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไปอีก 50% 
 
  4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
  กลุ่มเกษตรกร ประกอบไปดว้ย 4 ต าบล ไดแ้ก่ 1) ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
2) ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 3) ต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง และ 4) ต าบลบา้นแม อ าเภอ           
สันป่าตอง มีการจดัการองคค์วามรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
    (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา  ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
   (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ

ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล 

และเก็บเก่ียวขา้ว (2) หน้าท่ี/กระบวนการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการบ ารุงดินและการดูแลเพาะปลูก

ขา้ว โดยในพื้นท่ีใชปุ้๋ ยอินทรียม์าแลว้ 3 ปี และมีการดูแลขา้วดว้ยระบบชีววิธี และ (3) ประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการ คือ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีมีคุณภาพ เพราะกลุ่มเกษตรกร

เนน้การใชร้ะบบอินทรีย ์ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 

 

  5) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตปลานิล 
    (1) องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา  ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
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มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิตการ
ท าเกษตรในระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และการแปรรูป (2) หน้าท่ี/
กระบวนการ คือ กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง โดยมีการท า
ประมงในระบบอินทรีย ์ช่ือระบบระบบไบโอฟลอค (biofloc) กบัการผลิตสัตวน์ ้ าอินทรีย ์และ (3) 
ประเภทของผลิตภณัฑ์ บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการ คือ สินคา้มีทั้ง ลูกปลา และแปรรูปปลา
นิลเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้มขายส่งให้แก่มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัแม่โจจ้ะท า 
packaging ขายให้ ส่วนปลาสลิดอยู่ในขั้นตอนการเพาะพนัธุ์ และขายส่งให้กบัลูกคา้รายใหญ่ และ
ขายปลีกใหก้บัชาวบา้นทัว่ไป 
 
  6) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชา 
    (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา  ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ เกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นเช่ียวชาญในการปลูกชาจาการ
สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคัว่ใบชา การนวดชา ตาก
ใบชา และการคดัเกรดใบชา (2) หน้าท่ี/กระบวนการ คือ การปลูกชาอสัสัม และท าโฮมสเตย ์ซ่ึง
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เน้นกิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) และการปลูกพืชแบบผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่  และ 
(3) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ คือ สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมากของ
กลุ่มเกษตร คือ ชาปู่ หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี  ชา มีกล่ินท่ีหลากหลาย เช่น 
กล่ินลาเวนเดอร์ กล่ินลิ้นจ่ี กล่ินพีช กล่ินกุหลาบ กล่ินมะลิ เป็นตน้ ซ่ึงชาท่ีมีลกัษณะใบเป็นสีขาว
ถือเป็นชาท่ีดีท่ีสุด (เกรดA) สินคา้ชาจะขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั 
  7) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัสลดั 
  กลุ่มเกษตรกรประกอบไปดว้ย 3 ต าบล ได้แก่ 1) ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 2) 
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย และ 3) ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย มีการจดัการองคค์วามรู้
ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
    (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา  ไดแ้ก่ (1) 
การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ข้อก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่างดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจดัการผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนวพระราชด าริ โดยอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์
อาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
    (2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา ไดแ้ก่ (1) ความช านาญ หรือ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เร่ืองการท าน ้ าหมกัชีวภาพ การผลิต วิธี
เพาะเมลด็ การดูแล การใหน้ ้าใหปุ้๋ ย ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท า
บัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่าย (2) หน้าท่ี/กระบวนการ คือ การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบตัเตอร์เฮด มีการให้ปุ๋ ยและน ้ าทุก ๆ 15 วนั และระยะการ
ผลิต 35-50 วนั และ (3) ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ คือ ผกัไฮโดรโป
นิกส์ มีทั้ งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบัตเตอร์เฮด โดยจะบรรจุผกัลง
ถุงพลาสติกติดสติกเกอร์“บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” ก่อนส่งขายแก่ผูบ้ริโภคและมีแหล่งจ าน่าย
สินคา้ประจ าคือตลาดนดัชุมชน รวมทั้งการจดับูธออกงานตามท่ีต่าง ๆ 
   




