
 
บทที ่4 

บริบทชุมชน บริบทกลุ่มเกษตรกร และศักยภาพของ 
ผู้ผลติสินค้าเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและได้คดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 กลุ่ม ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 4 ชนิด ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย (2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส  
(3) กลุ่มเกษตรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ และ (4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ผลการวิจยัได้
ทราบบริบทชุมชน บริบทกลุ่มเกษตรกรท่ีหลากหลายท่ีมีดา้นศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

4.1 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย 
 1) บริบทชุมชน ประกอบไปดว้ย 4 ต าบล ไดแ้ก่ 1) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 2) ต าบล
ชมพู อ าเภอสารภี 3) ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และ4) ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
ดงัน้ี 
  1.1) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  ต าบลหนองแฝกเป็นช่ือตามลกัษณะของหมู่บา้นซ่ึงมีหนองน ้ ากวา้งใหญ่มีหญา้
แฝกขึ้นเตม็เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ หนองน ้ ารับน ้ าจากแม่น ้าปิง มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 8.8 ตาราง
กิโลเมตร หรือเน้ือท่ี ประมาณ 5,499 ไร่ มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนมกัประสบปัญหาน ้ าท่วม
ขงัในพื้นท่ีการเกษตรท าให้การเกษตรไดรั้บความเสียหาย พื้นท่ีทั้ง 8 หมู่บา้นอยู่ใกลชิ้ดติดกนัท า
ใหเ้กิดความรักใคร่สามคัคีกลมเกลียวกนัเป็นอยา่งดี ความสัมพนัธ์ฉนัทร์ญาติมิตรจึงยงัคงอยู่จนถึง
ปัจจุบนั และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลท่าวงัตาล และ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั จงัหวดัล าพูน ต าบลหนองแฝกแบ่งการ
ปกครองเป็น 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นหนองส่ีแจ่ง หมู่ท่ี 2 บา้นสันป่าสัก หมู่ท่ี 3 บา้นหนอง
แฝก หมู่ท่ี 4 บา้นหนองแฝกป่าคา หมู่ท่ี 5 บา้นหนองแฝก หมู่ท่ี 6 บา้นกู่แดง หมู่ท่ี 7 บา้นกู่แดง หมู่
ท่ี 8 บา้นสันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 9 บา้นสันป่าสักเหนือ มีประชากรทั้งส้ิน 4,414 คน แยกเป็นชาย 2,154 
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คน หญิง 2,260 คนโดยอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ท านาและท าสวนล าไย อาชีพเสริม แปรรูป
ผลไม้ ค้าขาย  เล้ียงปลา เล้ียงสัตว์ เย็บผ้า หัตถกรรมไม้แกะสลัก มีทั้ งหมด 1509 ครัวเรือน  
ด้านสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,451 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์961 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.23 ของจ านวนหลงัคาเรือน  
  1.2) ต าบลชมพู อ าเภอสารภี  
  ต าบลชมภู ตั้งขึ้นมาเม่ือประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ เป็นต าบลในเขตการปกครอง
ของอ าเภอสารภี และไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ 
ไม่มีป่าไมแ้ละภูเขา สภาพดินทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับท าการเกษตร ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกของอ าเภอสารภี มีล าน ้ าแม่สะลาบและล าน ้ าพญาค าไหลผ่าน มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
13.741 ตร.กม. หรือ 9,676 ไร่ และมีอาณาเขตทิศ ติดกบั เทศบาลยางเน้ิง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดกับ เทศบาลอุโมงค์ จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ และทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลหนองหยก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลชมภูแบ่ง
การปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองป่าแสะ หมู่ 2 บ้านพญาชมภู หมู่  3 บ้าน
สุพรรณ หมู่ 4 บา้นท่าตน้กวาว หมู่ 5 บา้นทุ่งขี้ เสือ หมู่ 6 บา้นบุปผาราม หมู่ 7 บา้นแม่สะลาบ หมู่ 
8 บา้นศรีดอนมูล หมู่ 9 บา้นร่มป่าตอง มีประชากร ทั้งหมด 7,215 คน แยกเป็นชาย 3,465 คน แยก
เป็นหญิง 3,750 คน โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร (ปลูกสวนล าไย) คา้ขายทัว่ไป 
ส าหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจ้าง ซ่ึงมีทั้ งรับจ้างในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลชมภู 
ส าหรับอาชีพเสริมในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เยบ็ผา้ ปักผา้ จ่าใบตอง เป็นตน้ ดา้นสาธารณูปโภค จ านวน
บา้นท่ีมีโทรศพัท ์2,000 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
  1.3) ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  
  ต าบลท่าวงัพร้าว เป็นต าบลเก่าแก่มีการคน้พบพระพุทธรูป ฐานพระ ลูกนิมิตร 
ในล าน ้ าปิง ซ่ึงทางกรมศิลปากรไดเ้ขา้มาดูแล จากการคน้พบดงักล่าวท าให้สันนิษฐานว่า น่าจะมี
อายุยาวนานมากก่อนล าน ้ าปิงเปล่ียนเส้นทางการไหล มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,463 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็น
พื้นท่ีราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผ่าน
เขตต าบล มีแน่น ้ าไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น ้ าปิง และแม่น ้ าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าดอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ทิศตะวนัออก ติดกบั 
ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันติสุข และ ต าบลสอง
แคว ก่ิง อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 
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บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนน้อย ด้าน
สาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์340 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
  1.4) ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ต าบลน ้ าบ่อหลวง เดิมขึ้นอยู่กับต าบลสันกลาง ต่อมาได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็น
ต าบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2535 โดยใช้ช่ือต าบลตาม
ลกัษณะเด่นของบ่อน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ และบ่อน ้ าขนาดใหญ่น้ีภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "น ้ าบ่อ
หลวง" หลงัจากนั้นมาจึงใช้ช่ือว่า "ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีพื้นท่ีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 
27.3 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีเป็น ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ 
ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นโรงววั หมู่ 2 บา้นน ้ าบ่อหลวง หมู่ 3 
บา้นแพะสันใหม่ หมู่ 4 บา้นจอมแจง้ หมู่ 5 บา้นหนองห้า หมู่ 6 บา้นหนองไหว หมู่ 7 บา้นหัวฝาย 
หมู่ 8 บา้นห้วยโทง้ หมู่ 9 บา้นตน้แกว้ หมู่ 10 บา้นสันเหนือ หมู่ 11 บา้นหนองหวาย  มีประชากร
ทั้งหมด คน แบ่งเป็นชาย 4,914 คน และหญิง 2,537 คน มีครัวเรือน 2,029 ครัวเรือน ประชาชนใน
ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีอาชีพหลักด้านการเกษตรและรับจ้าง แต่อาชีพด้านการเกษตรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เกิดการเลิกจา้งงานเพิ่มขึ้น ท าให้อาชีพรับจา้งตอ้งเลิก
ไป และหันมาประกอบอาชีพการเกษตรหรือหันไปรับจา้งควบคู่กันไปซ่ึงคิดเฉล่ียต่อครัวเรือน
ทั้งหมด ดงัน้ี (1) อาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอย่างเดียว เฉล่ีย
ร้อยละ 30 และ (3) อาชีพคา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2 
 2) บริบทกลุ่มเกษตรกร 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน และยงัไดจ้ดัท าเป็นศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบลหนอกแฝก ล าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์
อีดอ มีพื้นท่ี 6 ไร่จ านวน 200 ตน้ ซ่ึงการปลูกล าไยของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดบัปลอดภยั และยงั
ได้รับการรับรอง GAP การปลูกใช้ระบบสปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย ด้านพื้นท่ีดินเกิดจาก
อิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ดา้นการจดัการมีการใชส้าร
เร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัฮอร์โมนไข่ในการปลูก และดา้น
เทคนิคกลุ่มเกษตรมีการดูแลเป็นอย่างดี ควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง การตดัแต่งก่ิง และในช่วงล าไย
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เร่ิมออกจะฉีดพ่นฮอร์โมนผลไม ้ระยะเวลาของการฉีดพ่น 15 วนั/คร้ัง จะหยุดพ่นช่วงท่ีล าไยออก
ดอกตลอดจนถึงระยะเวลาของการเก็บเก่ียวซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้ น ระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม  หรือเก็บเก่ียว
ผลผลิตเดือนกรกฎาคม ซ่ึงผลผลิตท่ีได้มีปริมาณ 200 กิโลกรัม/ต้น รวมผลผลิตทั้ งหมดท่ีได้
ประมาณ 40 ตนั นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการควบคุมปริมาณ
การผลิตสินคา้ และผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ และน ้าท่วม 
  2.2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
  กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ผูผ้ลิตคือ คุณอธิคม วรรณเวก มีพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลูก 2 
ส่วนคือ (1) พื้นท่ีบริเวณบ้าน 1 ไร่ 3 งาน จ านวน 16 ตน้ (2) พื้นท่ีสวน 5 ไร่ จ านวน 70 ตน้ ซ่ึง
ปลูกมาแลว้ 30 ปี พนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์อีดอ เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ท่ีเหมาะสมกบัการปลูกในพื้นท่ี
และเป็นพนัธุ์ท่ีมีความตอ้งการของตลาด ซ่ึงพนัธุ์สีชมพูนั้นใหร้สชาติ หวานกรอบแต่ไม่เป็นท่ีนิยม
ของตลาด และล าไยพนัธุ์อีดอยงัสามารถน ามาแปรรูปไดง้่าย เช่น น ามาอบแห้งจะสามารถอบแห้ง
ไดเ้ร็วกว่า พนัธุ์สีชมพู เป็นตน้ การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรในระดบัปลอดภยัปลูกดว้ย
ระบบอินทรียใ์ช้ปุ๋ ยอินทรียเ์ป็นหลกั ปุ๋ ยท่ีใช้ คือ ปุ๋ ยคอกมูลสัตว ์สารฮอร์โมนใช้พ่นในช่วงเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มฮอร์โมนกากน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความหวาน ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล า
น ้ า ดินบนดินเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ดา้นแหล่งน ้ าใชน้ ้ าบาดาล และแหล่งน ้ าสาธารณะ 
ดา้นการจดัการดินมีการปรับปรุงดินโดยใชข้ี้ววั และกลุ่มเกษตรกรใชเ้ทคนิคการตดัแต่งก่ิง และช่อ
ตน้ล าไยให้มีขนาดทรงพุ่มท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถช่วยให้ผลล าไยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได ้โดยจะตดั
แต่งก่ิงหลงัการเก็บเก่ียวเสร็จโดยสินคา้เกษตรท่ีไดมี้ปริมาณ 200 กิโลกรัม/ตน้ ซ่ึงมีคุณภาพของ
ผลผลิตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ แต่กลบัไดร้าคาท่ีนอ้ยไม่สมกบัคุณภาพของสินคา้เกษตร ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียวผลผลิต 210 วนั หลังจากการใส่สารหรือในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองยงัไม่สามารถการควบคุมปริมาณและ
คุณภาพในการผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงจึงท าให้
อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางนอ้ย 
  2.3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพนัธุ์อีดอเน่ืองจากเป็นท่ีนิยม
ของตลาด  ในพื้นท่ี4 ไร่ จ านวนทั้งหมด 90 ตน้ ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากการตะกอนล าน ้ า ดินบนดิน
ร่วนปนเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรใชจ้ากน ้ าบาดาล 
บ่อขุดจ านวน 2 บ่อ  ดา้นการใชปุ้๋ ยในการปลูกล าไยนั้นจะใชปุ้๋ ยเคมี (ปุ๋ ยตราเรือใบ ไซเปอร์เมทริน 
และคลอร์ไพริฟอส) ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน (แคลเซียม) และน ้ าหมกัชีวภาพ ในการบ ารุงตน้ล าไย 
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โดยปุ๋ ยเคมี 257 สารโพแทสเซียมคลอเรต และปุ๋ ยคอกจะใชห้ลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงการใหปุ้๋ ยจะให ้4 
คร้ัง เทคนิคในการผลิตในช่วงแตกช่อ ลูกขนาดเท่าหัวไมข้ีด ลูกขนาดเท่ามะเขือพวง และลูกขนาด
เท่าพุทราเมือง เป็นการให้ปุ๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของต้นล าไยท าให้ได้ รับสารอาหารท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
เมษายน ผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 200 กิโลกรัม /ตน้ 
  2.4) กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั น ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน คือคุณ
ดารุณี จนัตา ในพื้นท่ี 9 ไร่ จ านวน 270 ตน้ พนัธุ์ท่ีใช้ปลูก คือ พนัธุ์อีดอ เป็นการผลิตในระบบ
อินทรียอ์ยู่ในระดบัปลอดภยัดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากการตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียวปนทราย 
และดินล่างเป็นดินเหนียว ด้านแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเกษตรจากบ่อบาดาล และชป.แม่แตง ปุ๋ ย
อินทรียท่ี์ใชท้ าจากของเหลือใชจ้ากการท าเกษตร เช่น ตอซ้งขา้วโพด ฝางขา้ว ตอซง้ขา้ว เปลือกถัว่
เหลือง และก่ิงไมใ้บไมผ้สมขี้ววัแลว้น าไปไวใ้ตต้น้ล าไย การตดัหญา้ 1 คร้ัง/เดือน การตดัแต่งก่ิง 
ตัดแต่งผลท าให้ผลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกัน และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนกรกฎาคม ผลผลิตท่ีไดป้ระมาณ 138 กิโลกรัมต่อตน้ 
 3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร  
  จุดแขง็และโอกาส 
  1) ไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบลหนอก
แฝก 
  2) การปลูกล าไยของกลุ่มเกษตรกรอยูใ่นระดบัปลอดภยั และยงัไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน GAP 
  3) การปลูกใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการรดน ้าล าไย 
  4) การใช้สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกั
ฮอร์โมนไข่ในการปลูก 
  5) กลุ่มเกษตรมีการดูแลเป็นอย่างดี ควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง การตดัแต่งก่ิง ตดั
แต่งผลท าให้ผลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกัน  และช่อต้นล าไยให้มีขนาดทรงพุ่มท่ีเหมาะสมซ่ึง
สามารถช่วยใหผ้ลล าไยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได ้
  6) ระยะเวลาของการเก็บเก่ียวซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่ม
มากยิง่ขึ้น 
  7) พนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์อีดอ เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ท่ีเหมาะสมกบัการปลูกในพื้นท่ี
และเป็นพนัธุ์ท่ีมีความตอ้งการของตลาด และยงัสามารถน ามาแปรรูปไดง้่าย 



43 
 

  8) การปลูกล าไยจัมโบ้ของกลุ่มเกษตรกรในระดับปลอดภัยปลูกด้วยระบบ
อินทรียใ์ชปุ้๋ ยอินทรียเ์ป็นหลกั 
  9) การใหปุ้๋ ยจะให้ 4 คร้ัง เทคนิคในการผลิตในช่วงแตกช่อ ลูกขนาดเท่าหวัไมข้ีด 
ลูกขนาดเท่ามะเขือพวง และลูกขนาดเท่าพุทราเมือง เป็นการใหปุ้๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้
ล าไยท าใหไ้ดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  10) ปุ๋ ยอินทรียท่ี์ใช้ท าจากของเหลือใช้จากการท าเกษตร เช่น ตอซังข้าวโพด  
ฟางขา้ว ตอซงัขา้ว เปลือกถัว่เหลือง และก่ิงไมใ้บไมผ้สมขี้ววัแลว้น าไปไวใ้ตต้น้ล าไย 
  11) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้น
ความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) กลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการควบคุมปริมาณการผลิต
สินคา้ และผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ และน ้าท่วม 

2) พนัธุ์สีชมพูนั้นใหร้สชาติ หวานกรอบแต่ไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด 
3) คุณภาพของผลผลิตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ แต่กลบัไดร้าคาท่ีน้อยไม่ เหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา้เกษตร 
4) สินคา้เกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงจึงท าให้อ านาจในการต่อรอง

พ่อคา้คนกลางนอ้ย 
5) กลุ่มเกษตรกรยงัเจอปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองยงัไม่สามารถการควบคุม

ปริมาณและคุณภาพในการผลิตสินคา้เกษตร 
 

4.2 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส 
 1) บริบทชุมชน 
  1.1) ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  
  ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงได้
แยกมาจากต าบลสันตน้หม้ือ   เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 
ตารางกิโลเมตร หรือ 72,818.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่
การท านา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า 2 สาย คือ ล าห้วยแม่นาวาง และล าห้วยแม่
วงัน้อย ท าให้มีน ้ าใชท้ าการเกษตรตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านา
ไดปี้ละ 2 คร้ัง ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย ทิศใต ้ติดกบั ต าบลแม่คะ อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย 
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จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เขตการปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันห้าง หมู่ท่ี 3 บา้นป่า
แดง หมู่ท่ี 4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้น
ใหม่ทรายค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา มีประชากรทั้งส้ิน 7,710 
คน แบ่งเป็นชาย 3,913 คน หญิง 3,797 คน จ านวน 3,140 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตร 
 2) บริบทกลุ่มเกษตรกร 
  2.1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรียใ์นพื้นท่ี 2 ไร่ ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ 
ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง เน่ืองจากเสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง ขอ้ดีคือ ผลดก ส่วน
พนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์2 ขอ้ดีคือ น ้ าเยอะ ในการขยายพนัธุ์ใชวิ้ธีการต่อยอดหรือเสียบยอด แลว้เพาะใส่
ถุงขยายพนัธุ์ ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใชม้าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (บ่อน ้ า คลอง และชลประทานห้วยชา้ง
ศรี) ใชร้ะบบสริงเกอร์น ้า  ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้า ดินบนดินร่วนปนเหนียว
ปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว  ใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุงดิน  การก าจดัแมลง
ดว้ยวิธีการดกัจบัแบบทางธรรมชาติ ใชฮ้อร์โมนอาทิตยล์ะคร้ัง น ้าหมกัจากปลากบัหอย น ้าส้มควนั
ไม ้ยาคูลผสมกาแฟ(เขาช่อง) ขี้ชา้ง หมู ววั พรวนดินเม่ือใส่ปุ๋ ยเดือนละคร้ัง 1 เทคนิคการผลิตกลุ่ม
เกษตรจะท าการคดัลูกท่ีสมบูรณ์ไว ้1 ก่ิงให้ได ้12 ลูก และควรตดัแต่งก่ิงบ่อย ๆ เน่ืองจากจะท าให้
ลูกออกเยอะ นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร หลงัจากการตดัแต่งก่ิงเกษตรกรจะลา้งอุปกรณ์ห่างจาก
แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการผลิต มีอุปกรณ์ป้องกนั ดูแลความสะอาด /กรรไกรตดัก่ิง ซ่ึงระยะเวลาในการ
ผลิตจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ เร่ิมให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร
มีผูเ้ช่ียวชาญในด้านการผลิต และการเพาะพนัธุ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
เกษตรกรยงัพบปัญหาความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีไม่มาก ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
และเกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 
 3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร  
  จุดแขง็และโอกาส 

1) เกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง 
เน่ืองจากเสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง ขอ้ดีคือ ผลดก ส่วนพนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์2 ขอ้ดีคือ น ้าเยอะ 

2) การใชร้ะบบสริงเกอร์ในการใหน้ ้า 
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3) การใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุงดิน  การก าจดัแมลงดว้ยวิธีการดกัจบั
แบบทางธรรมชาติ ใช้ฮอร์โมนอาทิตยล์ะคร้ัง น ้ าหมกัจากปลากบัหอย น ้ าส้มควนัไม ้ยาคูลผสม
กาแฟ(เขาช่อง) ขี้ชา้ง หมู ววั และพรวนดินเม่ือใส่ปุ๋ ยเดือนละคร้ัง 1 

4) กลุ่มเกษตรจะท าการคดัลูกท่ีสมบูรณ์ไว ้1 ก่ิงให้ได ้12 ลูก และควรตดัแต่งก่ิง
บอ่ย ๆ เน่ืองจากจะท าใหลู้กออกเยอะ 

5) หลงัจากการตดัแต่งก่ิงเกษตรกรจะลา้งอุปกรณ์ห่างจากแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการ
ผลิต มีอุปกรณ์ป้องกนั ดูแลความสะอาด /กรรไกรตดัก่ิง 

6) กลุ่มเกษตรกรมีผูเ้ช่ียวชาญในด้านการผลิต และการเพาะพนัธุ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้
  จุดอ่อนและอุปสรรค 

1) ความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีไม่มาก  
2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
3) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 

 
4.3 กลุ่มเกษตรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ 
 1) บริบทชุมชน 
  1.1) ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ต าบลน ้ าบ่อหลวง เดิมขึ้นอยู่กับต าบลสันกลาง ต่อมาได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็น
ต าบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2535 โดยใช้ช่ือต าบลตาม
ลกัษณะเด่นของบ่อน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ และบ่อน ้ าขนาดใหญ่น้ีภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "น ้ าบ่อ
หลวง" หลงัจากนั้นมาจึงใช้ช่ือว่า "ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีพื้นท่ีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 
27.3 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีเป็น ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ 
ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นโรงววั หมู่ 2 บา้นน ้ าบ่อหลวง หมู่ 3 
บา้นแพะสันใหม่ หมู่ 4 บา้นจอมแจง้ หมู่ 5 บา้นหนองห้า หมู่ 6 บา้นหนองไหว หมู่ 7 บา้นหัวฝาย 
หมู่ 8 บา้นห้วยโทง้ หมู่ 9 บา้นตน้แกว้ หมู่ 10 บา้นสันเหนือ หมู่ 11 บา้นหนองหวาย  มีประชากร
ทั้งหมด คน แบ่งเป็นชาย 4,914 คน และหญิง 2,537 คน มีครัวเรือน 2,029 ครัวเรือน ประชาชนใน
ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีอาชีพหลักด้านการเกษตรและรับจ้าง แต่อาชีพด้านการเกษตรมีแนวโน้ม
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เพิ่มขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เกิดการเลิกจา้งงานเพิ่มขึ้น ท าให้อาชีพรับจา้งตอ้งเลิก
ไป และหันมาประกอบอาชีพการเกษตรหรือหันไปรับจา้งควบคู่กันไปซ่ึงคิดเฉล่ียต่อครัวเรือน
ทั้งหมด ดงัน้ี (1) อาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอย่างเดียว เฉล่ีย
ร้อยละ 30 และ (3) อาชีพคา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2 
 2) บริบทกลุ่มเกษตรกร 
  2.1) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ น ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ คือคุณมานิต แก้ววรรณะ ในพื้นท่ีทั้ งหมด 3 ไร่ 
กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์ชนิดของพนัธุ์พืช 
และดา้นการผลิต เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเกษตรอินทรีย์ โดยพนัธุ์ท่ีปลูกเป็น
พนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์  ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียวปนทราย 
และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดา้นแหล่งใชใ้นการท าการเกษตรมาจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
และน ้ าแม่ขาน กลุ่มเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะท าในปริมาณท่ีน้อย ไม่เกินก าลงั
ตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อดูแลการผลิตอย่างทั่วถึง และยงัใช้ชีวภาพท าอง และระยะเวลาการผลิต
หอมหัวใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์  หรือประมาณ 120 วนั และยงัมี
หน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรมีปัญหา
ด้านการตลาด เน่ืองจากไม่มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน ราคายงัเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่
สามารถก าหนดราคาได ้  
 3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร  
  จุดแขง็และโอกาส 

1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์
ชนิดของพนัธุ์พืช และดา้นการผลิต 

2) กลุ่มเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะท าในปริมาณท่ีน้อย ไม่เกิน
ก าลงัตวัเอง เพื่อใหง้่ายต่อดูแลการผลิตอยา่งทัว่ถึง 

3) กลุ่มเกษตรกรยงัใชชี้วภาพท าเอง 
4) เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเกษตรอินทรีย ์

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
1) ดา้นการตลาด เน่ืองจากไม่มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน 
2) ราคายงัเป็นไปตามกลไกตลาด กลุ่มเกษตรกรจึงไม่สามารถก าหนดราคาได ้ 
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4.4 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
 1) บริบทชุมชน 
  1.1) ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
  ต าบลออนใต ้เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอสันก าแพง มีเน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาอยู่ใน
ชั้นความสูงประมาณ 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวนัตก มีน ้ าแม่ออนไหลผา่น ซ่ึงเป็นสายหลกั
ส าคญัของต าบล มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลออนก
ลาง ก่ิง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นป่าเหียง หมู่ท่ี 2 บา้นโห้ง หมู่ท่ี 3 บา้น
ริมออน หมู่ท่ี 4 บา้นป่าแงะ หมู่ท่ี 5 บา้นริมออนใต ้หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ผาแหน  หมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง หมู่
ท่ี 8 บ้านปง หมู่ท่ี 9 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 10 บ้านแพะ และหมู่ท่ี 11 บ้านป่าเปางาม ซ่ึงมีประชากร
ทั้งส้ิน 5,366 คน แยกเป็น ชาย 2,649 คน หญิง 2,717 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 130 คน/ตาราง
กิโลเมตร โดยอาชีพหลกัของประชาชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ และเล้ียงสัตว ์และ
อาชีพเสริม คือ เย็บปัก ,ท ากระดาษสา  , ท าดอกไม้จนั , จักรสาน  และรับจ้างเย็บตดัเส้ือ ด้าน
สาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของพื้นท่ี 
  1.2) ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  ต าบลห้วยทรายเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอายุประมาณ 150 ปี ท่ีมาช่ือว่า “ห้วยทราย” 
เพราะมีล าหว้ยหลายสาย ซ่ึงไหลมาจากป่าไหลลงสู่น ้าแม่ริม ในขณะเดียวกนัจะมีทรายจ านวนมาก
ไหลปนมากบัน ้ าดว้ย ชาวบา้นจึงตั้งช่ือว่า “ห้วยทราย”  มีพื้นท่ีทั้งหมด 45.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 
848 ไร่  และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใต้
ติดต่อกบั ต าบลริมเหนือ และต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั 
ต าบลสันโป่ง และต าบลขี้ เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลห้วยทรายแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้น
ออ้ย  หมู่ท่ี 2 บา้นหนองปลามนั หมู่ท่ี 3 บา้นห้วยทราย หมู่ท่ี 4 บา้นแม่แอน หมู่ท่ี 5 บา้นหัวฝาย มี
ประชากรทั้งหมด 4,666 คน และมีจ านวน 2,004 หลงัคาเรือน และอาชีพหลกั ท านา ท าสวน ท าไร่ 
และรับจา้ง ซ่ึงมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 18.9 ตารางกิโลเมตรสหกรณ์ นอกจากน้ีประชาชนใน
ต าบลหว้ยทรายส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นบัถือศาสนาพุธ ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,004 ครัวเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท์ 1,800 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อย
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ละ 75.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ดา้นการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีมีคลองชลประทานผ่านสามสาย แหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการขุดบ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก 
  1.3) ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
  ต าบลน ้ าแพร่เป็นต าบลหน่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของท่ีว่าการอ าเภอ พื้นท่ีส่วนมาก
เป็นท่ีลาดเชิงเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าแม่ขนิล ป่าแม่ท่าช้าง มีพื้นท่ีประมาณ 80.55 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ เมือง มีประชากรอยูไ่ม่หนาแน่น เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ไม่สมบูรณ์ ระบบชลประทานไปไม่ถึง และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน และมีอาณาเขตทิศเหนือ 
ติดต่อ ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่า
ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้นไดแ้ก่ 
หมู่1 บา้นเวียงดง้ หมู่2 บา้นศาลา หมู่3 บา้นแพะขวาง หมู่4 บา้นน ้ าแพร่ หมู่5 บา้นป่าจ้ี หมู่6 บา้น
แสนตอ หมู่7 บา้นท่าไมลุ้ง หมู่8 บา้นแม่ขนิลใต หมู่9 บา้นดอยถ ้า หมู่10 บา้นน ้ าบุ่น หมู่11 บา้น
เวียงด้ง มีประชากรทั้ งสิน 6,801 คน แยกเป็นประชากรชาย จ านวน 3,344 คน ประชากรหญิง 
จ านวน 3,457 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 3,239 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 81.13 คน/
ตาราง ประชากรเป็นคนเมือง ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ โดยอาชีพหลกั รับจา้ง และคา้ขาย และ
อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดา้นสาธารณูปโภค มี
ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น ดา้นการโทรคมนาคม มีโทรศพัทส์าธารณะในหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น 
  1.4) ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  ต าบลบา้นแม เดิมมีสตรีผูห้น่ึงมีสติปัญญาฉลาด ชาวบา้นจึงขนานนามวา่ แม่ของ
หมู่บา้น และเรียกหมู่บา้นน้ีว่า "บา้นแม่" ต่อมามีชายมาสู่ขอและให้นางยา้ยไปอยู่ท่ีเวียงโคง้บา้น
ฝ่ายชาย แต่นางรักบา้นเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานดว้ย จึงไดขุ้ดคลองเพื่อตั้งบา้นแม่ให้เป็นเวียงแม่
แต่ยงัขาดต าบลและอ าเภอนาง จึงตั้งหมู่บา้นเป็นต าบลและเป็นอ าเภอบา้นแม่ และไดเ้ปล่ียนช่ือจาก
ต าบลบ้านแม่เป็นต าบล "บ้านแม" มาจนถึงปัจจุบัน  มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 16.65 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 10,406 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีอาณาเขตทิศเหนือ 
ติดกบั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลยุหวา่, ต าบลทุ่งกะ
โตก และ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ ต าบลบา้นกาด ก่ิง อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีจ านวนทั้งหมู่บา้น 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี  1  บา้นเหมืองฟู หมู่ท่ี  2  บา้นเด่น หมู่ท่ี  3  
บา้นท่าโป่ง หมู่ท่ี  4  บา้นฉิมพลี หมู่ท่ี  5  บา้นร้องธาร หมู่ท่ี  6  บา้นสัน หมู่ท่ี  7  บา้นร้องขุม้ หมู่
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ท่ี  8  บา้นแม หมู่ท่ี  9  บา้นเจดียเ์น้ิง หมู่ท่ี  10 บา้นก่ิวแลน้อย หมู่ท่ี  11 บา้นดง หมู่ท่ี  12 บา้นท่า
เด่ือ หมู่ท่ี  13 บา้นเปียง ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 6,471 คน แยกเป็นชาย 3,062 คน และหญิง 3,409 คน 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ รับจ้าง ตดัเย็บเส้ือผา้ ก่อสร้าง คา้ขาย และรับ
ราชการ 
 2) บริบทกลุ่มเกษตรกร 
  2.1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
  กลุ่มเกษตรผูป้ลูกข้าวมีสมาชิกทั้ งหมด 283 คน เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน ซ่ึงจะมีมาตรฐานในการคดักรอง และมีการสุ่มตรวจความปลอดภยั (สารตกคา้ง)  มีผูน้ าคือ 
คุณอินโถ สิงห์อุป พื้นท่ีเพาะปลูก 2 ไร่ พนัธุ์ท่ีปลูกคือขา้วสันป่าตอง 1 ระบบการปลูกขา้วอยู่ใน
ระดบัอาหารปลอดภยั มีการใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูก โดยเกษตรกรจะเน้นการ
เพาะเมล็ดพนัธุ์ขา้วเพื่อขาย ซ่ึงเมล็ดพนัธุ์มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ ด้านพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของ
ตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียวปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว  ดา้นแหล่งน ้ าท่ีให้ใน
การเกษตรมาจากอ่างเก็บน ้ าห้วยลาน/แม่แห ดา้นการผลิตตอ้งเพาะเมลด็พนัธุ์ก่อนลงปลูกในแปลง
นา โดยจะเพาะให้แปลงเล็กขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แปลง จะใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าว 4 
กิโลกรัม ดา้นดินและปุ๋ ยใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูกร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 16 เทคนิค
กลุ่มเกษตรจะตดัหญา้ก่อนการใส่ปุ๋ ยเพื่อประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น หมัน่ตรวจและดูแลเพื่อป้องกนั
โรคแมลงและศัตรูพืชอยู่สม ่าเสมอ และระยะเวลาการผลิตอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน (ประมาณ 130-140 วนั) ผลผลิตท่ีไดป้ริมาณ 1,400 กิโลกรัม  
  2.2) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มี
สมาชิกท่ีท าร่วมกันทั้ งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวน 8 ไร่ 3 งาน พื้นท่ีในการ
เพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอย่างทัว่ถึง วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย ์ในระดับ
ปลอดภยั ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่างเป็นดิน
เหนียว ดา้นแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรจากบ่อบาดาล ขดุสระ ดา้นการจดัการดินและปุ๋ ย เกษตรกร
จะท าการหมกัดินประมาณ 3 เดือน ขงัน ้ าแลว้ไถกลบใส่ดว้ย EM. ปุ๋ ยหมกัใบไม ้ปุ๋ ยน ้ าหอยเชอร์ร่ี 
เศษอาหารจากร้านอาหาร โดยปรับคาดินก่อนน าน ้ าเขา้ ทุกคร้ังให้มีค่า pH เกิน5.5 บ ารุงดินตาม
ความเหมาะสมท่ีขาด นอกจากน้ียงัตอ้งท าแนวกนัน ้ าจากภายนอกท่ีเขา้ในนา ศตัรูพืชท่ีพบในการ
เพาะปลูก ไดแ้ก่ เช้ือราบิวเวอร์เรีย ใชน้ ้ าส้มควนัไมใ้นการจดัการ และศตัรูพืชอย่างหอยหอยเชอร์ร่ี 
จะจดัการโดยใชใ้บไมล้่อคือใบมะละกอ เก็บน าไปหมกัโรยแกลบดิบ เทคนิคการผลิตพ่นน ้ าหมกั
ทางใบทุก 15 วนั หลงัวนัปลูก 7 วนั และทางดิน เดือนละคร้ัง เทคนิควิธีในการปลูกใช้การปักด า
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ซ่ึงจะมีระยะห่าง 40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้  และแบ่งแปลงเพาะกลา้ในนา 28 วนัถึง 1 
เดือนจึงจะน าไปปลูก ดา้นการเก็บเก่ียวใชแ้รงงานคนท่ีเป็นญาติเก็บเก่ียวจ านวน 3 ไร่ และอีก 6 ไร่
ท่ีเหลือใช้รถเก่ียวราคา 700 บาทต่อไร่ นอกจากน้ีจะตอ้งท าพิธีแรกนาก่อนปลูกขา้วทุกปี และท า
ขวญัขา้ว 1 วนัก่อนการเก็บเก่ียว ดา้นเทคนิคการจดัการวชัพืชในวิธีการควบคุมระดบัน ้ าในแปลง
นาไม่ให้แลง้ในระดบัน ้ าสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตดัหญา้ออกทุกคร้ัง ถา้สูงเกิน 1 คืบ หรือ
ประมาณทุก 15 วนั และระยะเวลาการผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายนจึงจะไดผ้ลผลิต 

2.3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์ มีสมาชกทั้งหมด 10 คน คือคุณสุธรรม ชมพูทีป มี

พื้นท่ีเพาะปลูก 3 ไร่ พนัธุ์ท่ีปลูกคือ ขา้วหอมมะลิ 105 ซ่ึงพนัธุ์ขา้วท่ีใชม้าจากศูนยฯ์ เมลด็พนัธุ์ขา้ว 
จากปีท่ี 2 เก็บผลผลิตท่ีได้ไวป้ลูก โดยจะซ้ือเมล็ดพนัธุ์จากศูนยฯ์เมล็ดพนัธุ์ขา้วปีเวน้ปี ดา้นพื้น
ท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่างเป็นดินเหนียว ซ่ึง
เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืชสวนและขา้ว ดา้นแหล่งน ้ าแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการท าการเกษตรมาจาก
ชลประทาน ดา้นการจดัการ  การถอดหญา้  การเก็บศตัรูพืช เช่น หอยในแปลงนา และน าไปท า
เป็นปุ๋ ยอินทรียผ์สมกบักากน ้ าตาล โดยจะน าใส่ในนาขา้ว 2 คร้ังต่อรอบ หรือ เดือนละคร้ัง น ้ าหมกั
สมุนไพร น ้ าส้มควนัไม ้กลุ่มเกษตรกรจะเน้นคุณภาพในการผลิต และการดูแลอย่างละเอียดโดย
ระบบการผลิตนั้นจะไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว อยู่ในระดบัปลอดภยั การจดัการพื้นท่ีหลงั
การเก็บเก่ียว เกษตรกรปลูกถัว่เหลือง และปอเทืองเพื่อบ ารุงดิน โดยระยะเวลาการผลิตขา้วจะอยู่
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ 1,250กิโลกรัม ดา้นเทคนิค
การผลิตพ่นน ้ าหมกัเดือนละ 1 คร้ังหลงัขา้วอายุได ้1 เดือน และเทน ้ าหมกัลงในน ้า 1 คร้ัง/Crop เม่ือ
ขา้วอายุได ้1 เดือน วิธีในการปลูกใช้การปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 30*35 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 4 
ตน้ ก่อนจะน ามาปักจะเพาะกลา้ในนาแบบปกติก่อน 1 เดือนจึงจะน ามาปักด า โดยใช้พนัธุ์ขา้ว 10 
กิโลกรัมต่อไร่ การเก็บเก่ียวจะใชแ้รงงานคนและนวดดว้ยมือ และใชว้ิธีการหว่าน ดา้นการจดัการ
วชัพืชในวิธีการควบคุมระดับน ้ าในแปลงนาไม่ให้แลง้ในระดบัน ้ าสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
นอกจากน้ีจะต้องท าพิธีแรกนาก่อนปลูกข้าวทุกปี และท าขวัญข้าว 1 ว ันก่อนการเก็บเก่ียว 
เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม  
  2.4) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจันทร์ มี
สมาชิก 14 คน ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ 
การเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรเน้นใช้ระบบอินทรียซ่ึ์งท ามาแล้วตั้ งแต่ปี 2557 และยงัได ้
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GAP ในปี 2559 ซ่ึงพนัธุ์ขา้วไรซ์เบอรร่ีท่ีใชป้ลูกมาจากศูนยก์ารเรียนรู้บ ารุงรักษาน ้ าแม่แตง (ชป.
แม่แตง) โดยจะซ้ือพนัธุ์ขา้วมาปลูกปีเวน้ปี และพนัธุ์ขา้วมะลิแดงมาจากสุขะเฮาส์ จากนั้นเก็บ
เมล็ดพนัธุ์เอง ดา้นพื้นท่ีดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียว และดินล่าง
เป็นดินเหนียว  ดา้นการจดัการดินและปุ๋ ย เกษตรกรจะปลูกถัว่เขียว ปอเทือง แลว้ไถกลบ ใส่ปุ๋ ย
หมกัจากฟางขา้วผสมกับแกลบ ปุ๋ ยอินทรียอ์ดัเมล็ดสุขะเฮาส์ ธรรมะธุรกิจ น ้ าหมกัฮอร์โมนไข่
ผสมกบันม จุลินทรียห์นอกลว้ย ให้ดว้ยน ้ าหมกัรสจืดของธรรมะธุรกิจ น ้ าหมกัจากเศษหอย ปลา 
ซ่ึงเศษปลามาจากตลาดและไนทซ์าฟารี โดยมีการไถกลบ ไถแห้ง ทิ้งไว ้1 เดือน และไถกลบหมกั
ดินไว ้ประมาณ 20-30 วนั ดา้นแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการท าการเกษตรมาจากน ้าเหมืองธรรมชาติ และยงั
มีแผนขุดสระพกัน ้ าและท าแนวกนัชนพื้นท่ีนาอีกดว้ย ศตัรูพืชท่ีพบในการเพาะปลูก ไดแ้ก่ เช้ือรา
บิวเวอร์เรีย เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า โดยจะใช้น ้ าหมักสมุนไพรในการจดัการศตัรูพืช นอกจากน้ี
ศตัรูพืชอยา่งหอยหอยเชอร์ร่ี และปูก็ยงัสามารถน าไปท าหมกั เทคนิคการผลิตพ่นน ้าหมกัทุก 10-15 
วนัหลงัจากด านาได ้15 วนั ใช้วิธีในการปลูกแบบนาโยนซ่ึงจะเพาะกลา้ในถาดเพาะก่อนลงปลูก
ใน 80 ถาด/ไร่ หรือประมาณ 400 กลา้ต่อถาด เพาะกลา้ 15 วนั แต่เร่ิมโยนกลา้อาย ุ17 วนัจะดีท่ีสุด 
โดยใช้พนัธุ์ขา้ว 7 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านการเก็บเก่ียวจะใช้รถเก่ียวราคา 650-700 บาทต่อไร่ การ
จดัการวชัพืชในวิธีการควบคุมระดบัน ้ าในแปลงนาไม่ให้แลง้ ตดัหญา้รอบแปลงประมาณ 3 คร้ัง/
รอบ และการถอนหญา้ปนในนาขา้ว 1 คร้ัง และระยะเวลาในการผลิตโดยช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนพฤศจิกายนปลูกขา้ว เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปลูกกระเทียม หอมแดง  ถัว่เหลือง หอม
ใหญ่ แตงโม ฟักทอง แตงกวา และในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนหวา่นปอเทือง ผลผลิตท่ีได้
ประมาณ 6,000 - 6,500 กิโลกรัม เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม  และมี
กลุ่มในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากขึ้น การแข่งขนัสูง 
  3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร  
  จุดแขง็และโอกาส 

1) เป็นศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วชุมชน ซ่ึงจะมีมาตรฐานในการคดักรอง และมีการ
สุ่มตรวจความปลอดภยั (สารตกคา้ง) 

2) ระบบการปลูกขา้วอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั มีการใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกั
ในการเพาะปลูก 

3) เกษตรกรจะเน้นการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อขาย ซ่ึงเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพท่ี
สมบูรณ์ 

4) การผลิตตอ้งเพาะเมล็ดพนัธุ์ก่อนลงปลูกในแปลงนา โดยจะเพาะให้แปลงเล็ก
ขนาดกวา้ง 2 เมตรยาว 3 เมตร ใน 1 แปลง จะใชเ้มลด็พนัธุ์ขา้ว 4 กิโลกรัม และใชว้ิธีการหวา่น 
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5) กลุ่มเกษตรจะตดัหญา้ก่อนการใส่ปุ๋ ยเพื่อประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น หมัน่ตรวจ
และดูแลเพื่อป้องกนัโรคแมลงและศตัรูพืชอยูส่ม ่าเสมอ 

6) พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง 
7) ดา้นการจดัการดินและปุ๋ ย เกษตรกรจะท าการหมกัดินประมาณ 3 เดือน ขงัน ้ า

แลว้ไถกลบใส่ดว้ย EM. ปุ๋ ยหมกัใบไม ้ปุ๋ ยน ้ าหอยเชอร์ร่ี เศษอาหารจากร้านอาหาร โดยปรับคาดิน
ก่อนน าน ้าเขา้ ทุกคร้ังใหมี้ค่า pH เกิน 5.5 บ ารุงดินตามความเหมาะสมท่ีขาด 

8) การท าแนวกนัน ้าจากภายนอกท่ีเขา้ในนา 
9) ศตัรูพืชท่ีพบในการเพาะปลูก ไดแ้ก่ เช้ือราบิวเวอร์เรีย ใชน้ ้ าส้มควนัไมใ้นการ

จดัการ และศตัรูพืชอย่างหอยหอยเชอร์ร่ี จะจดัการโดยใช้ใบไมล้่อคือใบมะละกอ เก็บน าไปหมกั
โรยแกลบดิบ 

10) การปลูกใชก้ารปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้ 
11) การจดัการวชัพืชในวิธีการควบคุมระดบัน ้าในแปลงนาไม่ให้แลง้ในระดบัน ้ า

สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
12) การจดัการพื้นท่ีหลงัการเก็บเก่ียว เกษตรกรปลูกถัว่เหลือง ปอเทืองเพื่อบ ารุง

ดิน น ้ าหมักจากเศษหอย ปลา โดยมีการไถกลบ ไถแห้ง ทิ้งไว ้1 เดือน และไถกลบหมักดินไว ้
ประมาณ 20-30 วนั 
  จุดอ่อนและอุปสรรค 

1) มีกลุ่มในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากขึ้น การแข่งขนัสูง 
2) เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม  
 

 สรุปจากบริบทของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด โดยน าเอาศกัยภาพของกลุ่มมาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงและแกไ้ขดว้ยแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิค
การจดัการดิน 2) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ3) เทคนิคการลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึง
ผลการวิจยัแสดงไดด้งัเน้ือหาบทท่ี 5 ต่อไป  




