
บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
ผลของการศกึษาวิจัย “กระบวนการเรยีนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือ

สรางความเขมแข็งใหกับชมุชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” สามารถ
นําเสนอเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

 
4.1 บริบทของชุมชนสันปายาง 

4.1.1 ประวัตคิวามเปนมาของชุมชนสนัปายาง 
    จากการบอกเลาของผูนําชุมชนและชาวบานไดขอมูลวา ชุมชนตาํบลสันปายางมีการ

กอตั้งนานมาแลวกวา 400 ป โดยมีการรวมกลุมตั้งอยูตามพื้นที่ตางๆ ซ่ึงตอมาไดมีการรวมตัว
และตั้งเปนหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลสนัปายาง ซึ่งชื่อของหมูบานไดเรียกตามชื่อของหมูบานสัน
ปายาง ซ่ึงเปนหมูบานทีมี่ประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากที่สุด และเปนศนูยกลางในการ
ดําเนินกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญของตําบล โดยชื่อที่มาของสันปายางมาจากลักษณะ
เดนทางกายภาพของหมูบาน คือ เปนพ้ืนที่ที่มีตนยางขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงเรียก
พ้ืนที่แถบน้ีวา “ปายาง” สวนคําวา “สัน” หมายถึงเนินเขา ซ่ึงเปนภาษาทองถิ่น ดังนั้น คําวา 
“สันปายาง” จึงหมายความวา สันเขาที่มีตนยางขึ้นเปนจํานวนมาก และตอมาเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2539 ไดมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง เปนองคกรบริหารสวน
ทองถิ่นขึ้น ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อชวยกระจายอํานาจการบริหารและการ
ปกครองสูทองถิ่น 

4.1.2  สภาพภูมิศาสตรและทรพัยากร 
    ตําบลสันปายางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองเชียงใหม หางจากตัวอําเภอ

เชียงใหมไปทางถนนสายเชยีงใหม-ฝาง ประมาณ 42 กิโลเมตร และหางจากตัวอําเภอแมแตง 
17 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอกับพื้นทีต่างๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลสบเปง  อําเภอแมแตง 
  ทิศใต  ติดตอ ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม 
  ทิศตะวนัออก ติดตอ ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมแตง 
  ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลสบเปง  อําเภอแมแตง และ 

ตําบลสะเมิงเหนือ  อําเภอสะเมิง 
พ้ืนที่ตําบลสนัปายางมีสภาพเปนที่ราบลุมแบบเชิงเขา สวนใหญเปนปาไม ไดแกปาเบญจพรรณ
ซ่ึงเปนปาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ แตปจจุบันปาไมไดถูกทําลายไปมากจากการตัดไมใชสอยและ
การบุกรุกทําไรเลื่อนลอย และมีบางสวนของพื้นที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย และ 
ปาสงวนเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งตําบลสันปายางมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 45,000 ไร สวนสภาพดิน
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โดยทั่วไปเปนดินเหนียวปนทราย และในบางสวนเปนดินดําที่มีแรบอลเคปนอยู ซ่ึงใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเซรามิค มีแหลงนํ้าธรรมชาติ ลําหวย และมีสถานที่สําคัญดานการทองเที่ยว
ไดแก นํ้าตกตาดหลวง ผาผึ้งซึ่งเปนสถานที่ผ้ึงนิยมมาทํารัง  

4.1.3 ประชากร 
    ตําบลสันปายางประกอบดวยหมูบาน 6 หมูบานไดแก  

- หมูที่ 1 บานหนองบัว  
- หมูที่ 2 บานสันปายาง 
- หมูที่ 3 บานสันปาตึง 
- หมูที่ 4 บานหนองกาย 
- หมูที่ 5 บานเอียก 
- หมูที่ 6 บานผาแดน 

 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,272 ครัวเรอืน ประกอบดวยประชากรทั้งสิ้น 3,859 คน 
เปนชาย 1,904 คน หญิง 1955 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 56 คน ตอ ตารางกิโลเมตร โดยแจก
แจงจํานวนในแตละหมูบานดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรแยกตามหมูบานในตําบลสันปายาง 

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมูที่ 1 บานหนองบัว  
หมูที่ 2 บานสันปายาง 
หมูที่ 3 บานสันปาตึง 
หมูที่ 4 บานหนองกาย 
หมูที่ 5 บานเอียก 
หมูที่ 6 บานผาแดน 

146 
443 
258 
246 
138 
41 

237 
577 
367 
406 
236 
81 

228 
663 
380 
389 
211 
84 

465 
1,240 
747 
795 
447 
165 

รวม 1,272 1,904 1,955 3,859 
ที่มา: (ขอมูลจากองคการบริการสวนตําบล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2549) 
 

4.1.4 วิถชีีวติ วัฒนธรรม ประเพณ ี
การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสอบถาม และจัดเวทีชาวบานไดขอมูลสภาพความเปนอยูของ
ชุมชนตําบลสนัปายาง พบวา การดําเนนิชีวติของชาวบานสมัยกอนมีความเรียบงาย ไมวาเปน
การเพาะปลูกพืช ไมมีการใชสารเคมียาฆาแมลง มีแตจะใชสมุนไพร ใบไม จากปามาใชกําจัด 
จึงทําใหชาวบานในสมัยกอนมีอายุยืน และจากการที่ตัง้ของชุมชนอยูที่ราบเชิงเขาลอมรอบดวย
ภูเขาและปาเบญจพรรณ จึงทําใหชุมชนไดใชประโยชนโดยตรงจากปาเปนแหลงอาหารและยา
โดยการเก็บของปา อาทิ เห็ด หนอไม ตีผึ้ง และลาสตัวมาใชบริโภคเปนอาหาร รวมทั้งการเกบ็
สมุนไพรในปามาใชในการรักษาโรคตามภูมิปญญาพื้นบานอีกทั้งวิถชีีวติชาวบานยังคงเกี่ยวของ
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กับการทํานาประเพณีทางศาสนา และความเชื่อ โดยการทํานา ทําไร ถือเปนอาชีพสําคัญของ
ชาวบานที่ทํากันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวที่ปลูกสมัยกอนเปนขาวนาป การทํานา
สมัยกอนไมมีรถไถนาอยางเชนปจจุบัน การเกี่ยวขาวสมัยกอนจะใชวิธีการลงแขก ชวยกันปลกู
ชวยกันเกบ็เกีย่ว และจะเริม่ทําการปลูกขาวประมาณเดือน 9 หรือ เดือนสิงหาคม ตามปฏิทิน 
พอปลูกเสรจ็ประมาณเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป ทางวัดจะ
มีประเพณีทําบุญตักบาตรวนัออกพรรษา ดังนั้นชาวบานจะนําตนออย เผือก มัน กลวย ธูป ดาย
ขาว ขาวเรียงเม็ด (ขาวแตน) ดอกไมไปทําพิธีรับทองขาว ที่แปลงนา โดยชวงนั้นขาวทองแก
ใกลจะออกรวง และผูเฒาผูแกเชื่อวา ขาวทองก็เหมือนคนทองที่มีความหิวและอยากกินของ
เปร้ียว ของหวาน ดังนั้นจึงทําพิธีน้ีขึ้นมา โดยนําดายขาวโยงจากตนขาวมายังสิ่งของตางๆ ที่ได
เตรียมมา พอเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ ตากขาวแหงไดที่ ชาวบานจะมีการมัดขาวเปนกําดวยตอกไม
ไผ และจัดทําลานขาว โดยการใชจอบถากตอขาวบนนาออกใหหมดและถากดินใหเสมอกัน แลว
ใชมูลวัวมูลควายทาบนนาขาวที่เตรียมไว ที่ไวประมาณ 3-5 วัน หรือจนลานนั้นแหง แลวคอย
นําเอาขาวมามัดไวกับไมกระดานหรือแครไมไผจนเม็ดขาวหลุดออกจากฟาง และพัดดวยกระดง
เพ่ือใหเศษฟางและขาวลีบหลุดออกไป แลวถึงจะขนไปเก็บไวในยุงฉาง โดยกอนที่จะนําขาวไป
น่ึงทาน ตองนําไปตําใหเปนขาวสารดวยครกสําหรับตาํขาวที่เรียกวา “ครกมอง” หลังจากหมด
ฤดูการเก็บเกีย่วชาวบานจะทําพิธีรับขวัญขาว โดยจะบายศรี ของเซนไหวไปรับขวัญที่ทองนา 
โดยเรียกพิธีน้ีวา “รับขวญัแมโพศก” เสร็จแลวกจ็ะมีพิธีรับขวญัวัวควายที่ไดชวยลากไถลาก
เกวียน และเม่ือสมัยกอนไมมีไฟฟาการใหแสงสวางจําเปนตองใชตะเกียง กรมพายุ เทียนปอ ซึง่
เปนเทียนทีท่าํขึ้นเองโดยนําน้ํามันยางจากตนยางใสในไมผุ สมัยกอนขาวของมีราคาถูกมาก 
ชาวบานเลยนยิมทําเอง หาเอง หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเองในหมูญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือนบาน
ใกลเคยีง เชน นํ้าออยแลกกับพริกแหง ขาวสารแลกกบัเนื้อ พริกแหงแลกกับปลารา ซึ่งชาวบาน
สมัยกอนจะมีนํ้าใจ เอ้ืออาทรตอกัน เวลามีงานบุญงานประเพณีใดก็จะไปชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

ในเร่ืองความเชื่อ ชาวบานจะเคารพและนบัถือผีสางนางไม  อาทิ ผีปูยาตายาย 
ปูแกวปูขุน ผปีูเจาแสนหลวง ซ่ึงผูเฒาผูแกเชื่อวา “ผีแมเกิดจะมาซื้อ มาทักทวง” ถาเด็กคนไหน
รองไหกลางคืนวันพระ แลวใหทําพิธีกวาดไล โดยการนํากลวย ขาว หมากพลูอยางละสามชิน้ 
มาวนรอบตวัเด็ก นอกจากนี้ในวันสําคัญทางประเพณ ี อาทิ เขาพรรษา ออกพรรษา ขึ้นปใหม 
สงกรานต ชาวบานจะนําหมู ไก ไปทานใหผีใหญ ผีเจาที่เจาทาง เปนตน หากมีการเจ็บไขได
ปวยก็จะมีหมอประจําหมูบาน ใชสมุนไพรในปาชวยในการรักษา รวมถึงใชเวทมนตคาถาชวย
ปดเปา ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน สวนใหญจะเปนประเพณีตางทางพุทธศาสนา 
อาทิ   

วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ชาวบานก็จะไปทาํบุญตักบาตรที่วัดกันทั้ง
หมูบานกอนวันเขาพรรษาหนึ่งวัน โดยจัดเตรียมขาวปลาอาหารทั้งสดและแหงไปใสบาตรใน
ตอนเชา โดยเรียกวาใสบาตรในวัดสาดไทย สวนในวนัออกพรรษาชาวบานจะจัดทํากัณฑเทศน 
13 กัณฑ เรียกวาเทศนมหาชาติ โดยจะแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงวันขึ้น 15 ค่าํเดือน 11 และ
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แรม 15 ค่ํา เดือน 11 สวนในเดือน 12 จะมีประเพณีทอดกฐิน เดือน 4 จะมีพิธีบวชพระ และใน
เดือน 6 ชาวบานจะมีพิธีกอพระทรายเพือ่สะเดาะเคราะหหมูบาน 

ประเพณีสงกรานต ก็ถือเปนเพณีสําคญัชองชุมชนสันปายางเชนกนั โดยจะมี
ดวยกัน 5 วันดวยกัน คือ วนัที่ 12 เรียกวา “วันหาปลา” วันน้ีพอบานจะออกไปหาอาหารมาเก็บ
เตรียมไวสําหรับใชกินในครอบครัว เพ่ือตอนรับแขกพีน่อง เพ่ือนบาน ที่จะมาเที่ยวหา สวน
แมบานจะพาลูกหลานผูหญิงเก็บกวาด ทําความสะอาดบานเรือนใหสะอาด เพ่ือใหผีปูจะขานที่
ชาวบานเชื่อกันวาจะเดินทางมาทุกวันสงกรานตที่ 13 เมษายน ของทุกปเดินทางผาน
โดยสะดวกและจะอํานวยอวยพรใหกับเจาของบานที่สะอาด เพ่ือเปนสิริมงคลใหเจาของบานอยู
ดีมีสุขตลอดป ดังนั้นวันที่ 13 น้ีชาวบานจึงเรียกวา “วันจะขานลอง” หรือ วันมหาสงกรานตทาง
ภาคกลางนั้นเอง และในวนัที่ 14 จะเรียกวา “วันเนา” เปนวันที่ชาวบานจะทําขนมไสหวาน 
(มะพราว) ไสเค็ม (ถั่วเหลือง) แลวหอดวยใบตองเปนรูปสามเหลี่ยม เพ่ือเก็บไวทานและตอนรับ
พ่ีนอง ญาติมิตร สหายที่จะมาดําหัว ในวันที่ 15 เรียกวา “วันพญาวัน” พ่ีๆนองๆ จะนําน้ําอบ
นํ้าหอม ขม้ินสมปอย ดอกไมธูปเทียน มารดน้ําดําหวัพอและแม เพ่ือแสดงความกตัญู และ ขอ
ขมาหรือขอโทษที่ไดลวงเกินทาน หลังจากนั้นคอยนําไปดําหัวผูเฒาผูแก ญาติพ่ีนอง ที่นับถือ 
สวนในตอนเยน็จะไปชวยกนัขนทรายเขาวัดเพ่ือกอพระทรายและสรงน้ําพระ เพ่ืออุทิศสวนกศุล
ใหกับญาติพ่ีนองที่ไดลวงลบัไปแลว และเปนสิริมงคลกับครอบครวัและตนเอง สวนในวันที่ 16 
ชาวบานเรียกวา “วันปากป” ซ่ึงถือวาเปนวันแรกของวันเริ่มตนปใหมเมือง ซ่ึงชาวบานจะนํา
ขาวปุน โดยการปนขาวเหนียวเปนกอนลมเล็กๆ 100 กอน แลวมีกลวย ออย หมาก พลู อีก
อยางละ 100 ชิ้น เสื้อผาของสมาชิกทุกคนในบานคนละหนึ่งชิ้น พรอมดายมงคลที่ทุกๆคนวา
จากปลายนิ้วกลางดานหนึ่งไปอีกปลายนิ้วกลางอีกดานหนึ่ง เพ่ือนําไปสืบชะตาป (ป) ที่วัด ซึ่ง
ถือเปนประเพณีที่สําคัญปฏบิัติกันสบืมาของชาวบาน ซ่ึงทางตําบลสันปายางมีแหลงวัฒนธรรม
ลานนาที่เปนโบราณสถานทีส่ําคัญ คือ วัดมอนผาแดง  
   
4.2 สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพ 

จากการจัดเวทีชาวบานแสดงความคิดเห็นเพ่ือศึกษาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
ของชาวบานนั้น พบวา ชาวบานในชมุชนตําบลสันปายางมีอาชีพทําการเกษตรเปนหลักไดแก 
การทํานา ทําไรถั่วเหลือง ขาวโพด กระเทียม ทําสวนผลไม ทําสวนพืชผัก และรับจางทั่วไป คดิ
เปนรอยละ 90 ของประชากรทั้งหมด สวนใหญเปนผูมีรายไดนอย สมาชิกกองทุนหมูบาน
โดยมากมีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และรับจางทัว่ไป มีบางสวนที่มีรายไดเสรมิจากการจักสาน 
เลี้ยงสัตว ทําสวนผลไม หาของปา ถักผา หรือคาขายเล็กๆนอยๆ แตสวนใหญมักขาดความรู
ความชํานาญในการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งสงผลตอความเขมแขง็ของชุมชน อีกทั้งขอจํากัด
ทางดานสภาพภูมิศาสตรทาํใหชาวบานตาํบลสันปายางตองดิ้นรน โดยจําเปนตองประกอบ
อาชีพทางดานการเกษตรอยางหลากหลาย หรือเปนการทําการเกษตรผสมผสาน และใชชวีิต
แบบพออยูพอกิน พ่ึงตนเองเปนหลัก ชาวบานยังคงใชแรงงานคน และควายไถนา ตลอดจนทํา
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การเกษตรตามศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน ทํานาในที่ลุม ปลูกขาวโพดที่ดอน ปลูกพืชผักใน
บริเวณทีใ่กลแหลงน้ํา และเลี้ยงสตัวเลก็ๆ ในบริเวณบาน ในขณะที่กลุมแมบานก็มีอาชีพเสริม
กันเปนสวนใหญ บางคนก็คาขายเลก็ๆนอยๆ บางคนก็รวมกลุมพัฒนาเปนอาชีพเสริม ไดแก 
กลุมเตาเจ้ียว-ซีอ๋ิวขาว กลุมผาปกผาถัก กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบาน ซ่ึงจากการรวมกัน
ระดมความคดิเห็นของชาวบานสามารถสรุปปญหาของชุมชนที่สงผลตอความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาอาชีพ คือ 

 - ประชาชนมีรายไดนอย เนื่องจากเปนรายไดจากภาคเกษตรเปนสวนใหญ 
และปจจัยการผลิตมีนอยไมเพียงพอ อีกทั้งตลาดรองรับผลผลิตมีนอยและไมสามารถรองรับ
ผลผลิตไดทั่วถึง 

 - การรวมกลุมอาชีพที่เขมแข็งในการประกอบอาชีพยังมีนอยมาก สวนใหญมัก
ไมคอยยั่งยืน เปนการรวมกลุมในระยะสั้นๆ อาจเนื่องมาจากนิสัยรักสันโดษ ขาดความ
กระตือรือรน ไมมีความรูหรือประสบการณเพียงพอ จึงไมคอยมีอาชีพใหม 

 - ชาวบานขาดความรูเพ่ือนํามาพัฒนาอาชีพแบบครบวงจรและบางกลุมยังขาด
อุปกรณจําเปนในการประกอบอาชีพ 

 - ชาวบานสวนใหญไมกลาแสดงความคิดเห็นขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
เน่ืองจากคิดวาตนเองไมมีความรู 

 
4.3 ศักยภาพของชุมชนสนัปายางในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
 จากการจัดเวทีชาวบานเพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนสันปายางนั้น โดยเชิญผูนําชุมชน 
ตัวแทนกลุมอาชีพ และชาวบานที่สนใจ ผูเขารวมเวทีไดใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของชุมชน เชน นายไสว ไชยวุฒิ ผูใหญบานหมูที่ 4 บานหนองกาย ไดกลาววา 
  “...คนในตําบลสันปายางมคีวามรักความสามัคคีกันดีมาก และเปนผูที่มีความ
กตัญตูอพอแม มีความเชื่อศรัทธาในพุทธศาสนา จะเห็นไดจากการรวมมือรวมใจกันในการ
ประกอบพีธีการทางศาสนาที่สําคัญของชมุชน ถึงแมวาผูที่มาวัดตามปกติจะเปนผูสูงอายุ แตเม่ือ
วัดจะทําบุญลกูๆหลานๆซึ่งทํางานในเมือง ตามตางจังหวัด หรือในกรุงเทพฯ ก็จะสงเงินมาใหพอ
แมรวมทําบุญ ลูกหลานสนัปายางหลายๆคนพอรูวาวัดจะมีงานกจัดตั้งองคผาปาเรี่ยไรเงินจาก
เพ่ือนฝูงที่ทํางานดวยกัน ชวนกันมาทําบญุ ใหคนมาเทีย่วเห็นประเพณีวัฒนธรรมของบานเรา... 
 
 จากนั้นนางสรอยทิพย ทิพจร ตัวกลุมแมบาน ไดใหความเห็นวา 

“...ในดานเศรษฐกิจ ชาวบานสวนใหญมีรายไดนอย มีอาชีพทํานา ทําไร และ
รับจาง สวนแมบานก็มีอาชีพกันบาง เชนคาขาย ตัดเยบ็ ถักผา ทําขนม และสวนใหญมีการกูยืม
มาจากกองทุนหมูบานเพื่อใชเปนทุนประกอบอาชีพ และการชําระคืนเงินกูก็มีปญหาบางคน
เน่ืองจากเงินหมุนเวียนไมเพียงพอ  
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 นอกจากนั้นนางเคือวรรณ กิติกร ไดกลาวเสริมวา 
  “...เศรษฐกิจตาํบลสันปายางเราถาวาจะจนก็ไมจน จะวารวยก็ไมรวยมาก 
เพราะวาชาวบานสวนใหญทําการเกษตร พออายุมากแลวทาํงานในไรในสวนก็ไดไมมาก 
ลูกหลานก็ไปทํางานในเมือง ไมมีแรงงานชวยทําใหผลผลติขายไดกําไรไมมาก แตมีขาวกนิ
ตลอดปก็ลดคาใชจายไดมาก แตสวนใหญในครอบครวัจะมีรายไดมาจากหลายทาง อยางลูกๆ
ทํางานอยางหน่ึง พอทําอยาง แมทําอยางทําใหมีเงินใชไมขาดมือแตไมรวย คนที่รวยมากๆไม
คอยมีอยางที่เราเห็น ถารวยก็คือทาธุรกจิ ทําการคากิจการดีๆเทานั้น แตในระดับชาวบานเรา 
สิ่งที่เห็นอยางหนึ่งในชุมชนสันปายาง คอื การรวมกลุมไมคอยยั่งยืน ไมตอเนื่อง อยางทางการ
มาสงเสริมอาชีพให แรกๆจะมีคนมาสมัครกันเยอะแยะพอทําไปสักระยะหนึ่งก็คอยๆหายไปทลีะ
คนสองคนแลวก็ลมเลิกกิจการไป  
 
 สวนนางจําลอง อินชัย ประธานกลุมเตาเจ้ียว ไดกลาวถึงศักยภาพตาํบลวา 
  “...ตําบลสันปายางโชคดีที่มีผูนําเขมแข็งและเสียสละเพื่อสวนรวม วิ่งเตน
ประสานนําโครงการมาพัฒนาเปนอาชีพ ความเปนอยู และหางบประมาณมาสนับสนุน สวนทาง
วัดพระครูเจาอาวาสวัด ไมไดเนนเรื่องธรรมะอยางเดียว แตสงเสริมทั้งการสืบทอดศิลปะ และ
อาชีพ ปากทองของชาวบาน นอกจากนี้ทางหนวยงานขางนอกยังใหการสนับสนุนในดานความรู 
เชนอาจารยมหาวิทยาลัยแมโจมาใหความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ สวนอาจารยจากราชภัฏมา
ใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี  
 
 ซ่ึงจากความคิดเห็นของชาวบานในเวทีทั้งหมดสามารถสรุปไดวาชุมชนสันปายางมี
ศักยภาพของทางดานตางๆ ดังนี้ 
  - ดานสังคมและวัฒธรรม ชุมชนตําบลสันปายางเปนชุมชนที่มีขนบธรรมเนียมที่
ดีงามและมีวัดเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดวัฒนธรรม และภูมิปญญาของชาวบาน 
เน่ืองจากชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสตบางเล็กนอย โดยอยูรวมกัน
อยางสงบสุขมีวัดและโบสถเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมทางศาสนา ในตําบลสันปายาง
ชุมชนมีความสัมพันธแนบแนน ผูนําชุมชนมีความรวมมือกันพัฒนา ประชาชนไดรับการอบรม 
การศึกษาดูงาน และการสงเสริมการประกอบอาชีพจากภาครัฐและทองถิ่นอยูเสมอ ทั้งทางดาน
อาชีพเกษตร อาชีพของแมบาน ซึ่งมีกลุมอาชีพหลายกลุม เชน กลุมเตาเจ้ียว กลุมถักผา กลุม
สมุนไพร เปนตน 
  - ดานทําเลที่ตั้งและการคมนาคม  ชุมชนตําบลสันปายางเปนที่ราบเชิงเขา มี
สภาพทางธรรมชาติสวยงาม มีเทือกเขาซึ่งเปนแหลงไมเบญจพรรณโอบลอม มีถนนระหวาง
หมูบานตัดผานเปนถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร หลายเสนทางอาทิ เขาทางวัดเจดียสถาน  
ตําบลริมเหนือ  เขาทางสะลวง ตําบลขี้เหล็ก หรือเขาทางถนนวัดร่ําเปง ตําบลขี้เหล็ก ซึ่งเปน
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ถนนสายที่มีนักเดินทางทองเที่ยว แวะผานเขามานมัสการพระพุทธบาทสี่รอย และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง  

- ดานประชากร ประชากรสวนใหญที่อยูในชุมชนเปนวัยแรงงาน แตผูที่ทํางาน
ในภาคการเกษตรสวนใหญเปนพอ แม ผูสูงอายุ ที่ทําไรทํานาเก็บขาวไวกิน และปลูกพืชผัก
เล็กๆนอยๆ สวนคนหนุมสาว คนที่มีความรูจะไปทํางานทั้งภาคเอกชนและรัฐ ในตัวอําเภอ ตัว
จังหวัด ตางจังหวัด หรือในกรุงเทพฯ ชาวบานมีความสามัคคีกัน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน มีนํ้าใจไมตรีตอกัน มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการทําบุญ การบริจาคทาน มี
ความมักนอย ชอบสันโดษ ชอบความสบาย นอกจากนั้นจากขอมูลแบบสอบถามขอมูลของ
ชาวบานในชุมชนที่ไดรวมกันสรุปและนําเสนอในเวที พบวาประชากรโดยรวมเปนหญิงมากกวา
ชาย และเปนผูที่อยูในวัยทํางานเปนสวนใหญ รองลงมาเปนผูสูงอายุ สวนดานการศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาภาคบังคับ 
  - ดานเศรษฐกิจ จากการสรุปแบบสํารวจขอมูลชุมชน พบวา สวนใหญมีรายได
เฉลี่ย 2,000-3,000 บาทตอเดือน เน่ืองจากชาวมีรายไดจากการทําการเกษตรเปนหลัก ขาว
ไมใชพืชเศรษฐกิจ เพียงแตปลูกเพื่อเก็บไวกินตลอดป พืชเศรษฐกิจจะเปนพืชหมุนเวียนไดแก 
ถั่วเหลือง กลวย ขาวโพด กระเทียม และชาวบานบางสวนอาจจะมีรายไดเสริมจากการเก็บของ
ปาขาย เชน เห็ดปา หนอไม ในบางชวง  
  - ดานการพัฒนาทองถิ่น มีแกนนําสําคัญทั้งผูนําทองถิ่นและศาสนา ไดแก 
กํานัน ผูใหญบาน ประธานกลุมแมบาน เจาอาวาสวัด รวมมือกันพัฒนาทองถิ่นอยางตอเน่ือง
โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตางๆทั้งดานอาชีพ การศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นหนวยงานภาครัฐและเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาอาชีพของชาวบานอยางสม่ําเสมอ 
  - ดานภูมิปญญา การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาพ้ืนบานนั้นสวนใหญมี
การสืบทอดผานกิจกรรมอาชีพ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การแปรรูปอาหาร งานผา 
งานจักรสาน งานเย็บปกถักรอยที่ทําในยามวางของแมบาน ภมิูปญญาสมุนไพรพ้ืนบาน 
 และจากการจัดเวทีศึกษาศักยภาพของชุมชนตําบลสันปายาง สามารถวิเคราะหออกมา
เปนจุดเดน จุดดอย และโอกาสของชุมชนไดดังนี้ 
  จุดเดน คือ ชุมชนตําบลสันปายางเปนตําบลใหญมีพื้นที่กวางขวาง เปนที่ราบ
เชิงเขา มีถนนระหวางหมูบานตัดผานเปนถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ซึ่งเปนถนนสายที่มีนัก
เดินทางทองเที่ยว แวะผานเขามานมัสการพระพุทธบาทสี่รอย และเลือกซื้อผลิตภัณฑจากถั่ว
เหลือง เชน เตาเจี้ยว ซ่ีอ้ิวขาว กลวยตาก จากกลุมอาชีพในชุมชน และตําบลสันปายางมีสภาพ
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณตามเทือกเขาเปนแหลงไมไผ ไมลวก ซ่ึงเปนแหลงผลิตหนอไมของ
ชุมชนที่อุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังเปนแหลงที่มีพืชสมุนไพรพ้ืนบาน พืชเศรษฐกิจที่เปนวิถีชีวิต
และภูมิปญญาพื้นบานของชุมชนสันปายางไดแก ถั่วเหลือง กลวย ซ่ึงถั่วเหลืองนับไดวาเปนพืช
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เศรษฐกิจที่สําคัญ มีการรวมกลุมการทําเตาเจี้ยวและซีอ้ิวขาวเปนอาชีพเสริมจนไดรับการ
คัดเลือกเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 4 ดาว 
  จุดออน ที่คนพบจากการจัดเวทีชาวบาน คือ เศรษฐกิจของชุมชนยังไมคอยดี 
เน่ืองจากอาชีพเกษตรที่ทําอยูมีรายไดนอย การจัดตั้งกลุมตางๆไมคอยประสบความสําเร็จ
เทาที่ควรไมวาจะเปนกลุมเกษตรอยางยั่งยืน กลุมแมบาน กลุมแปรรูปผลผลิต ซ่ึงในตอนแรกก็
จะมีคนมาเขากลุมเปนจํานวนมาก แตแลวก็คอยๆหายไป ดังน้ันปญหาเรื่องความไมยั่งยืนของ
กลุมจึงเปนปญหาของทุกกลุมอาชีพ จึงแสดงใหเห็นไดวา ชาวชุมชนตําบลสันปายางยังขาด
ความรูและการศึกษาที่จะนํามาพัฒนาอาชีพใหครบวงจร ถึงแมวาชาวบานจะไดรับการฝกอบรม
จากสวนราชการตางๆ แตเม่ือนําไปปฏิบัติชาวบานยังไมมีความพรอม รวมทั้งการคาดแคลน
อุปกรณบางประเภทที่ชาวบานไมมี นอกจากนั้นผูประกอบอาชีพเกษตร เม่ือถึงฤดูทํานาก็ตอง
ทิ้งงานอ่ืน เพ่ือไปทํานา ทําใหไมสามารถเขารวมกลุมไดทุกครั้ง 
  โอกาส ชุมชนตําบลสันปายาง เปนชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
องคการบริหารสวนตําบลสนัปายางในการพัฒนาสาธารณูปโภค และสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสันปายางเปนทีต่ั้งของศูนยการเรียนรูชุมชนของอําเภอแมแตง ทําใหชุมชนมี
พัฒนาการตามศักยภาพและงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนั้นที่ตั้งของ
ชุมชนเปนทางผานของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย 
 
4.4 การคนหาและพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชน 
 จากการจัดเวทีสนทนากลุมเพ่ือรวมกันระดมความคิดในการคนหาแนวทางการประกอบ
อาชีพเสริมใหกับชาวบานในชุมชนตําบลสันปายาง โดยการแบงกลุมชาวบานออกเปน 6 กลุม 
กลุมละ 6-7 คน รวมกันระดมความคิดวิเคราะหความตองการของอาชีพ บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรและภูมิปญญาความรู พบวา ชาวบานที่เขารวมกิจกรรมมีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป โดย
สวนใหญมีอายุระหวาง 61-70 ป มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจางเปนหลัก มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 2,175 บาท ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ขอมูลพ้ืนฐานของชาวบานผูรวมการสนทนากลุมเพ่ือคนหาความตองการอาชีพเสริม
ของชุมชนตําบลสันปายาง 

 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (n=39) รอยละ 

1. เพศ 
        หญิง 
        ชาย 

 
22 
17 

 
56.4 
43.6 

2. อายุ 
        ต่ํากวา 41 ป 
        41-50 ป 
        51-60 ป 
        61-70 ป 
        สูงกวา 70 ป 
* อายุตํ่าสุด 23 ป สูงสุด 78 ปเฉลี่ย 54 ป 

 
8 
6 
7 
13 
5 

 

 
20.5 
15.4 
17.9 
33.3 
12.8 

3. ระดับการศึกษา 
        ไมไดเรียน 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษาตอนตน 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 
        อนุปริญญา 
        ปริญญาตรี 

 
3 
30 
2 
3 
0 
1 

 
7.7 
76.9 
5.1 
7.7 
0 

2.6 
4. อาชีพ 
        เกษตรกรรม 
        รับจาง 
        คาขาย 

 
21 
17 
1 

 
53.8 
43.6 
2.6 

5. รายได 
        ต่ํากวา 1000 
        1,001-2,000 
        2,001-3,000 
        สูงกวา 3,000 
* รายไดตํ่าสุด 500 บาท สูงสุด 11,000 บาท  
เฉลี่ย  2,175 บาท 

 
13 
10 
8 
8 

 
33.3 
25.6 
20.5 
20.5 
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จากการสังเคราะหความตองการอาชีพเสริมของชาวบาน พบวา ชาวบานมีความสนใจ
ในการประกอบอาชีพเรียงตามลําดับความตองการดังนี้  

1)  การเพาะเห็ด  
2) การแปรรูปกลวย  
3) การแปรรูปสมุนไพร 
4) การผลิตนํ้าพริกแกงสําเร็จรูปขาย 
5) หัตถกรรมจักรสาน 
6) การตัดและเย็บผา   

 กลุมของชาวบานมีความสนใจ การเพาะเห็ด เปนอาชีพเสริม เน่ืองจากมีวัตถุดิบในการ
ผลิตไดแก ขีเ้ลื่อย กากถั่วเหลือง แกลบ รําขาว ทีส่ามารถหาไดงายในชุมชนและยังสามารถ
เพาะเห็ดไวเปนอาหารบริโภคในครอบครวัและสามารถนาํไปจําหนายในชุมชนได ซ่ึงชาวบานได
รวมกันวิเคราะหขอดีขอเสียของเห็ดแตละชนิด และสรุปไดวา เห็ดที่ชาวบานชุมชนมีความ
ตองการพัฒนาเปนอาชีพเสริม คือ การเพาะเห็ดลม เห็ดนางฟา และเห็ดนางรม เนื่องจากมี
สภาพภูมิอากาศที่รอนอบอาว สามารถผลิตไดทั้งป ไมตองการพึ่งพาเทคโนโลยทีี่สูงมา ตลาดมี
ความตองการ และนิยมบริโภคในทองถิ่น 
 
4.5 รูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวมของคนในชุมชน 

4.5.1 การเรยีนรูจากวิถีชวีิตในชุมชน 
        วิถีชีวติของชุมชนในตําบลสันปายาง มีการเรียนรูที่ไดรับการถายทอดจาก
บรรพบุรุษในการดํารงชีพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว 
การหาของปา เชน ผ้ึงทีช่อบมาทํารังบริเวณผาผึ้งในพ้ืนที่หมูที่ 5 บานผาเดน รวมทั้งการ
ถายทอดความรูจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณแบบลานนาและมีประเพณี
อันโดดเดนที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เชน ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสงกรานต รวมทั้ง
การเรียนรูจากโบราณสถานในวัดมอนผาแดง ในพ้ืนที่หมูที่ 3 บานสันปาตึง 

4.5.2 การเรยีนรูแบบมีสวนรวมในการคนหาอาชีพเสริมของชมุชน 
การรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชน เปนการสรางโอกาสในการ

เพ่ิมรายไดเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักคือการทําการเกษตรกรรม 
ทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว โดยพบวา กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการคนหา
อาชีพเสริมของชุมชน เร่ิมจากการคนหาทุนจากองคความรู วิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิปญญา
บุคคล ขอมูลจาก “ปบใบลาน” และสภาพของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมในชุมชน จาก
กิจกรรมดังกลาวทําใหชาวบานไดมีการสรางความสัมพันธกับผูรูและกลุมตางๆในชุมชนมากขึ้น 
ทําใหนําไปสูการระดมความคิดเพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ซ่ึงชาวบานพบวาการที่จะ
ประกอบอาชีพเสริมของชุมชนใหประสบความสําเร็จนั้นตองศึกษาจากอาชีพที่อยูใกลตัวของ
ชาวบานมาก และตองเปนอาชีพที่เหมาะสม สามารถทําไดงาย ไมตางไปจากวิถีชีวิตในชุมชน 
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และมีทรัพยากรที่เปนตนทุนหรือวัตถุดิบในชุมชน เพ่ือไมทําใหเงินไหลออกนอกชุมชน จากนั้น
ชุมชนก็ไดรวมกันแสวงหาทางเลือกในการเรียนรูเพ่ือจะนํามาใชพัฒนาอาชีพรวมกันซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรม การฝกอบรมการเพาะเห็ด การศึกษาดูงานจากโครงการพิเศษสวนเกษตร
เมืองงายในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพ่ือนําไปสูการลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดในชุมชน ซึ่งเปน
รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ นําไปสูการรวมกลุมในการเพาะเห็ด มีรูปแบบ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนตําบลสันปายางในการพัฒนาอาชีพเสริมสรุปไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนตําบลสันปายางในการพัฒนาอาชีพเสริม 
 

องคความรู 

ภูมิปญญา
บุคคล 

วิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

ขอมูลจาก 
ปบใบลาน 

บริบทชุมชน 

การวิเคราะหปญหา

การแสวงทางเลือก
ในการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

กระบวนการเรียนรู 
ของชุมชน 

การรวมกลุมอาชีพ 
การเพาะเหด็ 
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4.5.3 กระบวนการเรียนรูของการรวมกลุมอาชีพการเพาะเห็ด 
         การรวมกลุมในการประกอบอาชพีเพาะเห็ด เปนการรวมคิดและตดัสินใจของ
สมาชิกกลุมในชุมชนตําบลสันปายางจํานวน 41 คน ที่เขารวมกับโครงการวจัิย กระบวนการ
เรียนรูของกลุมเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาในการประกอบอาชีพของชุมชน โดยแบงสมาชิก
ออกเปนกลุมยอย กลุมละ 6 – 7 คน รวมกันวิเคราะหและแสวงหาทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของกลุมและบรบิทของชุมชน โดยเลือกการพัฒนาอาชีพการ
เพาะเห็ดลม เห็ดนางฟา และเห็ดนางรม หลังจากนั้นจึงรวมกันเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการและสาธิตการเพาะเห็ดเปนอาชีพเสริม ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550   
ณ องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม โดยมีเน้ือหาสาระใน
การอบรมและสาธิตดังนี ้

1) ความรูทัว่ไปเก่ียวกบัเห็ด และประโยชน 
2) โรงเรือนและวสัดุจําเปนในการเพาะเห็ด 
3) การเตรียมหัวเชื้อเห็ดบนอาหารวุน 

  4) การทําหัวเชื้อเห็ดโดยใชขาวฟาง 
5) การทํากอนเช้ือเห็ด 

       6) การผลิตดอกเห็ด 
       7) การดูแลรักษาเห็ด 

8) ศัตรขูองเห็ด 
  9) การสาธิตการเตรียมอาหารวุน 
                   10) การสาธิตการทําหัวเชือ้เห็ดโดยใชขาวฟาง 
                   11) ปฏิบัติการสาธิตการทาํกอนเห็ด 
                   12) ปฏิบัติการสาธิตการเก็บดอกเห็ด 
   กระบวนการเรียนรูจากการทัศนศึกษาดูงาน เปนการเรียนรูที่ทําใหสมาชิกกลุมไดรับ
ประสบการณตรง เปนการเพิ่มเติมความรู และเปนการฝกปฏิบตักิารของสมาชิกกลุมในแหลง
การเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ โครงการวิจัยจึงไดจัดการศึกษาดงูานการเพาะเห็ดและการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือใหชาวบานไดเรียนรูและทราบแนวทางการทําเกษตรแบบทฤษฏีใหม
ตามแนวพระราชดํารัสที่สามารถทําใหชาวบานนําไปใชประกอบเปนอาชีพ และพัฒนาระบบ
การเกษตรของตนเองใหเกดิความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียงได ณ  โครงการพิเศษ
สวนเกษตรเมอืงงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที ่  31 สิงหาคม และ        
1 กันยายน  2550 กิจกรรมการเรียนรูมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) ชมวีดีทัศนแนะนําโครงการ 
      2) เยี่ยมชมกิจการโรงเรือนเพาะเห็ด 

3) ปฏิบัติการการผลิตกอนเชื้อเห็ดและหัวเชื้อเห็ด 
4) ปฏิบัติการการรดน้ําและเก็บดอกเห็ด 
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       5) ชมวีดีทัศนการเกษตรทฤษฎีใหมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
       6) ชมกิจการโรงเรือนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ 

7) ชมกิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ 
8) ชมกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม 

 4.5.4 ความรูในการเพาะเห็ด  
        ปจจุบันเห็ดเปนอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมบริโภค เน่ืองจากหางาย ราคาไม
แพง เห็ดมีคุณคาทางโภชนาการคอนขางสูงโดยเฉพาะโปรตีน เกลือแร วิตามิน เปนตน แตให
พลังงานต่ํา เน่ืองจากมีไขมันนอย จึงเหมาะสําหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับ ไขมันในเลือดสูง และ
โรคหัวใจ นอกจากนี้ในการประกอบอาหารประเภทอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ มักจะใชเห็ด 
เตาหู ผสมกับผักหรือถั่วปรุงอาหารในรูปแบบตางๆ เห็ดจึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งแบบสด
และแหง ประเทศไทยมีเห็ดหลายชนิด ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ เชน เห็ดโคน เห็ดหูหนู เห็ด
หลินจือ เห็ดหัวลิง และเพาะเลี้ยงขึ้นมา เชน เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดนางฟา เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดหู
หนู เห็ดลม เห็ดตีนแรด เห็ดแคระ เห็ดนางรม เห็ดเข็มทอง เห็ดโคนญี่ปุน เปนตน  

      เห็ดมีทั้งประเภทที่เปนเห็ดมีพิษ และไมมีพิษ สามารถบริโภคได ซ่ึงในกลุมที่
บริโภคไดน้ีเม่ือแบงตามวิธีนํามาใชแลว สามารถแบงได 2 กลุมใหญๆ คือ  

      - เห็ดที่ใชเปนอาหาร มีอยูประมาณ 90% ของเห็ดที่พบทั่วไป เชน เห็ดฟาง เห็ด
ลม เห็ดนางฟา เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดโคน เห็ดถั่ว และเห็ดเข็มทอง เปนตน  

      - เห็ดที่ใชเปนยาสมุนไพร เห็ดสมุนไพรคอนขางมีจํากัด เปนเห็ดที่กินไดและเปนที่
รูจักกันอยางดี เชน เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน และเห็ดหูหนู เห็ดบางอยางอาจยังไมเปนที่
รูจักและหายาก เชน เห็ดหัวลิง และเห็ดไมตาเกะ นอกจากนี้เห็ดสมุนไพรยังไดจากเห็ดพิษบาง
ชนิดดวย เชน เห็ดพิษเบื่อเมา เปนตน  

     ในดานคุณคาทางโภชนาการถือวาเห็ดเปนอาหารที่ดี เห็ดสดมีความชื้น 90% 
คารโบไฮเดรต 3-28% เสนใย 3-32% โปรตีน 3% ซึ่งเปนโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเปนอยูครบ 
เทากับ 72-98 % ของเนื้อสัตว และมีกรดนิวคลีอิกคอนขางสูง เห็ดสดมีน้ําตาลหลายชนิด ซ่ึง
ความหวานสวนใหญมาจากน้ําตาลทรีฮาโลส หรือเรียกกันวาน้ําตาลเห็ด (Mushroom sugar) 
ซ่ึงจะพบมากในเห็ดออน เม่ือเห็ดโตเต็มที่นํ้าตาลทรีฮาโลส น้ีจะเปลี่ยนเปนนํ้าตาลกลูโคสที่มีรส
หวานนอยลง เห็ดทั่วไปมีไขมันต่ําประมาณ 2-8 % นอกจากนี้เห็ดยังเปนแหลงที่ดีของวิตามิน บี

 
ไนอาซิน ไบโอติน วติามินซีและวติามินดี เห็ดบางชนิดจะมี เบตา-คาโรทีน ดวย สวนเกลือแรที่
พบไดมาก คอืฟอสฟอรัส โซเดียมและโพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก  ปจจุบันเกษตรกรสามารถ
เพาะเลี้ยงเห็ดใหมีปริมาณมากเพียงพอตอความตองการของตลาดไดตลอดป เชน เห็ดลม เห็ด
นางฟา เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดหูหนู สวนเห็ดพื้นบานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีจําหนาย
บางฤดูกาล เชน เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดไขหาน การใชเห็ดเปนอาหารจะตองรูจักเลือกเห็ดที่
รับประทานไดเทานั้น เน่ืองจากเห็ดหลายชนิดมีพิษตอรางกายหรือกออาการแพที่รุนแรง 
นอกจากนี้ยังตองรูจักชนิดและวธิีปรุงทีถ่กูตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่มีระบบการยอยอาหาร
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ไมดี เน่ืองจากเห็ดยอยยาก และไมควรกินเห็ดรวมกับเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เพราะ
แอลกอฮอลทําใหอัลบูมินในเห็ดแข็งตัวจะยอยยากขึ้น ดังน้ันควรเลือกบริโภคเฉพาะเห็ดที่
รับประทานไดเทานั้น เน่ืองจากเห็ดหลายชนิดมีพิษตอรางกายหรือกออาการแพที่รุนแรง  
อยางไรก็ตามเห็ดเปนอาหารทางเลือกที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง จึงควรสงเสริมการในการ
บริโภคเห็ดชนิดตางๆใหมากขึ้น เพ่ือเสริมสรางสุขภาพที่ดี และชวยปองกันปญหาสุขภาพที่เกิด
จากอาหารที่มีไขมันสูงที่นับวันจะยิ่งมากขึ้น 

1) เห็ดลม 
     เห็ดลม หรือเห็ดกระดางดํา เห็ดบด มีชื่อวิทยาศาสตร  Lentinus  polychrous 

Berk.  เปนเห็ดขอนชนิดหนึ่งที่รับประทานได  เห็ดลมมีจําหนายมากในปลายฤดูฝน  และตนฤดู
หนาวทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผูขายเก็บมาจากขอนไมใน
ปา  เห็ดลมจัดวาเปนเห็ดมีเนื้อแหงและเหนียวคลายหนัง ชาวบานจะเก็บเห็ดชนิดนี้รอยเปน
พวงมาลัย หรือขายปนกับผกัที่ใชประกอบแกงแค ทีมี่ชื่อเสียงของภาคเหนือ  จากนั้นก็ได
ทดลองนําดอกเห็ดที่เก็บมาจากปา มาทดลองเลี้ยงและคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสม และพัฒนา
เทคนิคตางๆในการเพาะเลีย้งเชิงการคา จนเปน “เห็ดที่มีอนาคต หรือเห็ดดาวรุง” สามารถนํามา
ปรุงอาหารไดหลากหลาย จึงมีผูสนใจสอบถามขอมูลการเพาะ แหลงจําหนายเชื้อที่เชื่อถือได  

 
 
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  เห็ดลม 

 
 เห็ดลมมีคุณสมบัติชวยลดกรดและไขมันในเสนเลือด เนื่องจากเห็ดลมมีสารอิริตาดีนีน 
ถาบริโภคเห็ดนี้เปนประจําสามารถบรรเทาอาการของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และลดกรด
และไขมันในเสนเลือด นอกจากนี้เห็ดลมมีโมเลกุลของน้ําตาลเพนโตสที่ชวยใหรางกายสรางภูมิ
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ตานทาน ปองกันไมใหสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรียที่กอโรคเขาสูรางกาย ทําใหรางกาย
กระปรี้กระเปรา ชวยบํารุงรางาย 
 1.1) สวนผสมในการทํากอนเช้ือเห็ดลม 
  การทํากอนเชื้อสําหรับผลิตเห็ดลม สามารถทําไดทั้งปไมไดเลือกฤดูกาลในการ
ผลิต หากมีการจัดเรียม วัสดุผสมสําหรับทําเปนกอนเชื้อไวใหพรอม ซึ่งสูตรสวนผสมการผลิต
กอนเชื้อเห็ดลม (โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย) ซ่ึงเปนสูตรพื้นฐาน ไดแก 
 

ขี้เลื่อยไมยางพารา                    100    กิโลกรัม   
รําละเอียด                                  7    กิโลกรัม.   
ปลายขาว          1  กิโลกรัม  
ดีเกลือ         0.2  กิโลกรัม 
ยิปซ่ัม         0.5  กิโลกรัม 
ปูนขาว           2  กิโลกรัม 
ภูไมท                 2-4  กิโลกรัม  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  สวนผสมสําหรับบรรจุเปนกอนเช้ือเห็ด 
 

1.2) วิธีการทําถุงกอนเช้ือเห็ดลม 
- นําสวนผสมทั้งหมดมาผสมใหเขากันโดยใชพลั่วจอบ ตามความเหมาะสมของ

พ้ืนที่ 
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- เม่ือสวนผสมคลุกเคลาเขากันดีแลวใหเติมนํ้าเพ่ือเพิ่มความชื้นใหอยูระหวาง 
65-75% ซ่ึงสามารถทดสอบไดโดยวิธีงายๆ คือ ใหใชมือกําสวนผสม ถามีน้ําเยิ้มออกมาตามนิ้ว
มือแสดงวาความชื้นสูงเกินไป แตถากําแลวแบมือออกมาพบวากอนขี้เลื่อยรวนแตกออกจากกัน 
แสดงวาความชื้นนอยเกินไปตองเติมนํ้าเพิ่มความชื้น เพราะฉะนั้นเพื่อใหสวนผสมมีความชื้นอยู
ในระดับที่เหมาะสม กอนสวนผสมที่กําควรเปนจับเปนกอนเม่ือแบมืออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเติมนํ้าในสวนผสมและลักษณะกอนสวนผสมที่มีความชืน้เหมาะสม 
 

- บรรจุสวนผสมในถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 6.5 น้ิว x 12.5 นิ้ว หนา 0.08 – 
0.10 มิลลิเมตร โดยตักสวนผสมขี้เลื่อยกรอกลงในถุงใหเต็มแลวใชมือจับขอบปากถุงทั้ง 2 มือ 
กระทุงกนถุงพลาสติกลงกับพ้ืน เพ่ือใหขี้เลื่อยอัดกันลงไปใหแนนพอสมควร การบรรจุขี้เลื่อย
ควรใหมีนํ้าหนักของกอนประมาณ 1 กิโลกรัม หลังจากบรรจุเสร็จแลวใหใสคอขวดเพื่อใหงายตอ
การหยอดเชื้อและเปนทางที่อากาศผานไดบาง โดยการสวมคอขวดคลุมสวนพลาสติกที่เหลือให
แนน ดึงพลาสติกพรอมกับรูดละกดคอขวดลงมาชิดกับวัสดุเพาะที่อยูปากถุง จากนั้นพับถุงลงมา
ใหตุงแนบกับคอขวด ดานนอกใชยางรัดปากถุงกับคอขวดใหแนน แลวจุกดวยสําลีแลวใช
กระดาษหุมสําลีอีกชั้นหนึ่ง หรือถามีจุกประหยัดสาลีก็สามารถปดแทนได 
  - จากนั้นนํากอนไปนึ่งฆาเชื้อทันที่ไมควรทิ้งไวนาน เพราะจะทําใหกอนบูดเนา
เสีย เม่ือนําไปหยอดเชื้อจะมีผลตอการเจริญของเสนใย ทําใหเสนใยเจริญไดไมดี ทําใหผลผลิต
ต่ํา และทําใหโรคและแมลงเขามาทําลายไดงาย เน่ืองจากคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือเห็ดไมดี   
การนึ่งฆาเชื้อใหดีและมีประสิทธิภาพนั้นไมไดขึ้นกับระยะเวลาเพียงอยางเดียว ขึ้นอยูกับระดับ
ความรอนและวิธีการนึ่งฆาเชื้อเปนสําคัญ โดยควรใหระดับความรอนในการนึ่งเทากับ 100 
องศาเซลเซียสคงทีตลอดระยะเวลาของการนึ่ง โดยจะทําการเริ่มจับเวลาของการนึ่งก็ตอเม่ือ
หมอน่ึงมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เทานั้นโดยสามารถสังเกตจากไอน้ําที่พุงออกมาอยาง
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สมํ่าเสมอ การจับระยะเวลาในการนึ่งขึ้นอยูกับปริมาณของกอนที่บรรจุในเตานึ่ง และชนิดของ
หมอน่ึง ดังน้ี 
  หมอน่ึงแบบลูกถุง (ถังน้ํามัน 200 ลิตร) ขนาด 100 กอน ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
  หมอน่ึงหรือตูน่ึง ขนาด 500 กอน ใชเวลา 3 ชั่วโมง  
  หมอน่ึงหรือตูน่ึง ขนาด 1,000 กอน ใชเวลา 4 ชั่วโมง 
  หมอน่ึงหรือตูนึ่ง ขนาด 2,000 กอน ใชเวลา 5 ชั่วโมง 
  หลังจากนึ่งเสร็จแลวปลอยหมอน่ึงไวใหเย็น แลวใหนํากอนเชื้อที่นึ่งแลวออก
จากตู ทิ้งไวใหเย็น แลวจึงนําถุงกอนเช้ือไปหยอดเชื้อขาวฟาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เตานึ่งกอนเช้ือแบบลูกทุง ถังนํ้ามัน 200 ลิตร 
 

  - นําหัวเชื้อเห็ดลมจากขวดเมล็ดขาวฟางลงไปหยอดในถุงกอนเชื้อที่ผานการ
น่ึงเรียบรอยแลว สิ่งที่สําคัญสถานที่หยอดควรสะอาด  ผูปฏิบัติตองสะอาด ใชผาปดปากปดจมูก 
กอนที่จะหยอดเชื้อควรเขยาขวดและลนปากขวดเมล็ดขาวฟางดวยตะเกียงแอลกอฮอล หลังจาก
หยอดเชื้อลงในถุงแลวควรรีบปดจุกถุงทันที แลวควรลนปากควรบอยๆ กอนที่จะหยอด โดย
หยอดไปได 10 ถุง ควรนําปากขวดกลับไปลนไฟ 1 ครั้ง โดยเชื้อขาวฟาง 1 ขวด จะหยอดได
ประมาณ  30-40 กอน  หัวเชื้อที่เขยาขวดแลวควรใชใหหมดขวด ไมเชนน้ันจะทําใหคุณภาพ
ของหัวเชื้อต่ําลง  
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ภาพที่ 6 หัวเชื้อเห็ดในรูปขาวฟาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การหยอดหัวเชื้อขาวฟางในกอนเชื้อ 
 

  - หลังจากหยอดเชื้อขาวฟางลงในกอนเช้ือเห็ดเรียบรอยแลว ใหนํากอนเชื้อเห็ด
บนชั้นหรือโรงเรือนที่อากาศถายเทไดสะดวก อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ไม
จําเปนตองมีแสงสวางมาก แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ ความสะอาดของชั้นวางและสถานที่บมกอนเช้ือ
เห็ด ตองปราศจากมด ไร แมลง และเม่ือเอาเชื้อเห็ดออกจากโรงบมกอนแลวควรพักโรงบมไว 1-
2 เดือน เพ่ือตดวงจรชีวิตของโรคและแมลง ซ่ึงระยะเวลาของการบมกอนเช้ือเห็ดขึ้นอยูกับชนิด
ของเห็ด ฤดูที่แปรเปลี่ยน โดยเห็ดลมจะใชเวลาในการบมนาน 2 เดือน เพ่ือใหเสนใยเดินทั่วกอน
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เชื้อเห็ด ซ่ึงในชวงที่บมควรมีการตรวจเช็คกอนเห็ดเปนประจํา เพ่ือคัดแยกกอนที่เสียและมีการ
ปนเปอนออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การบมกอนเห็ดกอนนําไปเปดดอกในโรงเรือน 
 

 1.3) โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดลม 
                โรงเรือนเปดดอกเห็ดนั้นจําเปนตองใชแสงสวางสองถึง เนื่องจากเห็ดลมตองการ
แสงแดด เพ่ือใหโรงเรือนมีอุณหภูมิสูง เปนตัวกระตุนใหเกิดตุมดอกเห็ด โรงเรือนควรจะใชวัสดุที่
หางายในทองถิ่นจะดีที่สุด เพ่ือเปนการประหยัดตนทุนในการกอสราง เชน ใชไมยูคาเปนเสา ใช
ไมไผเปนโครง ขนาดของโรงเรือนเพาะเห็ดจะมีขนาดเล็กหรือใหญนั้นขึ้นอยูกับขนาดของ
กิจการ ในระยะเริ่มตนขนาดของโรงเรือนที่เหมาะสมกับเกษตรกรควรมีขนาด 4 x 10 เมตร ซ่ึง
สามารถบรรจุกอนเชื้อเห็ดได 5,000 กอน พ้ืนของโรงเรือนควรเปนซีเมนตหรือพ้ืนทรายอัดแนน
สําหรับหลังคาและฝาใชพลาสติกใสที่ผสมสารกันแดด จากนั้นใชตาขายพลางแสงคลุมดานบน
หลังคา เพ่ือปองกันไมใหแสงแดดสองเขามามากเกินไป อุณหภูมิภายในโรงเรือนควรจะอยู
ระหวาง 35-40 องศาเซลเซียส สําหรับชั้นวางกอนที่ใชไดดี คือ แบบตัวเอ วัสดุที่ใชทําจากไมไผ 
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ภาพที่ 9  ลักษณะโรงเรือนเพาะเห็ดลม 
 
1.4) การเปดดอกเห็ดลม 
      หลังจากที่บมจนเสนใยเจริญเต็มที่แลว หากจับกอนเชื้อดูกอนเช้ือเห็ดที่สมบูรณ

จะตองแข็ง เสนใยเจริญอัดตัวกันแนนเปนสีขาวเดินเต็มกอน ใหยายกอนเชื้อเหลานั้นไปยัง
โรงเรือนเพ่ือพรอมที่จะเปดดอกเห็ด โดยควรจะดําเนินการดังนี้ 

- พักกอนเชื้อเห็ดไวเฉยๆ ประมาณ 2-3 วัน 
- ดึงกระดาษ สําสี หรือ จุกประหยัดสําลีออก แลวแคะเอาเมล็ดขาวฟางที่อยู

ดานบนใกลจุกออกทิ้งใหหมด 
- คอยๆถอดคอขวดออกดวยความระมัดระวัง 
- ดึงถุงพลาสติกออกเล็กนอยเพ่ือใหสัมผัสอากาศ 
- เริ่มใหความชื้นตามความเหมาะสม สังเกตดูหนากอนเห็ดเปลี่ยนเปนสี

นํ้าตาลดําหรือเกิดตุมดอกใหใชมีดโกนคมๆกรีดถุงพลาสติกออก โดยกรีดเลยไหลถุงออก
ประมาณ 1 เซนติเมตร ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 3-5 วัน หากกอนเห็ดยังไมเปลี่ยนเปนสี
นํ้าตาลดําหรือเกิดตุมดอก ใหรอจนมีลักษณะดังกลาวกอนจึงกรีดถุง มิฉะน้ันหนาเห็ดจะตาย
ดาน จะออกดอกบริเวณขอบถุง ผลผลิตต่ํา 

- รดน้ําใหชุมประมาณวันละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ แมบางวันจะไม
มีดอกเห็ดเกิดขึ้นเราจะตองรดน้ําใหความชุมชื้นอยางสม่ําเสมอ 

- หลังเก็บดอกเห็ดชุดแรกแลว ใหรดน้ําตามปกติ ทําความสะอาดโรงเพาะ
เห็ด ตัดแตงขาเห็ดใหสะอาด 
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ภาพที่ 10 การเปดดอกเห็ด 
 

1.5) การใหนํ้าและควบคุมความชื้นในโรงเรือนเปดออก 
      ชาวบานจะตองใหความสนใจและเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ ในการใหน้ําหรือดูแล

ความชื้นในโรงเรือนเปดดอก ควรจะถือหลักปฏิบัติดังน้ี 
- ควรใหมีความชื้นภายในโรงเรือนประมาณ 80-90%  
- ใชวิธีการรดน้ํานอยๆ แตบอยๆ ครั้ง ยอมดีกวารดครั้งละมากๆ 
- พยายามรดน้ําใหเปนฝอยเล็กๆ ในขณะที่ดอกเห็ดเกดิขึ้น แตในกรณีที่กอน

เห็ดแหงเกินไปควรใชสายยางรดน้ําใหถูกกอนเห็ดโดยตรง  
- นํ้าที่ใชควรเปนนํ้าสะอาด มีความเปนกลาง ถาหากเปนนํ้าประปามีปริมาณ

คลอรีนสูง ควรพักน้ําไวกอนประมาณ 24 ชั่วโมง แลวคอยรําไปรด 
- การใหนํ้าในแตละวันอาจจะไมเทากันเสมอไป ควรคํานึงถึงสภาพอากาศ

ของแตละวัน ซ่ึงเปนตัวกําหนดวาควรจะใหน้ําวันละมากนอยเพียงใด 
1.6) การเก็บผลผลิตและราคาที่จําหนาย 

                หลังเกิดดอกเห็ดได 2-3 วัน  หรือเสนผาศูนยกลางของหมวกเห็ดไมเกิน 6 
เซนติเมตร  เริ่มเก็บดอกเห็ดได  ผลผลิตเฉลี่ยตอถุงจะไดประมาณ 100-250 กรัม  และจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไดในเวลา 3-4 เดือน  ตองใชมีดคมๆ ตัด  เพราะโคนกานดอกเห็ดมีเสนใยเหนียว
มาก สวนราคาจะขึ้นอยูกับอายุและคุณภาพของเห็ด ดอกเห็ดที่มีอายุ  2-3 วัน หรือมี
เสนผาศูนยกลางของหมวกเห็ดไมเกิน 6 เซนติเมตร และออกดอกนอกฤดูกาลจะมีราคาแพง
ที่สุด ประมาณ  80-100  บาทตอกิโลกรัม  สวนดอกเห็ดแกจะมีราคาลดต่ําลงไป สําหรับตนทุน
การผลิตเห็ดลมจะมีตนทุนการผลิตเห็ดลมจะมีตนทุนใกลเคียงกับการผลิตเห็ดนางฟา   
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ภาพที่ 11 การเก็บดอกเห็ดเพื่อออกจําหนาย 
 

1.7) การปฏิบัติสําหรับการออกดอกเห็ดในฤดูตางๆ 
- ฤดูรอน หรือในชวงที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ํา อากาศแหงแลง 

จะตองระวังเรื่องการใหนํ้า ตองมีการเอาใจใสอยางใกลชิด อยาปลอยใหกอนเชื้อเห็ดแหงเกินไป 
อาจจะตองใหนํ้าวันละ 4-5 ครั้ง เน่ืองจากเปนชวงฤดูที่เห็ดมีการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็ว 
อุณหภูมิภายในโรงเรือนควนดูแลอยาใหสูงเกินไป ควรมีการระบายอากาศใหเกิดการหมุนเวียน
ถานเทใหดี ปญหาที่จะพบมากที่สุด คือ ดอกเห็ดบาง สีขาวซีด ดอกจะหอ และกานเปนสีสม 
เปอยงาย เน่ืองภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูงเกินไป อากาศถายเทไมดี และที่สําคัญหลังจากเก็บ
เห็ดหมดชุดหรือรุนแลวควรทําความสะอาดแตงหนากอนเห็ด เก็บกวาดทําความสะอาดโรงเรือน 
เปดโรงเรือนเพ่ือใหอากาศถานเทไหลเวียนเขามาในโรงเรือนเปดดอก แลวรดน้ําใหชุมมากๆ 
สรางบรรยากาศใหเย็นภายในโรงเรือน ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 3-5 วัน จึงปดโรงเรือนอบใหรอน 
ระหวางนี้ประมาณ 3-5 วัน เห็ดก็จะเริ่มออกดอกชุดใหม ควรเปดพลาสติกออกตอนเย็นหรือค่ํา 
เพ่ือเพ่ิมอากาศและออกซิเจนใหกับเห็ด ในระหวางนี้หามรดน้ําโดยเด็ดขาด จนกวาจะถึง
วันรุงขึ้น เพราะมิฉะนั้นจะทําใหเห็ดปรับตัวไมทันและฝอตายในที่สุด 

- ฤดูฝน เปนฤดูที่มีสภาพแวดลอมอากาศแปรปรวนมาก มีความชื้นสูงสงผลให
เห็ดลมในธรรมชาติออกดอกใหผลผลิตสูง ในฤดูน้ีตองดูแลเร่ืองของการใหน้ําเห็ดใหสอดคลอง
กับสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป เชน วันที่ฝนตกอาจจะรดน้ําวันละ 2 ครั้ง วันที่อากาศรอน
แดดจัดควรรดน้ํา 3-4 ครั้ง สวนอุณหภูมิภายในโรงเรือนถาชวงไหนอากาศเย็นควรปดอบ
โรงเรือนใหรอนขึ้น แตวันไหนที่มีแดดจัดใหเปดโรงเรือนเพ่ือระบายความรอน  

- ฤดูหนาว เปนชวงอากาศที่เย็นเพราะฉะนั้นควรตองปดคลุมโรงเรือนใหมิดชิด
เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นใหอยูในระดับที่ตองการ ในชวงที่มีอากาศเย็นตอเน่ืองนานหลาย
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วันกวาที่เห็ดจะออกดอก ใหกระตุนการออกดอกเห็นดังนี้ ทําความสะอาดกอนเห็ดและโรงเรือน
ใหมีความชื้นอยางสมํ่าเสมอ ระบายอากาศดี แลวใชไมหนาสามหรือขวดเบียรทุบหนากอนเห็ด
เบาๆ ทุกกอน แลวรดน้ําใหเปยกชุมมากๆ จากนั้นใชปุยยูเรียโรยใหทั่วพ้ืนทางเดินบางๆ แลวใช
พลาสติกปดคลุมโรงเรือนอบใหมิดชิดไมใหอากาศไหลเขาออก หรือถายเทได ปลอยทิ้งไว
ประมาณ 3-5 วัน ก็จะเร่ิมมีดอกเห็ดเกิดขึ้น แลวคอยเปดพลาสติกออกตอนเย็นหรือค่ํา ไมตอง
รดน้ํา โดยใหไปรดน้ําในตอนเขของวันรุงขึ้น หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลว เห็ดจะ
ทยอยออกดอกใหเก็บประมาณ 3-5 วัน แลวก็จะหยุดออกดอกเห็ดอีก หลังจากนั้นควรปลอยไว
ประมาณ 3-5 วัน แลวจึงเริ่มการกระตุนเชนเดิม แลวถากระตุนแลวเห็ดไมออกดอกหรืออกดอก
นอย ควรปลอยใหเห็ดไหพักตัวนานขึ้นกวาเดิมจึงคอยเริ่มกระตุนตอไป 

2) เห็ดนางฟา  เห็ดนางรม   
    เห็ดนางฟา คลายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยูในวงศ (family) 

เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟา" เปนชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกวาเห็ดแขก เนื่องจาก
มีผูพบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไมเน้ือออนที่กําลังผุ มีชื่อ
วิทยาศาสตร คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร 
เปนผูนําเชื้อเขามาประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ปรากฏวาสามารถเจริญไดดีอีกสายพันธุหนึ่ง 
เปนเห็ดที่มีผูนําเขามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพรแกนักเพาะเห็ดไทย ไดมีการเรียกชื่อเห็ดนี้
วา เห็ดนางฟาภูฐาน มีหลายสายพันธุซ่ึงชอบอุณหภูมิที่แตกตางกัน บางพันธุออกไดดีในฤดู
รอน บางพันธุออกไดดีในฤดูหนาว เปนที่นิยมมาเพาะเปนการคากันมากเห็ดนางฟา เปนเห็ดที่
สามารถเกิดขึ้นไดทุกสภาวะอากาศของเมืองไทยเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอีสานของเรา ซึ่งมี
สภาพอากาศคอนขางรอนอบอาว จึงมีความเหมาะสม ในการเพาะเห็ดนางฟา เห็ดชนิดนี้เปนที่
รูจักแพรหลายของผูนิยมบริโภคเห็ด และราคาก็ไมแพงมากจนเกินไป สามารถเลี้ยงเปนอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริมได 

   ลักษณะของดอกเห็ดนางฟา มีลักษณะคลายกับดอกเห็ดเปาฮ้ือ และดอกเห็ดนางรม 
เม่ือเปรียบเทียบกับเห็ดเปาฮ้ือ ดอกเห็ดนางฟาสีจะออนกวา และมีครีบอยูชิดกันมากกวา เห็น
นางฟาสามารถเก็บไวในตูเย็นนานไดหลายวัน เชนเดียวกับเห็ดเปาฮ้ือ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไมมี
การยอตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ดานบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีนํ้าตาลออน ในอินเดียดอก
เห็ดมีขนาดตั้งแต 5 - 14 เซนติเมตร และจะมีนํ้าหนักอยูระหวาง 30 - 120 กรัม เห็ดนางฟามีรส
อรอย เวลานําไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประทาน เห็ดชนิดน้ีสามารถนําไปตากแหง เก็บไว
เปนอาหารได เม่ือจะนําเห็ดมาปรุงอาหาร ก็นําไปแชนํ้าเห็ดจะคืนรูปเดิมได 
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ภาพที่ 12  เห็ดนางฟา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  เห็ดนางรม 
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2.1) การเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม 
      การเพาะเห็ดนางฟามีระบบการผลิตแยกชัดเจนไดเปน 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ การ

ผลิตเชื้อวุน การทําหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือกอนเชื้อ การเพาะใหเกิดเปนดอกเห็ด 
เชนเดียวกับเห็ดลม และในประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมไดตลอดป สวนเห็ดนางฟา
ควรเลี้ยงในฤดูหนาวเพราะสามารถใหผลผลิตไดแนนอนกวา และเปนเห็ดที่ราคาไมสูง การ
ลงทุนจะมากในขั้นตอนที่ 1 - 3 สวนขั้นที่ 4 คือการผลิตดอกเห็ด จะทําขนาดเล็กใหญเทาใดก็ได 
ไมตองลงทุนมาก หรือจะดัดแปลงจากโรงเรือนอ่ืนๆ ที่มีอยูแลว และที่วางอยูมาใชได และใน
ขั้นตอนนี้ ผูที่ตองการเพาะจะทําครบทุกขั้นตอนเลยก็ได หรืออาจจะทําเปนบางขั้นตอน เชน จะ
ทําเฉพาะหัวเชื้อเห็ด โดยการนํากอนเช้ือที่ทําสําเร็จรูปแลวมาเปดออก รดน้ําใหเกิดดอกเห็ดเลย
ก็ได  

2.2) วัสดุการใชเพาะเห็ดนางฟา  เห็ดนางรม 
      สวนมากจะใชขี้เลื่อยไมยางพารา หรือขี้เลื่อยไมเบญจพรรณ หรือใชฟางขาวก็ได 

ตาม ฟารมเห็ดทั่วไปแลวเพ่ือความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึงนิยมใชขี้เลื่อยไมยางพารา 
ซ่ึงเปนขี้เลื่อยไมเน้ือออนและมีสารอาหารที่มีคุณคาในการเพาะเห็ดมาก โดยมีอัตราสวนในการ
ผสมวัสดุดังน้ี 

ขี้เลื่อย    100 กิโลกรัม  
รําละเอียด            6 กิโลกรัม  
ปูนขาว        2 กิโลกรัม  
ดีเกลือ       0.2 กิโลกรัม  

 
               วัสดุทั้งหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมไดเม่ือชั่งหรือตวงวัสดุทั้ง
หมดแลว คลุกเคลาใหเขากันและหม่ันตรวจดูความชื้นบอยๆ เพ่ือไมใหวัสดุเปยกแฉะจนเกินไป 
ซ่ึงจะทําใหมีผลในการทําใหเชื้อเห็ดไมเดิน ในการบรรจุถุงใชถุงขนาด 6.5 นิ้ว x 12.5 น้ิว 
สําหรับการเพาะเห็ด โดยกรอกวัสดุที่ผสมลงให เต็มถุง ใชมือปาดปากถุงแลวกระแทกแรงๆ ทุบ
ใหแนนที่สุด   ใสคอขวดพลาสติก แลวปดฝา ดวยจุกสําลี จากนั้นนําไปนึ่งฆาเชื้อใหมีความรอน
ประมาณ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชม. ปลอยทิ้งไวใหเย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ด เม่ือเสร็จสิ้น
ขบวนการเขี่ยเชื่อเห็ดแลว จึงนําเอากอนเช้ือเห็ดที่เขี่ยแลวไปพักไวในโรงพัก เชื้อเพ่ือใหเชื้อเห็ด
ที่เขี่ยแลวไปพักไวในโรงพักเชื้อเพื่อใหเชื่อเห็ดเดินในถุงเพาะเต็มที่  จากนั้น นําเขาโรงเรือนเพ่ือ
เปดดอกซึ่งใชระยะเวลาในการพักเชื้อประมาณโดยเชื้อเห็ดนางฟา 25 วัน สวนเชื้อเห็ดนางรม 
25-30 วัน จึงเปดถุงเห็ด โดยดึงจุกสําลีและพลาสติกที่ทําเปนคอขวดออก ปาดปากถุงทําใหเกิด
ดอกและสามารถเก็บบริโภค และจําหนายได 
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2.3) การใหนํ้าเห็ดนางฟา เห็ดนางรม 
      เห็ดนางฟา นางรม ควรรดน้ําวันละ 3 เวลา เชา เที่ยง และเย็น  โดยใหละอองน้ํา

อยูเหนือ ถุงเห็ด ทั้งหมด และไมใหนํ้าเขาในคอขวดของ ถุง โดยเฉพาะกรณีที่มีฝนตกตลอดทั้ง
วัน อาจจะรดเฉพาะเชาและเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การใหน้ําเห็ดนางฟา เห็ดนางรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  ลักษณะโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม 
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4.6 การรวมกลุมในการประกอบอาชีพของชุมชนตําบลสันปายาง 
การรวมกลุมในการประกอบอาชีพของชุมชนตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมในการ

ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมอยางเปนทางการ โดยการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ
และองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง จากการสํารวจการรวมกลุมพบวา ชุมชนในตําบลสันปา
ยางมีการรวมกลุมอาชีพ จํานวน  8 กลุม 1 ชมรม ดังตาราง 
 
ตารางที่ 3 รายชื่อกลุมอาชีพของชุมชนตําบลสันปายาง 
 

กลุม ที่ตั้ง จํานวน 
สมาชิกกลุม 

1. กลุมเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนปลูกผักปลอดสารพิษ หมูที่ 1 – 4 16 คน 
2. กลุมเกษตรอินทรีย หมูที่ 1 9 คน 
3. กลุมถั่วเหลืองทํานา หมูที่ 1 70 คน 
4. กลุมยุงขาว หมูที่ 1 69 ครัวเรือน 
5. กลุมแปรรูปถั่วเหลือง – เตาเจี้ยว - ซีอ้ิวขาว หมูที่ 2 62 คน 
6. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงหมู หมูที่ 2 42 คน 
7. กลุมเกษตรกรทํานา หมูที่ 2 50 ครัวเรือน 
8. กลุมฉางขาวบานหนองกาย หมูที่ 4 217 ครัวเรือน 
9. ชมรมแพทยแผนไทยธรรมศิลา หมูที่ 3 24 คน 

 
 จากตารางรายชื่อกลุมอาชีพของประชาชนในตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาปลูกขาว ปลูกถั่วเหลือง เกษตรอินทรีย และเกษตรยั่งยืนปลูก
ผักปลอดสารพิษ จํานวน 6 กลุม กลุมเลี้ยงหมู จํานวน 1 กลุม การแปรรูปผลผลิตภัณฑจากถั่ว
เหลืองซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน จํานวน 1 กลุม และชมรมแพทยแผนไทย จํานวน 1 
ชมรม รายละเอียดการดําเนินการของแตละกลุมอาชีพมีดังตอไปนี้ 
 

1) กลุมเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนปลูกผักปลอดสารพิษ 
    กลุมเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืน ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของเกษตรกรที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีที่เปนพิษตอรางกายของผูผลิต และผูบริโภค 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดอัตราการเจ็บปวยจากอาหารปนเปนสารเคมีที่เปนพิษ  

- สถานที่ดําเนินการ:  
  พื้นที่ หมูที่ 1 – 4 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
 



 60

- คณะกรรมการกลุม: 
  นายสุพจน ทิพยมนต   ประธานกลุม 
  นายสวิง จอมคีรี    รองประธาน 
  นายอนันต สุรินตะ    เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม  16 คน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมพืชผักปลอดสารพิษ 
  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  เพ่ือใหประชาชนมีอาหารที่ปลอดภัยสําหรับบริโภค 
  เพื่อพัฒนาใหพ้ืนที่ตําบลสันปายางเปนพื้นที่เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมเกษตรกรรมยั่งยืน มีสมาชิกกลุมจํานวน 26 ครอบครัว พ้ืนที่เพาะปลูก
ประมาณ 100 ไร พืชผักที่ปลูกประกอบดวยผักกาด ผักคะนา ผักชี ผักสลัด ถั่วฝกยาว
กะหล่ําปลี เปนตน 

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ สําหรับประชาชนในชุมชนและเปนพ้ืนที่เกษตรปลอด
สารพิษ 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ความตองการของผูบริโภคที่มีความตองการ
บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ และปลอดภัย 

- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจาก
การจําหนายผักปลอดสารพิษสูงกวาการเกษตรกรรมแบบปกติ ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และ
ลดรายจายจากตนทุนสารเคมีทางการเกษตร 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมเกษตรกรรมยั่งยืนเปนกลุมที่กอตั้งใหม จึง
ตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง ทั้งดานวัสดุและ
อุปกรณ 
 - ผลประโยชนของกลุม 
  เกษตรกรไดรับประโยชนจากการขายสินคาพืชผักปลอดสารพิษไดในราคาที่สูง
กวาพืชผักที่ปลูกแบบปกติ และการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
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2) กลุมเกษตรอินทรีย 
    กลุมเกษตรอินทรีย ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือทําการเกษตรอินทรีย เพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่
มีคุณาภาพและปลอดภัย 

- สถานที่ดําเนินการ 
    พื้นที่ หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายวิชเวช อุดแนน   ประธานกลุม 
  นายบุญสง ทาชะออน   รองประธาน 
  นายอดุลย แกวกลาง    เหรัญญิก 
  นายศรีนวล ศรีวิชัย    กรรมการ 
  นายมีนา สงศรี    กรรมการ 
  นายจันทร โสภา    กรรมการ 
  นางอวน สมณะ    กรรมการ 
  นายดวงติ๊บ ตื้อจันตา   กรรมการ 
  นายพิรุณ พรมวัน   เลขานุการ 

- วัตถุประสงคของกลุม 
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย 

  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  เพื่อใหประชาชนมีอาหารที่ปลอดภัยสําหรับบริโภค 
  เพ่ือพัฒนาใหพ้ืนที่ตําบลสันปายางเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมเกษตรอินทรีย มีสมาชิกกลุมจํานวน 9 คน รวมกลุมกันเพ่ือทําการเกษตร
อินทรีย เพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ทําการเกษตรอินทรียในชุมชนและการทําใหชุมชนเปนพ้ืนที่เกษตรปลอดสารพิษ 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ความตองการของผูบริโภคที่มีความตองการ
บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ และปลอดภัย 

- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจาก
การจําหนายผลผลิตทางการเกษตรสูงในราคาที่สูงกวาการเกษตรกรรมแบบปกติ ทําใหมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น และลดรายจายจากตนทุนสารเคมีทางการเกษตร 
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  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมเกษตรอินทรียขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง ทั้งดานวัสดุและอุปกรณ 

- ผลประโยชนของกลุม 
เกษตรกรไดรับประโยชนจากการขายสินคาพืชผักปลอดสารพิษไดในราคาที่สูง

กวาพืชผักที่ปลูกแบบปกติ และการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
 

3) กลุมถั่วเหลืองทํานา 
    กลุมถั่วเหลืองทํานา ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทํานาป และปลูกถั่วเหลือง  

- สถานที่ดําเนินการ  
พ้ืนที่ หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายบุญสง ทาชะออน   ประธานกลุม 
  นายสมเดช หม่ืนแกว   รองประธาน 
  นายวิรัตน อินทจักร   เหรัญญิก 
  นายสงัด อุปนันท   เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 70 คน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมการทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลือง 
  เพ่ือซ้ือเมล็ดพันธุขาว และถั่วเหลือง 
  เพ่ือจัดสรรและใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมถั่วเหลืองทํานา หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง มีสมาชิกกลุม 70 คน เปนการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่ว
เหลือง  

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันจัดหาเงินทุนและเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง สําหรับประชาชนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตร 
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- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: สมาชิกกลุมไดรับเงินกูไปประกอบ
อาชีพเพ่ือนําไปใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ และเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: เปนกลุมที่กอตั้งขึ้นตามนโยบายการรวมกลุม
ในการประกอบอาชีพของรัฐ จึงตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตร และองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว และ
ถั่วเหลือง ทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 

4) กลุมยุงขาว 
     กลุมยุงขาว ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลือง  

- สถานที่ดําเนินการ 
  พื้นที่ หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายดวงติ๊บ ตื้อจันตา   ประธานกลุม 
  นายสงัด อุปนันท   รองประธาน 
  นายอ่ินแกว อินทนนท   เหรัญญิก 
  นายบุญสง ทาชะออน   เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 69 ครัวเรือน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมการทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลือง 
  เพ่ือซ้ือเมล็ดพันธุขาว และถั่วเหลือง 
  เพื่อจัดสรรและใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมยุงขาว หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง มีสมาชิกกลุม 69 ครัวเรือน เปนการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่ว
เหลือง  

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันจัดหาเงินทุนและเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง สําหรับประชาชนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
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- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: สมาชิกกลุมไดรับเงินกูไปประกอบ
อาชีพเพ่ือนําไปใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ และเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมยุงขาว เปนกลุมที่กอตั้งขึ้นตามนโยบาย
การรวมกลุมในการประกอบอาชีพของรัฐ จึงตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
บริหารสวนตําบลสันปายาง  
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว และ
ถั่วเหลือง ทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
 

5) กลุมแปรรูปถั่วเหลือง – เตาเจี้ยว - ซีอ้ิวขาว 
     กลุมแปรรูปถั่วเหลือง – เตาเจ้ียว – ซีอ้ิวขาว ของกลุมแมบาน บานสันปายาง เริ่ม
กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2537 มีสมาชิกเริ่มกอตั้งรวมหุน จํานวน 24 หุน ปจจุบันมี
สมาชิกรวมหุน 345 หุน จํานวนสมาชิก 62 คน ทําการผลิตและแปรรูปถั่วเหลือง – เตาเจ้ียว – 
ซีอ้ิวขาว ไดรับมาตรฐานอาหารและยา (อ.ย.) เม่ือป พ.ศ. 2541 จําหนายสินคาใหแกลูกคาใน
ชุมชน และสงไปจําหนายตางจังหวัด  เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 3 ดาว ของ
ระดับประเทศ เปนแหลงศึกษาดูงานที่สําคัญของชุมชน 

- สถานที่ดําเนินการ 
  สํานักงานกลุมแปรรูป ถั่วเหลือง – เตาเจี้ยว – ซีอ้ิวขาว เลขที่ 155/2 หมูที่ 2 
ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นางจําลอง อินชัย   ประธานกลุม 
  นางโสภา ประสิงห   รองประธาน 
  นางแสงจันทร คําอาย   เหรัญญิก 
  นางศรีพลอย อินชัย   ประชาสัมพันธ 
  นางผองศรี ประสิงห   กรรมการ 
  นางแสงดา แสงมณี   กรรมการ 
  นางอํานวย ศรีมูล   กรรมการ 
  นางจินดา หม่ันขัน   กรรมการ 
  นางนงนุช มีนาศักดิ์   กรรมการ 
  นางสมศรี บุญทาทิพย   กรรมการ 
  นางทานตะวัน ศรีวิชัย   กรรมการ 
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  นางแสงจันทร เตปา   กรรมการ 
  นางเครือวัลย บุญทาทิพย  เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 62 คน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมสมาชิกเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองปลอดสารพิษ 
  เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพและหมุนเวียนตามความตองการของผูบริโภค 
  เพ่ือสรางรายไดใหสมาชิกในชุมชน 
  เพ่ือสรางความสามัคคีของสมาชิกในกลุม 
  เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงานแกผูสนใจ 

- กิจกรรมของกลุม 
  ผลิตและแปรรูปถั่วเหลอืง – เตาเจี้ยว – ซีอ้ิวขาว 

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนที่ตองการนําผลผลิต
ทางการเกษตรในหมูบานมาแปรรูปเพื่อผลิตเตาเจ้ียวและซีอ้ิวขาว ที่มีคุณภาพและหมุนเวียน
ตามความตองการของผูบริโภค ทําใหสมาชิกในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและสรางความสามัคคีใน
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสันปายางสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซอมแซม และ
ขยายโรงหมัก เง่ือนไขจากภายในชุมชน นางจําลอง อินชัย ประธานกลุมไดกลาวไววา “ผูนํา
กลุมตองไดรับความรวมมือจากใจของสมาชิก” 

เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยแมโจ
สนับสนุนสูตรการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหความชวยเหลือดานการใหความรูในการ
ทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนใหการสนับสนุนการทําธุรกิจของกลุม ซ่ึงเง่ือนไขจากภายนอกชุมชนนั้น 
นางจําลอง อินชัย ประธานกลุมไดกลาวไววา “คนเราจะใหญคนเดียวไมได ตองมีพี่เลี้ยง” 

- ผลของการรวมกลุม 
ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: เปนการเพิ่มมูลคาของวัตถุดิบคือ

ถั่วเหลืองซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจในทองถิ่น กลุมจะรับซื้อถั่วเหลืองปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในราคาที่สูงกวาในทองตลาด 

  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมสามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพ มีทุน
ในการดําเนินการผลิตอยางพอเพียง สวนอุปกรณการผลิตและการซอมแซมอาคารสถานที่ตอง
พ่ึงพาหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกซื้อหุนในราคาหุนละ 100 บาท ไดรับเงินปนผลจากผลกําไรรอยละ 41 
ผลตอบแทนของคณะกรรมการรอยละ 15 และจัดสรรเขากองกลางรอยละ 39 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
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  ผลผลิตของกลุมไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในชุมชนซื้อไปบริโภค และสง
ขายตางจังหวัด นอกจากนั้นกลุมยังเปนแหลงศึกษาดูงานของผูสนใจและนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวในชุมชนซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือพระพุทธบาทสี่รอย 
 

6) กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงหมู 
    กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงหมู ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงหมู  

- สถานที่ดําเนินการ 
  พื้นที่ หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายตาล ทิพจร    ประธานกลุม 
  นายอุดม ดอนเปลง   รองประธาน 
  นายเกษม สุริยา    เหรัญญิก 
  นายประจวบ สุริยา   เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 46 คน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงหมู 
  เพื่อซ้ือพันธุหมู อาหาร และวัสดุอุปกรณ 
  เพ่ือจัดสรรและใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพเลี้ยงหมู 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงหมู  หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง มีสมาชิกกลุม 46 คน เปน
การรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเลี้ยงหมู 

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันจัดหาเงินทุนในการเลี้ยงหมูสําหรับในชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่นมี
นโยบายในการพัฒนาการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: - 

- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: สมาชิกกลุมไดรับเงินกูไปประกอบ
อาชีพเพ่ือนําไปใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ อาหาร และพันธุหมู 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงหมู  เปนกลุมที่กอตั้งขึ้น
ตามนโยบายการรวมกลุมในการประกอบอาชีพของรัฐ จึงตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  
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 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงหมู การซื้อวัสดุอุปกรณ 
อาหาร และพันธุหมู อาชีพเขมแข็งทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
 

7) กลุมเกษตรกรทํานา 
    กลุมเกษตรกรทํานา ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทํานาป และปลูกถั่วเหลือง  

- สถานที่ดําเนินการ 
  พ้ืนที่ หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายวิศิษฏ คนธสิงห   ประธานกลุม 
  นางศรีมล แกวเมืองมา   องประธาน 
  นายศักดิ์ คนธสิงห   เหรัญญิก 
  นายสม เตปา    เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิก 50 ครัวเรือน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมการทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลือง 
  เพ่ือซ้ือเมล็ดพันธุขาว และถั่วเหลือง 
  เพื่อจัดสรรและใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมเกษตรกรทํานา  หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง มีสมาชิกกลุม 50 คน เปนการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่ว
เหลือง  

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันจัดหาเงินทุนและเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง สําหรับประชาชนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตร 
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- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: สมาชิกกลุมไดรับเงินกูไปประกอบ
อาชีพเพ่ือนําไปใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ และเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: เปนกลุมที่กอตั้งขึ้นตามนโยบายการรวมกลุม
ในการประกอบอาชีพของรัฐ จึงตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตร และองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว และ
ถั่วเหลือง ทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
 

8) กลุมฉางขาวบานหนองกาย 
    กลุมฉางขาวบานหนองกาย ตําบลสันปายาง เปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชน
เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลือง  

- สถานที่ดําเนินการ 
  พื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายถนอม นรสิงห   ประธานกลุม 
  นายทา สาสัตย    รองประธาน 
  นางโสพิน มูลอิน    เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 217 ครัวเรือน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ือสงเสริมการทํานาป ทําสวนและปลูกถั่วเหลืองเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุขาว และ
ถั่วเหลือง 
  เพื่อจัดสรรและใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- กิจกรรมของกลุม 
  กลุมฉางขาวบานหนองกาย ตําบลสันปายาง มีสมาชิกกลุม 217 ครัวเรือน เปน
การรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การทํานาป ทําสวนและปลูกถั่ว
เหลือง  

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของเกษตรกรที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันจัดหาเงินทุนและเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง สําหรับประชาชนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
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- ผลของการรวมกลุม 
  ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ: สมาชิกกลุมไดรับเงินกูไปประกอบ
อาชีพเพ่ือนําไปใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ และเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง 
  ความสามารถในการพึ่งตนเอง: กลุมฉางขาวบานหนองกาย เปนกลุมที่กอตั้ง
ขึ้นตามนโยบายการรวมกลุมในการประกอบอาชีพของรัฐ จึงตองขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว และ
ถั่วเหลือง ทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  ไดรับการยอมรับในระดับชุมชน 
 

9) ชมรมแพทยแผนไทยธรรมศิลา 
    ชมรมแพทยแผนไทยธรรมศิลา เปนการรวมกลุมในการผลิตยาแผนโบราณจากพืช
สมุนไพรในทองถิ่น 

- สถานที่ดําเนินการ 
  เลขที่ 23/1 หมูที่ 3 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- คณะกรรมการกลุม 
  นายบุญเลิศ อุศรีษะ   ประธานกลุม 
  นายอรุณ สาลี    รองประธาน 
  นายวินัย แกวเมืองมา    รองประธาน 
  นายติ๊บ สาลี    กรรมการ 
  นายทรง อุศรีษะ    กรรมการ 
  นายเกียรติ สมงาม   กรรมการ 
  นางพรทิพย บุญยืน   กรรมการ 
  นายวิชัย ดุมไม    เหรัญญิก 
  นางโสพิน มูลอิน    เลขานุการ 
 - จํานวนสมาชิกกลุม 24 คน 

- วัตถุประสงคของกลุม 
  เพ่ืออนุรักษพืชสมุนไพรในทองถิ่น 
  เพ่ือจําหนายพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยา 
  เพ่ือจัดทํายาแผนโบราณตามตําราแพทยแผนไทย 
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- กิจกรรมของกลุม 
  ชมรมแพทยแผนไทยธรรมศิลา เปนการรวมกลุมของผูมีความรูและภูมิปญญา
ทางดานสมุนไพรและการแพทยแผนโบราณ เพ่ือการอนุรักษ จําหนายพืชสมุนไพร และผลิตยา
แผนโบราณจากตํารายาที่มีการบันทึกไวในใบลานที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

- เง่ือนไขในการรวมกลุม 
  เง่ือนไขภายในชุมชน: ความตองการของผูมีความรูและภูมิปญญาทางดาน
สมุนไพรและการแพทยแผนโบราณที่ตองการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการอนุรักษ 
จําหนายพืชสมุนไพร และผลิตยาแผนโบราณ 
  เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน: ปจจุบันความตองการบริโภคพืชสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรค และเพื่อสุขภาพตามแนวทางแพทยแผนไทยไดรับความนิยมอยางกวางขวางและ
แพรหลาย 

- ผลของการรวมกลุม 
 - ความสามารถในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  
  สมาชิกชมรมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการอนุรักษ จําหนายพืชสมุนไพร และ
ผลิตยาแผนโบราณ ทําใหมีอํานาจตอรองกับตลาดและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
 - ความสามารถในการพึ่งตนเอง 
  ชมรมสามารถพึ่งตนเองไดโดยมีประธานชมรม เปนผูนํา ใชบานของประธาน
ชมรมเปนที่ทําการชมรม การอบ กลั่นสมุนไพรและผสมยาแผนโบราณ 
 - ผลประโยชนของกลุม 
  สมาชิกมีอิสระในการคนควาพืชสมุนไพรใหม ๆ ตัวยาแผนโบราณใหม ๆ ทําให
สืบทอดภูมิปญญาทางพืชสมุนไพรและการแพทยแผนโบราณ ทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
 - การยอมรับในบทบาทและสถานภาพ 
  สมุนไพรและยาแผนโบราณของชมรมไดสงออกไปในตลาดสปาเพื่อสุขภาพและ
ศูนยการแพทยตามแนวทางธรรมชาติบําบัดทั่วประเทศ 
 
 โดยสรุปการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนในตําบลสันปายาง เปนการ
รวมกลุมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาปลูกขาว ปลูกถั่วเหลือง เกษตรอินทรีย และ
เกษตรยั่งยืนปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมเลี้ยงหมู กลุมแปรรูปผลผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองซ่ึงเปน
พืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน และชมรมแพทยแผนไทย ที่ตั้งของกลุมจะตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 1 – 
4 ซ่ึงเปนพ้ืนที่ราบเชิงเขา และมีบานเรือนในชุมชนหนาแนน กลุมอาชีพเสริมมีโครงสรางการ
บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดวยประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการ 
เลขานุการ และสมาชิกกลุม โดยมีกิจกรรมของกลุมที่สําคัญคือรวมมือกันทํางานและปฏิบัติ
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของกลุม โดยมีการเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุมทั้งจากการถายทอด
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องคความรูภายในกลุม การเรียนรูจากการฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เง่ือนไขในการรวมกลุม
เกิดจากทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เง่ือนไขภายในชุมชนเกิดจากความตองการ
รวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาอาชีพเสริมของแตละกลุม รวมทั้งการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง สวนเง่ือนไขภายนอกชุมชน เปนเง่ือนไขที่เกิดขึ้นจาก
ความตองการในการบริโภคสินคาจากชุมชน เง่ือนไขในการสนับสนุนสงเสริมองคความรูตางๆ 
จากหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม   เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน ผลจากการรวมกลุมในการประกอบ
อาชีพเสริมทําใหสมาชิกกลุมมีความสามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มรายได
เพ่ิมเติมจากอาชีพหลักซึ่งชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม การรวมกลุมทําใหชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชจายในชีวิตประจําวันทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามแผนภาพการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนสัน
ปายาง ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 16 แผนภาพโครงสรางการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนตาํบลสันปายาง 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดิน 
- น้ํา 
- ปาไม 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
- การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
- รายได 
- ความยากจน/
คุณภาพชีวิต 

สภาพสังคม 
- ครอบครัว 
- การศึกษา 
- วัฒนธรรมประเพณี 
- ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ความเชื่อ 

เงื่อนไขจาก
ภายในชุมชน 

เงื่อนไขจากภายนอก
ชุมชน 

- ความตองการของตลาด 
- การสงเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา 

การรวมกลุมในการประกอบ 
อาชีพเสริม 

- กลุมเกษตรกรรมยั่งยืน 
- กลุมเกษตรอินทรีย 
- กลุมถ่ัวเหลืองทํานา 
- กลุมยุงขาว 
- กลุมแปรรูปถ่ัวเหลือง 
- กลุมเกษตรกรเลี้ยงหมู 
- กลุมเกษตรกรทํานา 
- กลุมฉางขาวบานหนองกาย 
- กลุมชมรมแพทยแผนไทยธรรมศิลา 

ความสามารถในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ 

ความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง 

การยอมรับในบทบาท
และสถานภาพ 

ชุมชนม ี
ความเขมแข็ง 
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4.7 การรวมกลุมอาชีพการเพาะเห็ด 
 จากการประชุมจัดเวทีการพัฒนาอาชีพเสริมการเพาะเห็ด สมาชิกกลุมที่เขารวม
โครงการไดรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกลุมอาชีพการเพาะเห็ด ดังนี้ 

4.7.1 แผนการสรางกลุม 
        เพ่ือใหการบริหารจัดการของกลุมพัฒนาอาชีพเสริมชุมชนสันปายางมีความมั่นคง
และยั่งยืน สอดคลองกับนโยบายของกลุมและตําบลที่สงเสริมใหชาวบานมีอาชีพเสริม รายได
เพ่ิม และสามารถแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยูของครอบครัวตนเอง จึงเห็นควร
กําหนดใหมีระเบียบการดําเนินงานของกลุมไวดังน้ี 
 

หมวดที่ 1 
วาดวยเรื่องทัว่ไป 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกลุมพัฒนาอาชีพเสริมชุมชนสันปายาง 
ขอ 2 สถานที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
ขอ 3 ระเบียบนี้แกไขเพิ่มเติมไดหลัง 365 วัน หลังจากวันที่มีผลบังคับใช 
ขอ 4 วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหชาวบานในชุมชนมีรายไดเสริม 
- เพ่ือใหชาวบานมีการแกไขปญหารวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- เพ่ือเสริมสรางพลังชุมชนเขมแข็ง 
- เพ่ือนําความรู ภูมิปญญา และประสบการณที่ไดไปพัฒนาตอไป 
-  

หมวดที่ 2 
วาดวยสมาชกิและคณะกรรมการ 

ขอ 5 คุณสมบัติของสมาชิก 
(1) ตองเปนผูเห็นชอบดวยหลักการของกลุม 
(2) เปนผูที่พรอมจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอตกลงของกลุม 
(3) มีความเสียสละ อดทน เห็นประโยชนของกลุมเปนหลักสําคัญ 
(4) ตองถือหนอยางนอย 1 หุน แตไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนทั้งหมด 
(5) คณะกรรมการกลุมมีมติเห็นชอบที่จะรับเปนสมาชิก 

ขอ 6 คุณสมบัติของคณะกรรมการกลุม 
(1) วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
(2) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล 
(3) หากกรรมการวางลงใหคณะกรรมการที่เหลืออยูสรรหากรรมการใหมจากสมาชิกจน

ครบจํานวนโดยไมตองขอมติจากที่ประชุมใหญแตตองแจงใหสมาชิกทราบ 
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ขอ 7 หนาที่ของประธาน 
(1) เปนประธานในที่ประชุมทุกระดับ 
(2) เรียกประชุมคณะกรรมการกลุม 
(3) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการรองขอหรือตามมติที่ประชุม 
(4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  

ขอ 8 หนาที่ของรองประธานกลุม 
(1) ปฏิบัติหนาที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
(2) ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน 
(3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามมติของที่ประชุม 

ขอ 9 หนาที่ของเลขานุการกลุม 
(1) จัดการงานทางดานเอกสารของกลุม 
(2) ดําเนินงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดวาระการประชุม บันทึกการประชุม 
(3) ประสานกับสมาชิกกลุมในเรื่องการเรียกประชุม การเผยแพรมติที่ประชุม 

ขอ 10 หนาที่ของเหรัญญิกกลุม 
(1) จัดทําบัญชีการเงินของกลุม 
(2) เก็บรักษาเงินของกลุมตามที่มีอยูในบัญชี 
(3) เบิก จายเงินของกลุมตามการอนุมัติของประธาน 

ขอที่ 11 หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
(1) ตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ  ให เปนไปตามนโยบาย 

วัตถุประสงค และระเบียบการบริหารจัดการ 
(2) ตรวจสอบบัญชี การเก็บรักษา และการจายเงินของเหรัญญิก ใหเปนไปตามมติที่

ประชุม หรือ คําสั่งของประธาน 
(3) รายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบทุก 4 เดือน และทุกรอบปโดย

แสดง กําไร ขาดทุน งบดุล ภายใน 60 วันหลังสิ้นปบัญชี 
ขอ 12 การหมดสภาพสมาชิกกลุม 

(1) เสียชีวิต 
(2) ลาออก 

หมวดที่ 3 
วาดวยการประชุม 

ขอที่ 15 การประชุม 
(1) ตองประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมใหญสามัญประจําป 

ปละ 1 ครั้ง  
(2) ถาประธานและรองประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน

ใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในการประชุมคราวนั้น 
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(3) ใหเสียงขางมากในที่ประชุมเปนขอยุติ ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด 
 

หมวดที่ 4 
วาดวยทุนและแหลงเงินทุน 

ขอที่ 16 ทุนและแหลงที่มาของเงิน 
(1) เงินสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลและจากหนวยงานตางๆ 
(2) เงินจากการกูยืม 
(3) เงินจากการบริจาค 
(4) ดอกผลหรือกําไรอันเกิดจากการบริหารจัดการของกลุม 
(5) เงินคาถือหุนของสมาชิกและเงินคาธรรมเนียมตางๆ 

 
หมวดที่ 5 

วาดวยการจัดสรรผลกําไร 
ขอที่ 17 ใหถือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปเปนวันสิ้นปทางบัญชี 
ขอที่ 18 ใหมีการจัดสรรผลกําไรจากผลการประกอบการหลังสิ้นปทางบัญชี ดังนี้ 

(1) คาตอบแทนของคณะกรรมการ 20% ของผลกําไร 
(2) เปนทุนสํารองเพ่ือพัฒนากลุม   30% ของผลกําไร 
(3) เปนกองทุนสวัสดิการชุมชน     10% ของผลกําไร 

- ฌาปณกิจ    5% 
- อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 5% 

 (4) เปนเงินปนผลใหสมาชิกตามจํานวนหุน 40% ของผลกําไร 
ขอที่ 19 กลุมจะตองจัดทําบัญชีเงินฝากและบัญชีคาใชของกลุมใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เดือนละครั้ง แลวมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวโดยการติดประกาศอยางเปดเผย โดยให
ครอบคลุมในเรื่องดังน้ี 

(1) บัญชีเงิน ฝาก 
(2) รายรับและรายจายของกลุม 
(3) สินทรัพยและหน้ีสินของกองทุน 

ขอที่ 20 การเบิก-ถอน เงินของกลุมในบัญชีเงินฝากตองใช 3 คนในการฝาก และ 2 คนในการ
เบิกถอน 
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวมีมติใหบังคับใชระเบียบนี้ตั้งแต วันที่......เดือน...........พ.ศ........... 
 
      ลงชื่อ..............................ประธานกรรมการ 
      ลงชื่อ...............................รองประธาน ฯ 

 



 76

4.7.2 แผนการเพาะเห็ด 
        กลุมพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนตําบลสันปายาง ไดวางแผนงานและงบประมาณ
ในการเพาะเห็ดลมรุนที่ 1 จํานวน 5,000 กอน  โดยในครั้งนี้ทางกลุมไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจัดหาเตาอบและวัสดุเพาะเห็ด สวนหัวเชื้อสําหรับผลิตกอน
เห็ดไดรับความอนุเคราะหจากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ซึ่งโรงเรือนของกลุมจัดทําขึ้นอยางประหยัดแบบ
งายๆ โดยใชไมยูคาลิปตัสและไมไผเปนโครง ดานบนบุดวยหญาคา สวนดานขางบังแสงดวยซา
แลน ซ่ึงสามารถบมไดเกือบ 5,000 กอน ซ่ึงจะใชเวลา 2-3 เดือนก็เปดดอก โดยเฉลี่ยแลวกลุม
สามารถจะเก็บเห็ดไดประมาณ 10-15 กิโลกรัมตอวัน โดยเก็บไดติดตอกันได 2 เดือนคร่ึงถึง 3 
เดือน โดยไดวางแผนงานและงบประมาณในการเพาะเห็ดดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แผนงานและงบประมาณในการการเพาะเห็ด 
 

 ระยะเวลา (เดือนที่)  แผนงาน รายละเอียด 
1-3 4-6 7-9 10-12 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. กอสรางโรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
3. จัดหาวัสดุเพาะ 
 
4. ผลิตเห็ดนางรม 
 
 
5. กําจัดกอนเชื้อที่
และพักโรงเรอืน 

- โรงเรือนเตรียมกอน
เชื้อและบมกอนเชื้อ 
โดยมีพ้ืนซีเมนต
ขนาด 6x9 เมตร  
- โรงเรือนเปดดอก
เห็ด ใชเสาไมยูคา
โครงไมไผ หลังคามุง 
หญาคา ขนาด 4x10 
เมตร 
- จัดหาเตานึ่งกอน
เชื้อ 
- หัวเชื้อเห็ดลม 
 
- วัสดุอุปกรณทํากอน
เชื้อ เชน ตระกลา 
ถุงพลาสติก สาํลี ขวด
แบน ยางรัด เปนตน 
 - ซื้อวัสดุผสมสําหรับ
ทํากอน 
 - ผสมวัสดุเพาะ 
หยอดเชื้อ บมกอน
เชื้อ เก็บดอก  
- จัดการกอนเชื้อที่
หมดสภาพออกจาก
โรงเรือนโดยทําเปน
ปุยหมัก และทําความ
สะอาดโรงเรือน 

    25,000- 
 
 
 

18,000- 
 
 
 
 

สนับสนุนจาก 
อบต. 

จากสวน
เกษตร 
เมืองงาย 
10,000- 

 
 
 

สนับสนุนจาก 
อบต. 
5,000-  

 
 

2,000- 
 
 
 

 
รวม 60,000- 

 




