
 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัไดศึ้กษาบริบทแลพศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและไดค้ดัเลือกตามศกัยภาพ 
พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 อ าเภอ 2 ต าบล 2 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
 เชียงใหม่  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
2 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยข้อมูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไป บริบทชุมชนและบริบทกลุ่มและศกัยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ทั้ง 2 ต าบล จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของศกัยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 บริบทชุมชน 

1) บริบทชุมชนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยู่ห่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 

12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศของ
ต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร มีอาณาเขตทิศเหนือ ติด
กบั ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก 
ติดกับ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวนหมู่บ้านในเขตมีทั้ งหมด 5 
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หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 บา้นสันห่าว หมู่ท่ี 8 
บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต มีประชากรทั้งส้ิน 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,840 
คน หญิง 2,090 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 376 คน ต่อตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ
หลกั คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการเพาะปลูกพืชผกั
สวนครัว เช่น กระเทียม และถั่วเหลือง เป็นต้น ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจดัตั้งขึ้นในต าบลบา้นกลาง ไดแ้ก่ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกลาง เป็นประเภท
ร้านคา้ชุมชน จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเกษตรท านา กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึง เป็นตน้ ชุมชนเขม้แข็ง 
มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง  
  2) บริบทชุมชนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

 ต าบลแม่ทา เป็นต าบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของก่ิงอ าเภอแม่ออน พื้นท่ีต าบลแม่ทา 
มีเน้ือท่ีจ านวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน ร้อยละ 17.46 และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดิน
ร่วนปนทรายเหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น 
ปลูกข้าวโพด ท าสวนล าไย มะม่วง เล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิต
การเกษตร และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ.แม่ออน และ ต.ออนใต ้อ.สัน
ก าแพง จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.วอแกว้ อ.
ห้างฉัตร จ.ล าปาง ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน มีจ านวนหมู่บ้านทั้งส้ิน 7 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นหว้ยทราย หมู่ 5 
บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้นดอนชยั หมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชยั มีประชากรทั้งส้ิน 4,660 คน แยกเป็นชาย 
2,352 คน หญิง 2,308 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 40.01 คน/ตารางกิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน 
ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของพื้นท่ี  

4.2 บริบทกลุ่มเกษตรกร 
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค  

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่  
มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุก
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คนจะปลูกผกัและผลไมร้ะบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรยัง่ยืน จนไดรั้บการยกย่องจากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” นอกจากน้ี
ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทา แหล่งท่ีส่งขาย ได้แก่ (1) ตลาดท้องถ่ิน (2) ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่  
ซ่ึงได้แก่ (2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย์ ในวนัจันทร์ อังคาร และ
พฤหสับดี (2.3) ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  
(3) ตลาดขายส่งอ่ืน ไดแ้ก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival 
(3.3) Thai freeze day และ (3.4) Greennet 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 
สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้
จะขายในตราสินค้า ต้นเก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตสินค้าต่าง ๆ แหล่งขายสินค้า ได้แก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทั่วไป  และ  
(3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมาก
ท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ 
ดูคุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

4.3 บริบทศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 

การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด  
2 ต าบล 2 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ประชมคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis หาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรค มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1) ศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

 จุดแข็งและโอกาส ไดแ้ก่ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้นการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย ์และปราชญ์ชุมชนดา้นการเกษตรยัง่ยืน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นผลิต
แก่ผูท่ี้สนใจได ้มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร ตลาดของสินคา้มี
ความหลากหลาย มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพ
ในการผลิต โดยจะมีการคัดเกรด (เกรดA จะน าส่งขาย) สินค้าเกษตรมีความต้องการใน
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ระดับประเทศ สินคา้มีมาตรฐาน 3 ระดบั เครือข่ายเกษตรแม่ทา องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐานทุกๆ 2 เดือน 
โดยเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม และจุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ กลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณ
การผลิตสินคา้เกษตรไดต้ามเป้าของผูบ้ริโภค 

2) ศกัยภาพของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
จุดแข็งและโอกาส ไดแ้ก่ มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตสินคา้ การตลาด การ

ประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้มีหน่วยงาน
ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่างๆ แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มมี webpage และ facebook 
ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้
เสมอ ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะ
เปล่ียนสินคา้ให้ใหม่ทนัที สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดับประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
สินค้ามีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จาก
สาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต (brand ตน้เก็ต) ตลาด
สินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม และจุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ มีคู่แข่ง
ทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิตจ านวนมาก สินคา้มีข้อจ ากัด ในความ
หลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

 




