
 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัไดศึ้กษาบริบทและศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและไดค้ดัเลือกตามศกัยภาพ
ทั้งหมด 20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 อ าเภอ 3 ต าบล 3 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
 ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน

ต าบลชมภู 
2 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
3 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล บริบทและศกัยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ทั้ง 3 ต าบล จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 บริบทชุมชน 

1) บริบทชุมชนต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 ต าบลชมภู ตั้ งขึ้นมาเม่ือประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ เป็นต าบลในเขตการปกครองของ
อ าเภอสารภี และไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ไม่มี
ป่าไมแ้ละภูเขา สภาพดินทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับท าการเกษตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของอ าเภอสารภี มีล าน ้ าแม่สะลาบและล าน ้ าพญาค าไหลผ่าน มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
13.741 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,676 ไร่ และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลยางเน้ิง จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั เทศบาลอุโมงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลชมภู อ าเภอ
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สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลหนองหยก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  
ต าบลชมภูแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นหนองป่าแสะ หมู่ 2 บา้นพญาชมภู หมู่ 
3 บา้นสุพรรณ หมู่ 4 บา้นท่าตน้กวาว หมู่ 5 บา้นทุ่งขี้ เสือ หมู่ 6 บา้นบุปผาราม หมู่ 7 บา้นแม่สะ
ลาบ หมู่ 8 บา้นศรีดอนมูล หมู่ 9 บา้นร่มป่าตอง มีประชากร ทั้งหมด 7,215 คน แยกเป็นชาย 3,465 
คน แยกเป็นหญิง 3,750 คน โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร (ปลูกสวนล าไย) คา้ขาย
ทัว่ไป ส าหรับอาชีพรองประกอบอาชีพรับจา้ง ซ่ึงมีทั้งรับจา้งในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบล
ชมภู ส าหรับอาชีพเสริมในหมู่บา้น ได้แก่ เย็บผา้ ปักผา้ จ่าใบตอง เป็นต้น ด้านสาธารณูปโภค 
จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์2,000 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน  
 2) บริบทชุมชนต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง  
 ต าบลบา้นแม เดิมมีสตรีผูห้น่ึงมีสติปัญญาฉลาด ชาวบา้นจึงขนานนามว่า แม่ของหมู่บา้น 
และเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ "บา้นแม่" ต่อมามีชายมาสู่ขอและใหน้างยา้ยไปอยูท่ี่เวียงโคง้บา้นฝ่ายชาย แต่
นางรักบา้นเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานดว้ย จึงไดขุ้ดคลองเพื่อตั้งบา้นแม่ให้เป็นเวียงแม่แต่ยงัขาด
ต าบลและอ าเภอนาง จึงตั้งหมู่บา้นเป็นต าบลและเป็นอ าเภอบา้นแม่ และไดเ้ปล่ียนช่ือจากต าบล
บา้นแม่เป็นต าบล "บา้นแม" มาจนถึงปัจจุบนั มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 16.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,406 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลน ้ า
บ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลยุหวา่, ต าบลทุ่งกะโตก และ ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลบา้นกาด ก่ิง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนทั้ง
หมู่บา้น 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี  1  บา้นเหมืองฟู หมู่ท่ี  2  บา้นเด่น หมู่ท่ี  3  บา้นท่าโป่ง หมู่ท่ี  4  
บา้นฉิมพลี หมู่ท่ี  5  บา้นร้องธาร หมู่ท่ี  6  บา้นสัน หมู่ท่ี  7  บา้นร้องขุม้ หมู่ท่ี  8  บา้นแม หมู่ท่ี  9  
บา้นเจดียเ์น้ิง หมู่ท่ี  10 บา้นก่ิวแลนอ้ย หมู่ท่ี  11 บา้นดง หมู่ท่ี  12 บา้นท่าเด่ือ หมู่ท่ี  13 บา้นเปียง 
ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 6,471 คน แยกเป็นชาย 3,062 คน และหญิง 3,409 คน ประชากรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์รับจา้ง ตดัเยบ็เส้ือผา้ ก่อสร้าง คา้ขาย และรับราชการ  
 3) บริบทชุมชนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
 ต าบลน ้ าบ่อหลวง เดิมขึ้นอยู่กับต าบลสันกลาง ต่อมาได้รับอนุมติัแต่งตั้งเป็นต าบลตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2535 โดยใชช่ื้อต าบลตามลกัษณะเด่นของ
บ่อน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ และบ่อน ้ าขนาดใหญ่น้ีภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "น ้ าบ่อหลวง" หลงัจากนั้น
มาจึงใช้ช่ือว่า "ต าบลน ้ าบ่อหลวง มีพื้นท่ีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 27.3 ตารางกิโลเมตร 
สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีเป็น ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีท าการเกษตรมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
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ติดต่อ ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลสันกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ทั้งหมด 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  มีประชากรทั้งหมด คน แบ่งเป็นชาย 
4,914 คน และหญิง 2,537 คน มีครัวเรือน 2,029 ครัวเรือน ประชาชนในต าบลน ้ าบ่อหลวง มีอาชีพ
หลกัด้านการเกษตรและรับจ้าง แต่อาชีพด้านการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า เกิดการเลิกจา้งงานเพิ่มขึ้น ท าให้อาชีพรับจา้งตอ้งเลิกไป และหนัมาประกอบอาชีพ
การเกษตรหรือหันไปรับจ้างควบคู่กันไปซ่ึงคิดเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้ งหมด ดังน้ี  (1) อาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง เฉล่ียร้อยละ 68 (2) อาชีพรับจา้งอยา่งเดียว เฉล่ียร้อยละ 30 และ (3) อาชีพ
คา้ขายอยา่งเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2  
 

4.2 บริบทของกลุ่มเกษตรกร 
1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
ฟาร์มใช้ช่ือว่า วงัมัจฉาพญาชมภู เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้การประมง เร่ิมตั้งแต่เพาะพนัธุ์

ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย มีสมาชิกทั้งหมด 40 
กวา่ครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสานในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร โดยมีการท าประมง
ในระบบอินทรีย์ทั้ งหมด ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการ
เพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้า บ่อพกัน ้า และพืชน ้าท่ีช่วย
กรองสารพิษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะ
ขายเฉพาะลูกกบเท่านั้ น สินค้าท่ีเป็นตัวหลักของกลุ่ม คือ ปลาสลิด สินค้าของกลุ่มมีการใช้
เทคโนโลย ี(ระบบอินเตอร์เน็ต, webpage และ line) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
 2) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล ใหม่จนัทร์ มีสมาชิก 14 คน 
ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เกษตรกรมีความเช่ียวชาญ การปลูก 
ดูแล สามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดแ้ละเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนั
ไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการ แลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงั
บริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
 3) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
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 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในแต่
ละคน ทั้ง (1) เร่ืองโรคของพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธุ์หอมหัวใหญ่ (2) เร่ืองการใช้
ปุ๋ ยเคมี และ (3) เร่ืองการใชส้ารเคมี ผลผลิตอยู่ในระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มี
กล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย โดยจะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง รับซ้ือหน้าฟาร์ม และขายส่งแก่พ่อคา้
ตามตลาดนดัทัว่ไป 
 

4.3 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
การวิจยัไดศึ้กษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 2 

ต าบล 3 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา เม่ือเปรียบเทียบกบัประชม
คมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis หาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมพู 

 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรจุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ การท าเกษตรในระบบ
อินทรียแ์บบครบวงจร สินคา้เกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภยัสูง โดยจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพทุกคร้ังก่อนน าไปจ าหน่าย ในกลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้ มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
การตลาด และการแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มมีหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนคอยให้ความ
ช่วยเหลือดา้นความรู้แก่เกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยี (ระบบอินเตอร์เน็ต , webpage และ line) และใช้ใน
การบริหารจัดการของกลุ่มด้วย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) 
มาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Aquaculture Practice, GAP) ผูน้ ากลุ่มและสมาชิก
เกษตรกรมีความเขม้แขง็ และมีความกระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรของกลุ่มให้
ดียิ่งขึ้น จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ 
กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบการผลิตได ้

2) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรจุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความ
เช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจได้ มีหน่วยงานท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม สินคา้เกษตรมี
ความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ (บริษทัเอกชน) จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่
ตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย  
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3) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรจุดแข็งและโอกาส ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก
ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดของพนัธุ์พืช มีหน่วยงานท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร มีตลาดรับรองสินค้าเกษตรของกลุ่ม  พื้นท่ีท า
การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้ าพียงพอสินค้าเกษตรมีความตอ้งการใน
ระดบัประเทศ จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงัมีไม่มาก สินคา้
เกษตรมีการแข่งขนักนั ทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั 




