
 

 

 

บทที ่4 
บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด
9 อ าเภอ 14 ต าบล 17 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประชมคมอาเซียน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
 ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  

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

ต าบลชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
6 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
7 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
8 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
9 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
10 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกล าไยต าบลท่าวัง

พร้าว 
11 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
13 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่ มวิส าห กิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ท่ีมา: จากการวิจยั  
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ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
 ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
14 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
15 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
16 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
17 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจัย ทั้ ง 8 อปท. จ านวน 17 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 
 4.1 บริบทของต 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 ตร.กม. หรือ 9,676 ไร่ และมีอาณาเขตทิศ ติดกบั เทศบาลยางเน้ิง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดกับ เทศบาลอุโมงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ 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 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (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 านวนหลงัคาเรือนทั้งน้ีต าบลหนอง
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แฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตร
ของชุมชน 2 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมภู 
 ฟาร์มใช้ช่ือว่า ว ังมัจฉาพญาชมภู เป็นทั้ งศูนย์เรียนรู้การประมง เร่ิมตั้ งแต่

เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยมีสมาชิก
ทั้งหมด 40 กว่าครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย์
ทั้งหมด และมีหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือแนะน าและให้ความรู้ อาทิ กรมวิชาการเกษตร ประมง
จงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และเทศบาลชมภู พนัธุ์ปลาท่ีเพาะขาย  ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลา
นิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด 
มีระบบกรองน ้า บ่อพกัน ้ า และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูป
เป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ 
ปลาสลิด 

 
 2) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
 กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้มีผูน้ า คือ คุณอธิคม วรรณเวก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้น

การผลิตล าไยจมัโบเ้ป็นอย่างดี โดยพนัธุ์ล  าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่ คือ ล าไยพนัธุ์ อีดอการผลิตอยู่ใน
ระดับสินค้าปลอดภัย เพราะจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในการปลูกและดูแลล าไยในระบบอินทรีย์ด้วย 
ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ และมีรสชาติของผลผลิตท่ีอร่อย มีหน่วยงานเขา้มาช่วยให้ค  าแนะน าให้
ความรู้จากองคก์รต่างๆ เช่น จากส านกังานเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจม้ช. พช. 2.การเงิน/บญัชี การ
ท าบญัชีครัวเรือน จาก ธกส.และกศน เพื่อน าความรู้ไปปรับใชใ้นการผลิตสินคา้ ซ่ึงเกษตรกรนั้นมี
ปัญหาดา้นการตลาด เน่ืองจากยงัตอ้งส่งขายแก่พ่อคา้คนกลาง 

 
4.2 บริบทของต าบลหนองแฝกชมภู อ าเภอสารภี 
ต าบลหนองแฝกเป็นช่ือตามลกัษณะของหมู่บา้นซ่ึงมีหนองน ้ ากวา้งใหญ่มีหญา้แฝกขึ้น

เต็มเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ หนองน ้ ารับน ้ าจากแม่น ้ าปิง มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 8.8 ตาราง
กิโลเมตร หรือเน้ือท่ี ประมาณ 5,499ไร่มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนมกัประสบปัญหาน ้ าท่วมขงั
ในพื้นท่ีการเกษตรท าให้การเกษตรไดรั้บความเสียหาย พื้นท่ีทั้ง 8 หมู่บา้นอยู่ใกลชิ้ดติดกนัท าให้
เกิดความรักใคร่สามคัคีกลมเกลียวกนัเป็นอย่างดี ความสัมพนัธ์ฉันทร์ญาติมิตรจึงยงัคงอยู่จนถึง
ปัจจุบนั และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลท่าวงัตาล และ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ 
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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 
คน หญิง 2,260 คนโดยอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ท านาและท าสวนล าไย อาชีพเสริม แปรรูป
ผลไม,้คา้ขาย,เล้ียงปลา,เล้ียงสัตว,์เยบ็ผา้,หัตถกรรมไมแ้กะสลกั มีทั้งหมด 1509 ครัวเรือน ดา้นสา
ธารณูโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,451 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์961 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.23 ของจ านวนหลงัคาเรือนทั้งน้ีต าบล
หนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้
เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน และได้จดัท าเป็นศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบล ล าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์อีดอ พนัธุ์
เบ้ียวเขียวและพนัธุ์ชมพู มีอยู่บา้งเล็กน้อย การเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภยั มีการใช้สารเร่ง
ตอนออกดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการปลูก ส่วนการตลาดยงัส่งขาย
ในโรงรับซ้ือซ่ึงราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด   
 
 4.3 บริบทของต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
 ต าบลน ้ าแพร่เป็นต าบลหน่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของท่ีว่าการอ าเภอ พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ี
ลาดเชิงเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าแม่ขนิล ป่าแม่ท่าช้าง มีพื้นท่ีประมาณ 80.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ เมือง มีประชากรอยู่ไม่หนาแน่น เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่
สมบูรณ์ 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
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อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดา้นสาธารณูปโภค มี
ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บ้าน ดา้นการโทรคมนาคม มีโทรศพัท์สาธารณะในหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น
ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการ
ตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ในกลุ่มจะมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน สมาชิกทุกคนมี
ความเช่ียวชาญในการปลูกขา้วอย่างมากจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา พนัธุ์ขา้วท่ีเพาะปลูก คือ ขา้ว
หอมมะลิ105 เกษตรกรจะใชพ้ื้นท่ีปลูกขา้วจ านวนไม่มากนกั ส่วนมากจะปลูกขา้วไม่เกิน 2ไร่ แต่
จะเนน้คุณภาพ เน้นการผลิตท่ีเป็นระบบ และการดูแลอย่างละเอียดโดยไม่มีการใชส้ารเคมีในการ
เพาะปลูกขา้ว มีการผลิตปุ๋ ยหมกัและน ้ าหมกัใชก้นัเองในกลุ่ม โดยการผลิตน ้ าหมกัใชเ้องนั้น ทาง
กลุ่มได้รับความรู้และการแนะน าจาก จากเทศบาลน ้ าแพร่พฒันา ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้น สถานีพฒันาท่ีดิน จงัหวดัเชียงใหม่ (การวิเคราะห์ดิน และการผลิตดินจากสารเร่ง) ศูนย์
จดัการศตัรูพืช มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เกษตรอ าเภอ ศูนยชี์วินทรีย์มหาวิทยาลยัแม่โจ้เป็นตน้ การซ้ือ
ขายมีทั้งผา่นพ่อคา้คนกลาง (สหกรณ์) และขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน 
 
 4.4 บริบทของต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 ต าบลแม่ทา เป็นต าบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของก่ิงอ าเภอแม่ออน พื้นท่ีต าบลแม่ทา 

มีเน้ือท่ีจ านวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116ตร.กม. คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 

17.46 และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทรายเหมาะ

ส าหรับเพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด ท า

สวนล าไย มะม่วง เล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และมีอาณา

เขตทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ.แม่ออน และ ต.ออนใต ้อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้

ติดต่อ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ทิศ

ตะวนัตก ติดต่อ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้น

ทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้น

ดอนชัย หมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชัย มีประชากรทั้งส้ิน 4,660 คน แยกเป็นชาย 2,352 คน หญิง 2,308 

คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 40.01 คน/ตารางกิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน ดา้นสาธารณูปโภค

จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นท่ีทั้ งน้ี



67 
 

 

ต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาด

สินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

  1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มี
สมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุกคน
จะปลูกผกัและผลไมร้ะบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรยัง่ยืน จนได้รับการยกย่องจากส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ  “วิถีพอเพียง” นอกจากน้ี
ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทาแหล่งท่ีส่งขาย ไดแ้ก่ (1) ตลาดทอ้งถ่ิน (2) ตลาดในตวัเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ 
(2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย ์ในวนัจนัทร์ องัคาร และพฤหัสบดี (2.3) 
ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  (3) ตลาดขาย
ส่งอ่ืน ได้แก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival (3.3) Thai 
freeze day และ (3.4) Greennet 
 
 4.5 บริบทของต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 ต าบลห้วยทรายเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอายปุระมาณ 150 ปี ท่ีมาช่ือวา่ “ห้วยทราย” เพราะมีล า
ห้วยหลายสาย ซ่ึงไหลมาจากป่าไหลลงสู่น ้ าแม่ริม ในขณะเดียวกนัจะมีทรายจ านวนมากไหลปน
มากบัน ้ าดว้ย ชาวบา้นจึงตั้งช่ือว่า “ห้วยทราย”  มีพื้นท่ีทั้งหมด 45.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 848 ไร่  
และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใตติ้ดต่อกบั 
ต าบลริมเหนือ และต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั ต าบลสัน
โป่ง และต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลห้วยทรายแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นออ้ย  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองปลามัน หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 4 บ้านแม่แอน หมู่ท่ี 5 บ้านหัวฝาย 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
ละ 75.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ดา้นการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้ าใน
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พื้นท่ีมีคลองชลประทานผ่านสามสาย แหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการขุดบ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็น
การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียพ์นัธุ์ขา้วท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
มีสมาชิกท่ีท าร่วมกันทั้ งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอย่าง
ควบคุมและทั่วถึง วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์ ผลผลิตทั้ งหมดจะสีและบรรจุถุง
สูญญากาศเองทั้งหมด สินคา้ทั้งหมดจะขายปลีกซ่ึงจะตอ้งสั่งจองสินคา้ล่วงหน้าต่อรอบการผลิต
เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีการปรับพื้นท่ีรอบๆแปลงเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยมีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดร่้วมกนัท ากิจกรรมอีกดว้ย 
 
 4.6 บริบทของต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
 ต าบลสันป่าเปา เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอสันทราย มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 4,037 ไร่ หรือ
ประมาณ 6.46 ตารางกิโลเมตร เน้ือท่ีทางเกษตรประมาณ 2,535 ไร่  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ี
ราบลุ่ม มีแม่น ้าไหลผา่น 1 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้ ากวงและมีล าเหมืองไหลผ่าน 2 สาย คือ ล าเหมืองกอน 
และล าเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพื้นท่ีมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ สภาพดิน
โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายซ่ึงเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน 
ปลูกมนัเทศ และพืชอ่ืน ๆ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั 
ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นสันตน้เปา หมู่ 2 บา้น
ป่ากา้ง หมู่ 3 บา้นบ่อหิน หมู่ 4 บา้นขวัโก หมู่ 5 บา้นหนองอ่ึง หมู่ 6 บา้นพยากน้อย มีประชากร
ทั้งหมด 4,531 คน แบ่งเป็น ชาย 2,103 คน และหญิง 2,428 คน โดยอาชีพหลกั ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม แปรรูปอาหาร ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต 
อบต. 1,463 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์1,260 หลงัคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 93.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
  กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ประธานกลุ่ม คือ คุณลาวลั เบ้ียไธสง มีสมาชิก
ทั้งหมด 60 คน ทางกลุ่มท ามาแลว้ 7 ปีกว่า โดยสินคา้จะขายภายใตต้ราสินคา้ เพียงดินสมาชิกใน
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กลุ่มจะปลูกพืชแบบผสมผสานกับแนวทางเกษตรธรรมชาติ เน้นพืชผกัสวนครัว มีการท าปุ๋ ย
อินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือน เพื่อใช้ในการเพาะปลูกผกัปลอดสารพิษ  ผลผลิต
ของกลุ่มส่วนมากจะขายในตลาดนดัชุมชน และสมาชิกบางครัวเรือนขายขา้งนอกพื้นท่ี เช่น ตลาด
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และการบูธ-ออกงานต่าง ๆ โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มตอ้งการเร่ิมการ
พฒันาเป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้งหมู่บา้น 
 
 4.7 บริบทของต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 ต าบลหนองหาร เป็นต าบลในเขตการปกครอง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 28.28 ตร.กม. หรือ 17,675 
ไร่ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวนัออกมาทางทิศตะวนัตก และจากทิศเหนือมา
ใต้ มีบริเวณภูเขาในหมู่ท่ี 1 , 10 และ 13 ต าบลมีแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรจะใช้น ้ าจากโครงการ
ชลประทานเขา้พื้นท่ีนาและสวน หรือมีคูน ้ าส่งเขา้อีกที โดยไดรั้บจากโครงการชลประทานแม่แฝก
เกือบทั้ งหมด ท าให้ใช้น ้ าเพื่อการเกษตรมีอย่างทั่วถึง และในบริเวณฝ่ังตะวนัออกของคลอง
ชลประทานท่ีอยู่สูงกว่าก็ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าใตดิ้น โดยการเจาะบ่อบาดาลและบ่อน ้ าต้ืน มีอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั เทศบาลต าบล
แม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศ
ตะวนัตก ติดกบั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นแม่
เตาไห, หมู่ท่ี 7 บา้นนิคมท่าโป่ง, หมู่ท่ี 8 บา้นท่ายาว, หมู่ท่ี 10 บา้นตน้แงะหลวง, หมู่ท่ี 13 บา้น
ดอยนอ้ยพฒันา ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,808 คน เรือน ส่วนใหญ่ปลูกขา้ว รองลงมา คือ ไม้
ผล และไม้ประดับทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการใน
ประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
   1) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
  เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ คือ คุณทินน์ สมณะ โดยปลูกทั้งหมด 4 ชนิด
หลกัๆ ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบตัเตอร์เฮด เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการดูแล 
ผกัไฮโดรโปนิกส์อีกทั้งยงัมีกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีคอยแบ่งปันขอ้มูลให้แก่
กัน ผลผลิตท่ีได้จะขายส่งไปยงัโรงแรม (ลูกคา้ประจ า) 2 แห่ง โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติก  
ติดสติกเกอร์ “บ้านผกัไฮโดร ทินน์ภัทร” และขนส่งไปยงัโรงแรมด้วยตนเอง  และขายปลีก
บางส่วนใหแ้ก่คนรู้จกั 
 4.8 บริบทของต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
 ต าบลออนใต ้เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอสันก าแพง มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 
41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความ
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สูงประมาณ 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวนัตก มีน ้ าแม่ออนไหลผ่าน ซ่ึงเป็นสายหลกัส าคญั
ของต าบล มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดกบั ต าบลทาเหนือ ก่ิง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลออนกลาง ก่ิง 
อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดั
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 และเล้ียงสัตวแ์ละ
อาชีพเสริม คือ เย็บปัก ,ท ากระดาษสา  , ท าดอกไม้จนั , จักรสาน  และรับจ้างเย็บตดัเส้ือ ด้าน
สาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของพื้นท่ีทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการ
พฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
  กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 283 คน โดยมีผูน้ าคือ คุณอินโถ สิงห์อุป เป็นการปลูกขา้วท่ี
อยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั มีการใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการเพาะปลูก พนัธุ์ขา้วท่ีปลูก ไดแ้ก่ 
ขา้วหอมมะลิและขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ในส่วนของคุณอินโถ จะเนน้การเพาะเมล็ดพนัธุ์ขา้วขาย 
ซ่ึงเมล็ดพนัธุ์มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มาก ส่วนขา้วท่ีปลูกได้จะขายส่งไปยงัโรงสีรายใหญ่ในพื้นท่ี
ทั้งหมด     
 
 4.9 บริบทของต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 ต าบลท่าวงัพร้าว เป็นต าบลเก่าแก่มีการคน้พบพระพุทธรูป ฐานพระ ลูกนิมิตร ในล าน ้าปิง 
ซ่ึงทางกรมศิลปากรไดเ้ขา้มาดูแล จากการคน้พบดงักล่าวท าให้สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุยาวนาน
มากก่อนล าน ้ าปิงเปล่ียนเส้นทางการไหล มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,463 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
เหมาะกบัการเพาะปลูก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผ่านเขตต าบล มีแน่
น ้ าไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น ้ าปิง และแม่น ้ าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าดอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันติสุข และ ต าบลสองแคว ก่ิง อ าเภอดอย
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หล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 
บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย ดา้นสาธารณูปโภคจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์
340 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้ งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 
1 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพนัธุ์อีดอ ซ่ึงสมาชิกทุกคนมี

ความเช่ียวชาญในการผลิตล าไยเป็นอยา่งดี และปลูกกนัมาเป็นเวลาหลายปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่
จะขายให้แก่พ่อคา้คนกลางแบบเหมาทั้งสวน โดยผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือในสวนล าไย และตกลง
ราคากนัเองระหวา่งเกษตรกรและผูซ้ื้อ สมาชิกในกลุ่มมีความตอ้งการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบ
ปราณีต แต่ยงัพบปัญหาค่าแรงงานท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและการขาดแคลนแรงงาน   

 
 4.10 บริบทของต 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
มาจึงใชช่ื้อว่า "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 ้
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 คนแบ่งเป็นชาย 
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
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คา้ขายอย่างเดียวและอ่ืน ๆ เฉล่ียร้อยละ 2ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 2 กลุ่ม คือ 

 1)กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยัสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน สมาชิกมี

ความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกทุกคน และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคลากรหน่วยงานรัฐ (อบต.
น ้ าบ่อหลวง) ในการให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ล าไยท่ีปลูกจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทั้ งหมดตลอด 
การปลูก ผลผลิตท่ีไดลู้กใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี ท าให้สินคา้มีผูรั้บซ้ือทั้งหมด แหล่งท่ีกลุ่มน า
ผลผลิตไปขายหลกั ๆ ไดแ้ก่ โรงงานฟ้าฮ่าม และโรงงานในชุมชน 

 
 2) เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นในแต่ละคน ทั้ง (1) เร่ืองโรคของพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธุ์หอมหัวใหญ่ (2) เร่ือง
การใชปุ้๋ ยเคมี และ (3) เร่ืองการใชส้ารเคมี ผลผลิตอยู่ในระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี 
ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย โดยจะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง รับซ้ือหน้าฟาร์ม และขายส่งแก่
พ่อคา้ตามตลาดนดัทัว่ไป 

 
 4.11 บริบทของต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยู่ห่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศ
ของต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรมีอาณาเขตทิศเหนือ 
ติดกบั ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศ
ตะวนัตก ติดกับ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวนหมู่บ้านในเขตมี
ทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 บา้นสัน
ห่าว หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต มีประชากรทั้งส้ิน 3,930 คน แยกเป็น
ชาย 1,840 คน หญิง 2,090 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 376 คน ต่อตารางกิโลเมตรประชากรส่วน
ใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ได้แก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการ
เพาะปลูกพืชผกัสวนครัว เช่น กระเทียม และถัว่เหลือง เป็นตน้ ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจา้ง และ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจดัตั้งขึ้นในต าบลบา้นกลาง 
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ ท่ี  10 ต าบลบ้านกลาง เป็น
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ประเภทร้านค้าชุมชน จัดจ าหน่ายสินค้าราคาถูก และสินค้าท่ี ได้จากการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรของกลุ่มแม่บา้น เช่น ขา้วแตน ขา้วเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเกษตร
ท านา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึง เป็นต้น 
ชุมชนเขม้แข็ง มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้ าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง
ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการ
ตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ตมีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 

สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้
จะขายในตราสินค้า ต้นเก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทัว่ไป  และ (3) ผู ้
ซ้ือรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือ
จะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ ดู
คุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

 
 4.12  บริบทของต 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 ไดแ้ก่หมู่ท่ี  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 บา้นก่ิวแลน้อย หมู่ท่ี  11 บา้นดง หมู่ท่ี  12 บา้นท่าเด่ือ หมู่ท่ี  13 บา้นเปีย
งซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 6,471 คน แยกเป็นชาย 3,062 คน และหญิง 3,409 คน ประชากรประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ รับจ้าง ตัดเย็บเส้ือผา้ ก่อสร้าง ค้าขาย และรับราชการ ทั้งน้ีต าบล
หนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้
เกษตรของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจันทร์ มี
สมาชิก 14 คน ซ่ึงปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเกษตรกรมีความ
เช่ียวชาญการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวข้าว ทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จาก
หน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่มผลผลิตของกลุ่ม หน่วยงานท่ีเขา้มาช่วยแนะน าให้
ความรู้ คือ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศูนยว์ิจยัขา้ว และกรมพฒันาท่ีดิน และจะขายส่งขา้วไปยงั
บริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
 
 4.13 บริบทของต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงไดแ้ยกมา
จากต าบลสันตน้หม้ือ   เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 72,818.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท า
นา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า 2 สาย คือ ล าห้วยแม่นาวาง และล าห้วยแม่วงันอ้ย 
ท าให้มีน ้ าใชท้ าการเกษตรตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านาไดปี้ละ 2 
คร้ัง ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย ทิศใต ้ติดกบั ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ และจังหวดัเชียงราย ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เขตการ
ปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันหา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 
4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ทราย
ค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา มีประชากรทั้งส้ิน 7,710 คน แบ่งเป็น
ชาย 3,913 คน หญิง 3,797 คน จ านวน 3,140 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร
ราชการ ทั้งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการ
พฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 2 กลุ่ม คือ 

 1) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรียมี์การจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ ควบคุม

การผลิตในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอย่างดี และเกษตรกรเคยมี
ประสบการณ์มาจากการฝึกงานท่ีโครงการหลวง ซ่ึงเกษตรกรปลูก 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 
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2 และพันธุ์พื้นเมืองผลผลิตมีคุณภาพสูง ผิวเกล้ียงสวยขนาดลูกมีขนาดเท่ากันอยู่ในระดับ
มาตรฐาน รสชาติดี เกษตรกรจะขายทั้งผลเสาวรสสดและท าเป็นน ้ าเสาวรส โดยจะขายส่งเสาวรส
สด ใหแ้ก่พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือท่ีสวน และขายปลีกน ้าเสาวรสบรรจุขวดในตลาดทอ้งถ่ิน 

 
  2) กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์

 กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย์ ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็น
ชาวลาหู่ในพื้นท่ี กลุ่มน้ีจะท าทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ีจะมี
โฮมสเตยใ์ห้บริการ มีการปลูกลูกทอ้ ผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ และท่ีโดดเด่นเป็นอย่าง
มาก คือ การปลูกชาปู่ หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
จะไดล้งมือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายให้แก่นักท่องเท่ียวในโรงแรมเครือ
เดียวกนั   

 
 4.14 บริบทของต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 ต าบลบ้านกาด เป็นต าบลท่ีตั้ งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่วาง มีลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบและมีบางส่วนท่ีเป็นภูเขาและป่าไม ้ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีบา้นใหม่ปาง
เติม หมู่ท่ี 1 มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั 
ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั เทศบาลต าบลบา้นกาด และต าบล
ทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกับ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นใหม่ปางเติม หมู่ 2 บา้นหัว
ฝาย หมู่ 3 บา้นก่ิวแลป่าเป้า หมู่ 4 บา้นมะกายยอน หมู่ 5 ชุมชนวดัจ าลอง หมู่ 6 บา้นน ้ าตน้ หมู่ 7 
บา้นริมวาง หมู่ 8 บา้นอมัพาราม หมู่ 9 บา้นปงโดยอาชีพหลกั คือ ท านา ดา้นสาธารณูปโภคจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 1,075 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์
325 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้ งน้ีต าบลหนองแฝก มีกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 
1 กลุ่ม คือ 
 
  1) กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) 
  เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีการเตรียมแปลงปลูกท่ี
ดี มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการฟาร์มเป็นอย่างดี ผลผลิตท่ีได้ในแต่ละคร้ังมีคุณภาพ มีการ
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ควบคุมโรคของหอมหัวใหญ่อย่างใกลชิ้ด ผลผลิตท่ีไดจ้ะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลางทั้งหมด โดย
ผูซ้ื้อจะเดินทางมาดูสินคา้และตกลงราคาซ้ือขายกนัหนา้ฟาร์ม   
 




