
 

 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยได้ศึกษาด้านการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามวตัถุประสงค์เพื่อวิจยัและพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิจยั
และขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 6.1.1 องคค์วามรู้ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
  1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
      เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความช านาญในด้านการปลูกล าไยการเลือกพนัธุ์
ล  าไยให้เหมาะกบัพื้นท่ีท าเกษตร การดูแล และถึงขั้นการเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยยงัมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การปลูก การดูแล การท าใหล้ าไยลูก
ใหญ่ใกลเ้คียงกนั และกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ล าไยประจ าต าบล สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย ผลผลิตล าไยท่ี
ได้ ลูกจะมีขนาดใหญ่ ขนาดลูกใกล้เคียงกัน ได้ผลผลิตปริมาณมาก และรสชาติหวาน มีความ
ตอ้งการระดบัชุมชน ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ส่วนใหญ่คือบุคคลทัว่ไป ส่วนมากจะขายส่งสินคา้ให้แก่
พ่อคา้คนกลาง 
  2. กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
      นายอธิคม วรรณเวก มีความเช่ียวชาญในการผลิตล าไยจมัโบเ้ป็นอย่างดี  กลุ่ม
เกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตแก่ชุมชนนอกพื้นท่ีและผูท่ี้มีความสนใจ 
ในเร่ืองของตน้ทุนการผลิต การปลูกล าไยจมัโบข้องกลุ่มเกษตรกรนั้นอยู่ในระดบัปลอดภยั  ปลูก
ดว้ยระบบอินทรียใ์ชปุ้๋ ยอินทรียเ์ป็นหลกั ล าไยจมัโบผ้ลสด มีคุณภาพ ลูกใหญ่ มาตรฐานของสินคา้ 
(ปลอดภยั) และรสชาติท่ีอร่อย ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินคา้ให้แก่พ่อคา้คนกลางและขายปลีกให้แก่
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ชาวบา้นสมาชิกในชุมชน มีการคดัมาตรฐานคดัเกรดคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งไปขายแก่พ่อคา้คน
กลาง  

 3. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
      เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทุกด้าน เก่ียวกับการปลูกล าไย  ในด้านการผลิต 
วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้ผลผลิต
ท่ีไดมี้คุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย การจดัการสินคา้เพื่อออกจ าหน่าย จะขายแบบทั้งสวน ใหพ้่อคา้
คนกลางท่ีจะมาเหมาทั้งสวน ปัจจุบนัผลผลิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ราคากลบัต ่าลงเร่ือยๆ 

 4. กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
      กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตวิธีการปลูก การดูแล 
โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ในการเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรจะใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละการดูแลล าไยในระบบ
อินทรียท์ั้งหมดตลอดการปลูกและจะใชปุ้๋ ยเคมีไซเปอร์ ในบางคร้ังดูตามอาการของพืชตอนท่ีปุ๋ ย
หมกัไม่สามารถควบคุมได ้และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน
กรกฎาคม หรือระยะเวลาในการผลิต 210 วนั กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในดา้น
การผลิต ผลผลิตให้ได้ลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงจะมี
หน่วยงานรัฐ (อบต.น ้ าบ่อหลวง) ในการให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ผลผลิตท่ีไดจ้ะลูกใหญ่ ผิว
สวย รสชาติดี และความสดใหม่ C ก่อนส่งขายใหพ้่อคา้คนกลาง 

 5. เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
      เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์มีประสบการณ์จากการฝึกงานท่ีโครงการ
หลวง ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง เกษตรกรมี
การจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย ์การขดุร่องน ้ าใชน้ ้ าจาก
แหล่งน ้ าธรรมชาติการตดัหญา้แทนการใช้สารเคมีในกรฉีดพ่น นอกจากน้ีเกษตรกร ยงัสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้มาดูงาน และยงัให้ยอดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่
ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย ลูกเสาวรส มีคุณภาพ ขนาดมาตรฐานและมีขนากเท่ากนั รสชาติดี 
  6. เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
      เกษตรกรมีความถนดัความเช่ียวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ การการคดัเลือก
เมล็ดพันธุ์ จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว และการสังเกตอาการของพืช  ผลผลิตมีขนาดใหญ่ตาม
มาตรฐาน คุณภาพดี ผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี 
ไม่มีกล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย 
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 7.กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
     กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในดา้นการท าปุ๋ ยอินทรีย ์ดา้นการ
ผลิต วิธีการปลูก การคดัเลือกพนัธุ์ท่ีจะใช้ในการปลูก การเล้ียงโคนม และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้เหล่าน้ีแก่ผูท่ี้สนใจ ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตท่ีได้ต่อรอบจะได้ถึง 1,400 กิโลกรัม เมล็ด
พนัธุ์ท่ีไดมี้คุณภาพสมบูรณ์มาก มีความตอ้งการในระดบัชุมชน ขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง และ
ขายเป็นเมลด็พนัธุ์ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการ 

 8. เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
        คุณกัญปวีร์ เกิดเจริญ  ถนัดเร่ือง คุณสมบัติของดิน คุณภาพการผลิต และ
การตลาด นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบ
อินทรีย ์ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ผลผลิตต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะ
ปลูก สีเมล็ดและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้ งหมด สินค้าเกษตรจะมีการคัดเกรดและคุณภาพท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด มีความตอ้งการในระดบัชุมชน ลูกคา้ส่วนมากคือลูกคา้ประจ า 
  9.กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
        สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญจากประสบการณ์ทุกคน นอกจากน้ีกลุ่ม
เกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต น ้ าหมกัและปุ๋ ยหมกั การขึ้นแปลง การท า
โรงเรือน เทคนิคการขายผกั และการท าขนมขา้วก ่าต้มจ าหน่าย ให้แก่ผูท่ี้สนใจทั้งในและนอก
ชุมชน การปลูกขา้วจะเน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้าวเน้นความปลอดภัยจากสารเคมีในการ
เพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด สินคา้มีคุณภาพ และการดูแลอยา่งละเอียดโดย
ไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว ความตอ้งการขา้วหอมมะลิ ระดบัประเทศ ส่งขายแก่พ่อคา้คน
กลาง(สหกรณ์) และขายตรงใหแ้ก่ผูซ้ื้อทัว่ไป 

 10. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
        เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว 
โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วน ามาสอนและ
แลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบการปลูก
ขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย ขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ในพื้นท่ีทั้งหมด 10 
ไร่ การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเนน้การใชร้ะบบอินทรีย ์ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตท่ีไดต้่อรอบ
ประมาณ 6,000-6,500 กิโลกรัม ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
 
 6.1.2 องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 

 1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
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      สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์และความช านาญในการปลูกขา้ว การดูแล การ
ท าให้ล าไยลูกใหญ่ใกลเ้คียงกนั และรวมไปถึงการเก็บผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัท าเป็น
ศูนยเ์รียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบล สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้น
การผลิตแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย ประเภทของสินคา้ คือล าไยผลสดพนัธุ์ อีดอ มีคุณภาพ ขนาดมีหลาย
เกรดตามท่ีก าหนดจากโรงงานรับซ้ือ ขายส่งสินคา้ให้กบัพ่อคา้คนกลาง ความตอ้งการล าไยอยู่ใน
ระดบัชุมชน 

 2. กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ิน ต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
      คุณสุทธินันท์  สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และมีสมาชิกใน
กลุ่ม 12 ราย ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรใน
ระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การ
ประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตั้ งแต่
เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ สินคา้มีทั้ง ลูกปลา และแปรรูปปลานิลเป็น
ปลาแดดเดียวและปลาส้มขายส่งให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะท า 
packaging ขายให้ ส่วนปลาสลิดอยูใ่นขั้นตอนการเพาะพนัธุ์ และขายส่งให้กบัลูกคา้รายใหญ่ และ
ขายปลีกใหก้บัชาวบา้นทัว่ไป 

 3. เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
      คุณกญัปวีร์  เกิดเจริญ ถนัดความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด คุณภาพการผลิต 
คุณสมบัติของดินว่าพืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบ้าง  เกษตรกรผูป้ลูกข้าว
อินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก คือ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์ ขา้ว
หอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี แพ็คสินค้าใส่ถุงสูญญากาศ ส่งขายให้กับลูกค้าประจ า ส่งถึงมือ
ผูบ้ริโภคเอง 

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง 

      สมาชิกทุกคนมีความช านาญ ดา้นการผลิตสินคา้ การออกแบบ และกรท าท า
ผลิตภณัฑ์ และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ใน
กลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขายใน
ตราสินคา้ ตน้เก็ต สินคา้ของกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการ
รับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุขตลาด และสินค้าเกษตรของกลุ่มจะส่งไปขายท่ี
โรงแรม  ตลาดทัว่ไป จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 5. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 



161 

 

 

      สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญในทุก ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็น ดา้นการผลิต 

การปลูกขา้ว การดูแล การขึ้นแปลง จากประสบการณ์และจากท่ีหน่วยงานเขา้มาให้ความรู้ กลุ่ม

เกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต น ้ าหมกัและปุ๋ ยหมกั การขึ้นแปลง การท า

โรงเรือน ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย การปลูกขา้วจะเนน้ในเร่ืองของคุณภาพ โดยปลอดภยัจากสารเคมี

ในการเพาะปลูกขา้ว และการดูแลโดยใส่ใจทุกอย่างละเอียด ขา้วหอมมะลิซ่ึงผลผลิตท่ีไดน้ั้นจะมี

คุณภาพดี เน่ืองจากการดูแลอย่างละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน และไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก

ขา้ว และขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 

  6. กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
      เกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นเช่ียวชาญในการปลูกชาจาการสืบทอดรุ่นต่อ
รุ่น ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคัว่ใบชา การนวดชา ตากใบชา และการ
คดัเกรดใบชา สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปู่ หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง 
กล่ินหอม รสชาติดี  ชา มีกล่ินท่ีหลากหลาย เช่น กล่ินลาเวนเดอร์ กล่ินลิ้นจ่ี กล่ินพีช กล่ินกุหลาบ 
กล่ินมะลิ เป็นตน้ ซ่ึงชาท่ีมีลกัษณะใบเป็นสีขาวถือเป็นชาท่ีดีท่ีสุด (เกรดA) สินคา้ชาจะขายให้แก่
นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั 

 7. เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

      สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญด้านการปลูกแบบผสมผสานกับแนวทาง
ธรรมชาติ และมีความรู้เร่ืองการท าน ้ าหมกัชีวภาพ นอกจากน้ีเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในเร่ืองของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น ้ าให้ปุ๋ ย ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต
ผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาตน้ทุนและก าไรอย่างง่าย แก่
ชาวบา้นในชุมชน เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรี
นคอสและบัตเตอร์เฮด โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติกติดสติกเกอร์“บ้านผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” 
ก่อนส่งขายแก่ผูบ้ริโภคและมีแหล่งจ าน่ายสินคา้ประจ าคือตลาดนัดชุมชน รวมทั้งการจกับูธออก
งานตามท่ีต่างๆ 
   
 6.1.3 องคค์วามรู้ดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร  
   1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
       คุณอินโถ สิงห์อุป ถนดัการเพาะเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ซ่ึงพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่พนัธุ์
ข้าวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวยงัมีความ
เช่ียวชาญในดา้นการท าปุ๋ ยอินทรีย ์ดา้นการผลิต วิธีการปลูก การคดัเลือกพนัธุ์ท่ีจะใชใ้นการปลูก 
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และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้เหล่าน้ีแก่ผูท่ี้สนใจ ระยะเวลาการผลิตพนัธุ์ขา้ว จะอยูใ่นช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  ข้าวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเมล็ดพนัธุ์ท่ีได้มี
คุณภาพสมบูรณ์มาก มีความตอ้งการระดบัชุมชน ขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
  2. กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหัวใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่
วาง 

      คุณธร บุญทา การผลิตหอมหัวใหญ่เช่ียวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ การดูแล 

ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ การคดัเลือกพนัธุ์ 

การดูแลควบคุมโรค และมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการฟาร์มเป็นอย่างดี  ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่

ละคร้ังจึงมีคุณภาพผลสวย และปลอดภัย และระยะเวลาการผลิตล าไยจะอยู่ในช่วงเดือน

ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ราคาถูก ขนาดลูกได้มาตรฐาน ขายส่ง

ใหแ้ก่ผูค้า้คนกลาง 

   3. เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

      เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอยา่งดีจากประสบการณ์ของตนเอง 
ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวง ยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้
มาดูงาน เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย ์โดย
มีผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน ้ าเสาวรสบรรจุขวด ผลสดส่วน
ใหญ่จะขายส่งใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง ส่วนน ้าเสาวรสบรรจุขวดจะขายใหแ้ก่ชาวบา้นทัว่ไป 

   4. กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

       นายอธิคม วรรณเวก มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ จากการปลูกท่ี

ยาวนาน ทั้งการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว เพาะปลูกล าไยดว้ยระบบอินทรียใ์ช้ปุ๋ ยอินทรีย์

เป็นหลกัในการปลูกและดูแลล าไย ล าไยถา้ผลผลิตในช่วงเดือนกุมพาพนัธ์ ถึง เดือนสิงหาคม

จะไดผ้ลผลิต มีคุณภาพ และมีรสชาติท่ีอร่อยลูกใหญ่ และน าออกจ าหน่าย ขายส่งให้พ่อคา้คน

กลางมีการคดัเกรดตามมาตรฐานท่ีก าหนด และขายปลีกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

   5. เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

      กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัความเช่ียวชาญในดา้นการปลูกขา้ว  คุณสมบติัของ
ดินว่าพืชชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีเกษตรบ้าง ด้านการตลาด คุณภาพการผลิต 
เกษตรกรผูป้ลูกข้าวอินทรีย ์พันธุ์ ท่ีปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  พื้นท่ีในการท า
การเกษตรนั้นจะเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกพืชสวนและ ขา้ว ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
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โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมดและน าไปจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค
เอง 
  6. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 

             เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญทุกดา้น การผลิต วิธีการปลูก การดูแล 

และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้ล าไย พนัธุ์อีดอ ผลผลิตท่ีได้

มีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อยขายส่งสินคา้ให้กบัพ่อคา้คนกลาง คดัเกรดและราคาตามท่ีมาตรฐาน

ก าหนด ณ เวลานั้น 

  7. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
      คุณค า  ดวงค าฟู ถนัดการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มจะมีตวัแทน
กลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วน ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม โดยพนัธุ์ขา้วท่ี
ปลูกได้แก่ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  การเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกรเนน้การใชร้ะบบอินทรีย ์ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภยั ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงั
บริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 

  8. เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
      เกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต ผลผลิตในไดลู้กใหญ่ 
ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น ้ าบ่อหลวง) 
ในการให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ผลผลิตท่ีได้ลูกสวย ลูกใหญ่ ผิวสวย ขายส่งให้แก่พ่อคา้คน
กลาง มีการคดัเกรด ขนาดผล ตามมาตรฐานก าหนด ก่อนส่งขาย 
   
 6.1.4 องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐ 
  1. กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
      เกษตรกรถนัดการปลูกและดูแลผักแบบไฮโดรโปนิกส์ และยังสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในเร่ืองของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น ้ าให้ปุ๋ ย ตลอดจนการเก็บ
เก่ียวผลผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์ และการจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาตน้ทุนและก าไร
อย่างง่าย แก่ชาวบา้นในชุมชน มีหน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร คือ การ
ผลิตผกัไฮโดร จาก กศน. ผกัไฮโดรโปนิกส์ มีทั้ งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอส
และบัตเตอร์เฮดขายส่งให้โรงแรม โดยจะบรรจุลงถุง ติดสติกเกอร์ และขนส่งไปท่ีโรงแรมเอง ซ่ึง
ผลผลิตจะออกอาทิตยเ์วน้อาทิตยแ์ละขายปลีก ใหค้นท่ีรู้จกั 
  2. กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
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      คุณสุทธินันท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย์ ไดรั้บ safety level 
(GAP) ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรในระบบ
อินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง 
โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลา จนถึงออกมาเป็น
ผลิตภณัฑ์ และการแปรรูปของกลุ่ม สินคา้แปรรูปของกลุ่มเกษตรกรคือ ปลานิลเส้นปรุงรส ปลา
แดดเดียว และปลาส้ม 

  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 

      สมาชิกในกลุ่มถนดัการผลิตสินคา้  ถนดัเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ 
และการออกแบบ ท าผลิตภณัฑ์ การประชาสัมพนัธ์การตลาด และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอด
ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป หน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือ
ดา้นความรู้ดา้นการผลิต การบรรจุภณัฑ์ และการตลาด จาก มช. อย. สาธารณสุขจงัหวดั สหกรณ์
เชียงใหม่ ส านักงานเกษตร และคุณบุญสม  สินคา้ คือ ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้ว
เกรียบขายส่ง โดยใช้รถส่วนตวัขนส่งเอง ขายให้โรงแรมต่างๆ และส่งให้แม่คา้รายย่อยต่างๆใน
ตลาด 
  4. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
      เกษตรกรทุกคนในกลุ่ม ถนัดการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวข้าว ทางกลุ่มจะมี
ตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามาสอนสมาชิกในกลุ่ม  การเพาะปลูก
ขา้วของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์  หน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความความรู้ เร่ืองการผลิต จาก 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ ศูนยว์ิจยัขา้ว และกรมพฒันาท่ีดินขา้วสันป่าตอง1 ขา้วแดง ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
ขายส่ง 100% ใหบ้ริษทัเอกชน ซ้ือขายภายใน 10-15 วนั จ่ายเงินสด 

  5. เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
      กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การ
คดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ การใชปุ้๋ ย(ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช โดย
พนัธุ์ท่ีปลูกเป็นพนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์  ในการเพาะปลูกจะใชน้ ้าหมกัชีวภาพท าเอง ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-
15 หน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความรู้ การผลิต เร่ืองการใช้ปุ๋ ยยาและโรคพืชต่างๆ จาก เจา้หน้าท่ีเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ผลสวย เหมาซ้ือ ตามความ
สวยงามของผลผลิต ตน้อวบ ทรงล าตน้ และหวัสวย  
  6. กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
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      กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต ผลผลิตในได้ลูก
ใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ในขั้นตอนในการดูแล ทางกลุ่ม
เกษตรจะใช้ปุ๋ ยอินทรียท์ั้งหมด โดยมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น ้ าบ่อหลวง) ในการให้ค  าแนะน าอย่าง
สม ่าเสมอ ผลล าไยท่ีมีคุณภาพ ลูกมีขนาดมาตรฐานมีหลายเกรดตามท่ีทอ้งตลาดตอ้งการ ขายส่ง
ใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง 
  
 6.1.5 องคค์วามรู้ดา้นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร 
  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
      สมาชิกทุกคนมีความสามารถท าผลิตภณัฑ์ การประชาสัมพนัธ์การตลาด และ
การจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น 
การออกแบบผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑต่์างๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินคา้ การน าไปขายในตลาด และ
ทางกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารการรับรองความสะอาด 
ปลอดภยั จากสาธารณสุข สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และ
ขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ 
  2. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
      เกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว 
โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วน ามาสอนและ
แลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบการปลูก
ขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย ลูกขา้วสันป่าตอง 1 ขา้วแดง ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไป
ยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 
  3. เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
     เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของตนเอง 
ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวง ยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้
มาดูงาน เกษตรกรมีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย์ 
เสาวรสผลสดมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน ้าเสาวรสบรรจุขวด ผลสด
จะขายส่งใหก้บัพ่อคา้คนกลาง ส่วนน ้าเสาวรสคั้นสดจะขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป 
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
      สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญในการผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรีย์
นอกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรยงัได้จัดตั้ งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “วิถีพอเพียง” และสามารถ
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ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การท าเกษตรเดียวระบบเกษตรอินทรียแ์ก่ผูท่ี้มีความสนใจ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวักันของเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ 
ผลผลิตผกัและผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรจะขายในตราสินค้าแม่ทาออร์แกนิค จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบในมาตรฐานของแม่ทาก่อน ผลผลิตท่ีได้จึงมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี ก่อนน า
ออกจ าหน่าย 
  5. กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
      คุณสุทธินนัท ์ สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย  ์กลุ่มชุมชนประมง
ทอ้งถ่ินต าบลชมภูใช้ช่ือว่า วงัมจัฉาพญาชมภู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่า
ครัวเรือน ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะเล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของ
กลุ่ม คือ ปลาสลิด มีการท าระบบไบโอฟลอค (biofloc) กับการผลิตสัตว์น ้ าอินทรีย  ์ปลาท่ีกลุ่ม
เกษตรกรเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ  และจะใชป้ลานิลในการ
แปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม การน าจ าหน่ายจะขายใหม้หาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยทางมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จะท า packaging ขายให ้
  
 6.1.6  องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร 

 1. เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
      เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอยา่งดีจากประสบการณ์ของตนเอง 
ท่ีไดเ้คยฝึกอยู่ท่ีโครงการหลวงยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิต แก่หน่วยงานท่ีเขา้
มาดูงาน และยงัใหย้อดพนัธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย ผลผลิตเสาวรสท่ีไดน้ั้นจะมีคุณภาพสูง 
ผลใหญ่ รสชาติดี ซ่ึงเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน ้าเสาวรสบรรจุขวด 

 2. เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
      กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วยงัมีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด คุณภาพการผลิต 
คุณสมบัติของดิน ว่าดินชนิดไหนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชอะไรได้บ้าง เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
อินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก คือ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี จะไดผ้ลผลิตต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม โดย
ทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีเมล็ดและบรรจุถุงสูญญากาศเองทั้งหมดและจ าหน่ายให้กับลูกค้า
ประจ า 

 3. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
      กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต วิธีการปลูก การ
ดูแล และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการผลิตล าไยแก่ผูท่ี้สนใจได ้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ 
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รสชาติหวาน อร่อย จะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง ขายตามมาตรฐานลูกและราคาตามการคดัเกรด 
ณ เวลานั้น 
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง  
      กลุ่มเกษตรมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตสินคา้ การตรวจเช็คเร่ือง QC เช็ค
ความเรียบร้อยของสินค้า  ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ การประชาสัมพนัธ์การตลาด และการ
จดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ต่างๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินคา้ การน าไปขายในตลาด สินคา้
ของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารการรับรองความสะอาด 
ปลอดภยั จากสาธารณสุข สินคา้ท่ีได ้คือ ข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร ขา้วแต๋นน ้ าล าไย ท่ีออกมาใน
รูปลกัษณ์ต่างๆ  
 
 6.1.7 องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์

 1. กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
      คุณสุทธินันท์  สิริสวสัดิกุล  การท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และมีสมาชิกใน
กลุ่ม 12 ราย ได้รับ safety level (GAP) และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้ งในด้านการผลิต 
การตลาด การแปรรูป  สินคา้ท่ีเป็นตัวหลักของกลุ่ม คือ ปลาสลิด และกบจะขายเฉพาะลูกกบ
เท่านั้น สินคา้มีคุณภาพ สดใหม่ตลอด และขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่ หรือลูกคา้ประจ า 

 2. กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
      เกษตรกรยงัมีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว 
โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วน ามาสอนและ
แลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม และยงัสามารถให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองระบบการปลูก
ขา้ววิธีธรรมชาติอีกดว้ย ผลิตภณัฑ์คือ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ใน
พื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรเน้นการใชร้ะบบอินทรียผ์ลผลิตของกลุ่มจะ
ขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั 

 3. เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
     กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การคดัเลือก
เมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ การใช้ปุ๋ ย ยา (ทั้ งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ การเพาะกลา้ 
การใชปุ้๋ ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช 
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 6.1.8 องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 
 1. กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย  อ าเภอแม่ริม 
    กลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญในด้านเกษตรและด้านการตลาด รวมทั้ ง
เช่ียวชาญในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านอาหารพื้นบ้าน กิจการแบบการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถใหลู้กคา้เขา้ไปร่วมท ากิจกรรมทางเกษตรได ้

  2. กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
      กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็น
ชาวลาหู่ในพื้นท่ี มีประชากรทั้งหมด 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การปลูกชาอสัสัม 
และท าโฮมสเตย  ์ มีการท าโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงเน้นกิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) และการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ สินคา้ท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากของกลุ่มเกษตร คือ ชา
ปู่ หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี   

 3. กลุ่มเกษตรกรท่องเท่ียวเชิงเกษตร แม่โจบ้า้นดินโฮมสเตย ์อ าเภอแม่แตง 
      สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ด้านการเกษตร การปลูกผกั การตลาด และด้านการ
ใหบ้ริการจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา ทางกลุ่มมีการท าเกษตรแบบผสมผสาน มีผกัหลากหลายชนิด 
มีมีการให้บริการทางด้านห้องพักในรูปแบบบ้านดิน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการจัดท า
กิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไปเขา้ร่วม โฮมสเตยบ์า้นดิน ท่ีพกัอาศยัท่ีท าจากดิน ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างชาติ 
 
 6.1.9 องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมพู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

         กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิตการท าเกษตรใน

ระบบอินทรีย ์วิธีการในการเพาะเล้ียงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การ

ประมง โดยมีการจดัอบรมในเร่ืองของการเล้ียงปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตั้ งแต่

เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์และการแปรรูปของกลุ่ม  การแปรรูปของ

กลุ่มเกษตรกรนั้นจะใชป้ลานิลในการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม โดยในแต่ละคร้ังจะท า

การผลิตคร้ังละ 100 กิโลกรัม สินคา้แปรรูป คือ (1) ปลานิลเส้นปรุงรส (2) ปลาส้ม (3) ปลาแดด

เดียว  สินคา้เกษตรท่ีได้มีคุณภาพท่ีสูง ปลอดภยั สะอาด และมีรสชาติท่ีดี มีการบรรจุภณัฑ์แบบ

สุญญากาศ 
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  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง 

    นางเครือวลัย ์เตชะบุตร ถนัดการผลิตสินคา้ นางนฤมล ชัยปราการ ถนัดเร่ือง 
QC เช็คความเรียบร้อยของสินค้า และการออกแบบ และท าผลิตภัณฑ์  การประชาสัมพันธ์
การตลาด และการจดัการบญัชี และยงัถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งในดา้นการผลิต การตลาด 
การแปรรูป สินคา้ คือ ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบ ขายให้โรงแรมต่างๆ และ
ส่งให้แม่คา้รายย่อยต่างๆในตลาด ส่วนพ่อคา้คนกลางในต่างจงัหวดั (สุราษ) จะมารับซ้ือสินคา้ท่ี
กลุ่ม 
  
 6.1.10 องค์ความรู้ด้านการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ 
  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง  
     สมาชิกกลุ่ม ถนัดการผลิตสินคา้ ถนัดเร่ือง QC เช็คความเรียบร้อยของสินคา้ 
การออกแบบ และท าผลิตภณัฑ์ สินคา้จะขายในตราสินคา้ ตน้เก็ต สินคา้หลกัของกลุ่ม คือ ขา้ว
แต๋นหน้าสมุนไพร ข้าวแต๋นน ้ าล าไย มีวิธีการจัดการปัจจัยการผลิตโดยส่วนผสมต่าง ๆ จาก
เกษตรกรในชุมชน สินคา้ของกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการ
รับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข ขายส่ง โดยใชร้ถส่วนตวัขนส่งเอง ขายให้โรงแรม
ต่างๆ และส่งใหแ้ม่คา้รายยอ่ยต่างๆในตลาด 

 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

      กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้เป็นปราชญ์ชุมชนดา้นการเกษตรยัง่ยืน  และมีผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในการผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรียน์อกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรยงัไดจ้ดัตั้งเป็น
ศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การท าเกษตรเดียว
ระบบเกษตรอินทรียแ์ก่กลุ่มนักศึกษา ISDSI กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีและผูท่ี้มีความสนใจ ผลผลิต
ผกัและผลไมข้องกลุ่มก่อนท่ีจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิคกลุ่มเกษตรยงัไดรั้บการยกย่อง
จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลท่ีสนใจ 
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6.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” อาศยัการจดัการองคค์วามรู้(KM)ภาคการเกษตรต่อการยกระดบัของ
เกษตรกรในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน จากองค์ความรู้
ทั้งหมด 10 ดา้น ของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในดา้นการผลิตสินคา้ และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ มีกรอบทฤษฎีการเช่ือมโยง
องค์ความรู้แบบ Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge ประภัสสร ทอง
ยนิดี (2559) กล่าวว่าองคก์รสามารถสร้างแกนกลางในการจดัเก็บองคค์วามรู้ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง
ระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเขา้ไวด้้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์
ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะท่ีเราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ท่ีมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย (generate new tacit knowledge)   
ซ่ึงทั้ ง 17 กลุ่มเกษตรกร สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 10 องค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ท่ีกลุ่ม
เกษตรกรมีมากท่ีสุด คือ องค์ความรู้ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้  สอดคลอ้งในงาน
ของวีระศักด์ิ  สมยานะ (2551) เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ช่วยท าให้การท างานของชุมชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ งย ังสามารถน าเอาต้นแบบของการเรียน รู้เก่ียวกับ
กระบวนการวิจยัไปเป็นแบบอยา่งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืน ๆ  
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไปควรท่ีจะกระจายกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีหลากหลาย มีเครือข่ายท่ีกวา้งมากขึ้นและให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิด
ประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการพฒันาสินคา้เกษตรร่วมกบัชุมชนใน
ประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินคา้เกษตรอย่างย ัง่ยืนและเกิดประโยชน์
ร่วมกนัมากท่ีสุด และท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัประชาคมอาเซียน เพื่อน ามา
เป็นตัวแทนของชุมชนในการวางแผนการพัฒนาการเกษตรชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และในระยะต่อไป 




