
 
บทที ่4 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและได้คดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 อ าเภอ 2 ต าบล 2 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน
 จงัหวดัเชียงใหม่  

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

ต าบลชมภู 
2 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้ ง 2 ต าบล จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 เทศบาลต 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
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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 านวนหลงัคาเรือน ทั้งน้ีต าบลชมภู 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชน 1 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู  
 ฟาร์มใช้ช่ือว่า ว ังมัจฉาพญาชมภู เป็นทั้ งศูนย์เรียนรู้การประมง เร่ิมตั้ งแต่

เพาะพนัธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย  มีสมาชิก
ทั้งหมด 40 กว่าครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบอินทรีย์
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธุ์ปลาจะ
เล้ียงดว้ยระบบธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้า และพืชน ้ าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะส่งขายสินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น 
สินคา้ท่ีเป็นตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด 

 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่   
  1.1) การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร 
  1.2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง โดยจะต้องผ่าน 

การตรวจสอบคุณภาพทุกคร้ังก่อนน าไปจ าหน่าย  
  1.3) ในกลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด

และการแปรรูปสินคา้เกษตร 
  1.4) กลุ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้ความช่วยเหลือด้าน

ความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
  1.5) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.6) การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยี (ระบบอินเตอร์เน็ต , 

webpage และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
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  1.7) สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) 
มาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Aquaculture Practice, GAP) 

  1.8) ผู ้น ากลุ่ มและสมาชิกเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความ
กระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรของกลุ่มใหดี้ยิง่ขึ้น   

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ 
  1.2) กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละ

รอบการผลิตได ้  
 4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 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 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 บา้นสันห่าว หมู่ท่ี 8 
บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ ท่ี 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 ทั้งน้ีต าบลบา้น
กลาง  มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของ
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 1 กลุ่ม คือ 
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  1) 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 
  ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 

  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิก ท่ี มีความ เช่ียวชาญด้านการผลิตสินค้า การตลาด  

การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  

แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) กลุ่ ม มี  webpage และ  facebook ในการประชาสั มพันธ์  และ 

ขายสินคา้เกษตร 
  1.4) สินค้าเกษตรของกลุ่ม มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเสมอ  

ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียน
สินคา้ใหใ้หม่ทนัที 

  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ ่
  1.6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรอง

ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น 
สันกอเก็ต (brand ตน้เก็ต) 

  1.7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจังหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิต

จ านวนมาก 
  1.2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ให้เขา้กับแต่ละ

กลุ่มลูกคา้ 




