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บทคดัย่อ 

 
  สมาร์ท-วิลเลจ (SMART Village) เป็นตัวแบบหน่ึงของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่สู่ความย่ังยืนตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือให้เกิดหมู่บ้านที่พึงปรารถนาของการพัฒนาคนและผลผลิตทางการเกษตร โดยนําองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชผลการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การสร้าง
รายได้ครัวเรือนและส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว  ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา ผลการดําเนินงาน พบว่า กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านกิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและชุดความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มอาชีพและเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย อําเภอสะเมิง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว และสตรอเบอร์รี่  กลุ่มแปรรูปหญ้าหวาน และสมุนไพร  เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจ
ระบบและกลไกการผลิตอย่างครบวงจร สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากร
ท้องถิ่น  พร้อมที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปต่อยอด ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์
ของชุมชนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ต้ังแต่ปลูกจนถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย  
กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพเพ่ือการจําหน่าย  สามารถออกแบบตราสินค้าและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มให้เข้าสู่ตลาดสากล นอกจากน้ี ยังรวมกลุ่มจัดต้ังร้านค้าสีเขียว (green shop) ให้
เกิดขึ้นในอําเภอสะเมิง  โดยมีลักษณะการพัฒนาที่เป็นไปตามเกณฑ์  5 ประการ ได้แก่ 1) ความย่ังยืน 
(sustainability)  2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (management by grouping) 3) การเพ่ิมมูลค่า (added 
value) ของสินค้าและบริการ  4) การใช้ทรัพยากร (resources) ทั้งดินนํ้าป่าของชุมชนอย่างรู้คุณค่า 5) การ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (clean and green technology) ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และเช่ือมโยงกับแผนงานบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
คําสาํคญั:  ความย่ังยืน  การจัดการ  การเพ่ิมมลูค่า  ทรัพยากร  เทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract: 

 
  SMART village is a model of sustainable area-based development approach, in 
accordance with the Royal Initiatives, to achieve a desirable goals of development for 
people and agricultural productivity.  The main concepts of this project, as a part of 
integrated technology transfer, are to promote participating roles in local community career 
development in harmony with village needs, to promote outstanding performance of the 
communities, to bring about creative ideas in villager-self development and to solve entire 
loop of their own problems in planting, post harvest production, and marketing. The farmers 
are advised to follow the living path principles of Thailand’s well-known self-sufficiency 
economy philosophy. In brief, the agricultural groups and occupational groups were set up 
which had impacts on sustainability, management by grouping, added product value, 
resources and conservation of soil, water, and forest, clean and green technology application 
to support immunization for the future with self-support. Keyword of SMART village stands 
for development model of Samoeng district. Such groups are as follows: 1) Bor-Kaew village 
for strawberry production; 2) Omlong village for stevia dry leaves; 3) Nga Maeng village for 
organic rice and seed production; 4) Mae-Toong-Ting Village for organic herbal tea production 
from dry leaves of moringa, mulberry, laurel-clock-vine which grows well in the community 
forest and 5) Technology transfer activities include establishing green shop for market 
promotion of organic agricultural product. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

   รายงานวิจัยฉบับน้ี เป็นผลจากการดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ในการนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง  ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปี 2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนเป็นสําคัญ และเป็นกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอําเภอสะเมิงตามแนวพระราชดําริ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากผู้นํา ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในพ้ืนที่จํานวนที่มีส่วนขับเคลื่อนขยายผล
ดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณแหล่งทุนและผู้มีส่วนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการทุกท่าน
ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และสมาชิกชุมชนทุกคน ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อนายแพทย์ ดร.อมร นนทสุต 
และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอนงค์ นนทสุต นายอําเภอสะเมิง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้ใหญ่บ้าน พ้ืนที่ที่ร่วมคิด ร่วมกิจกรรม และให้ข้อแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง จนทําให้แนวคิด 
SMART Village เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลมีความก้าวหน้า  
มากขึ้นและสามารถเป็นหมู่บ้าน SMART ต้นแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับอําเภอ
ต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่อาจเอ่ยนามได้ครบถ้วนในที่น้ี  

ด้วยความเช่ือมั่นว่า การศึกษาวิจัยที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสังคมสู่ความเป็นธรรมและยั่งยืนตาม
แนวพระราชดําริ จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างงดงาม คณะผู้วิจัยจึงขอมอบความรู้และคุณความดีทุก
ประการให้แก่ผู้อ่านและผู้ร่วมโครงการทุกท่าน  หวังอย่างย่ิงว่าผลงานน้ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในสังคมชนบทและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่สูงในภาคเหนือส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้ต้นนํ้า เป็นแหล่งอาหารและ
เป็นแหล่งกําเนิดของพืชพรรณธัญญาหารที่หลากหลาย มีภูมิทัศน์และทิวทัศน์ที่สวยงามนับว่าเป็นทุน
ธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการดํารงชีวิตและสร้างโอกาสในการพัฒนาชุมชนสู่การเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าด้านต่างๆ อย่างมหาศาล แต่ประชากรบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญ ขาดโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และได้รับการศึกษาน้อย ประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มี
หลายเผ่าพันธ์ุ การเพ่ิมของประชากรในอัตราสูงและการอพยพเข้ามาจากพ้ืนที่ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น จึงทํา
ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา นอกเหนือจากการแย่งชิงทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีพเพ่ิมขึ้น  

 อําเภอสะเมิง ต้ังอยู่บนพ้ืนที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ มีเน้ือที่ประมาณ 1,002  ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่
บางส่วนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เ น่ืองจากเป็นภูเขาสูง ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ ต้นนํ้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ปกครอง 5 ตําบล  ประกอบด้วย ตําบลสะเมิงใต้ ตําบลสะเมิงเหนือ ตําบลย้ังเมิน 
ตําบลแม่สาบ และตําบลบ่อแก้ว  รวม 45 หมู่บ้าน จํานวนประชากรรวม 23,879 คน (ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์, 2556)  ประชากรส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน  ปลูกสต
รอเบอร่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพเสริม สภาพ
ปัญหาชุมชนยังเป็นปัญหาเดิมที่สะสมอย่างต่อเน่ืองนานมา เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก  แม้จะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเข้า
ไปในพ้ืนที่จํานวนมาก แต่ยังขาดการบูรณาการเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะเรื่องความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิตพืชผลทางการเกษตร   
ปัญหาสําคัญ ได้แก่  ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ทํากิน ปัญหาพื้นที่ทํากินเสื่อมโทรม เพราะระบบการผลิตที่ใช้
สารเคมี ทําให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมี การตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมทั้งดินและนํ้า สาเหตุหลัก
เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรนํ้า
และผู้ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนราบด้วย  ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของตัวเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอีกด้วย  นอกจากน้ี เกษตรกรยังเผชิญกับปัญหาอ่ืน เช่น การขาดแคลนนํ้า ขาด
แคลนแรงงาน ปัญหาเยาวชนวัยทํางานไม่สนใจทําการเกษตร แต่มีแนวโน้มอพยพไปประกอบอาชีพในเมือง
มากขึ้น   
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SMART Village  เป็นโครงการต่อเน่ืองที่มีแนวคิดการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านให้ก้าวพ้นปัญหา
ความยากจน ให้ได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรมและนําไปสู่การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างย่ังยืนตามแนว
พระราชดําริ  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพให้สามารถปฏิบัติ
ใช้ได้จริง ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรท่ีสามารถสร้างรายได้และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรมชนบทได้  โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จและผลลัพธ์ของกิจกรรม และกําหนดเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพที่ชัดเจน การดําเนินโครงการระยะแรกได้เริ่มต้น ในปี 2556 โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาที่เน้น
กิจกรรมการออกแบบเชิงโครงสร้าง ได้แก่   

 (1)  การสร้างตัวช้ีวัดการประเมินหมู่บ้านนําร่องตามเกณฑ์ SMART   
 (2)  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ 3 หมู่บ้าน แสดงข้อมูลเบ้ืองต้นของจุดพิกัด GPS ที่ต้ังครัวเรือน 

ข้อมูลครัวเรือน พ้ืนที่ทําการเกษตรกรรม  
 (3)  ระบบตลาดออนไลน์ (แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิตและผู้ผลิต)  
 (4)  ข้อมูลรายช่ือเกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชหลัก 

เช่น ข้าว สตรอเบอรรี่ เก๊กฮวย หญ้าหวาน สมุนไพร กล้วย จําหน่ายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก
ชุมชน 

 การดําเนินงานในระยะแรก ทําให้ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นถึงสภาพปัญหา เหตุปัจจัย และความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาความรู้
ให้แก่เกษตรกรให้สามารถผลิต แปรรูป และจําหน่ายได้ด้วยตนเองแบบครบวงจร ข้อสรุปโดยกลุ่ม
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ดังน้ี 

 กลุ่มสตรอเบอรี่  พ้ืนที่ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดคือที่ตําบลบ่อแก้ว ผลผลิตจะออกมากในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม  แต่เกษตรกรผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีทําให้คุณภาพดินเสื่อม เป็นผลทําให้ลําต้น
พืชอ่อนแอ เป็นโรคง่าย นโยบายมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐไม่มีความต่อเน่ือง  ความต้องการของกลุ่ม
คือ การให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องสตรอเบอรี่โดยตรง ทั้งการจัดการตลาดและการแปรรูป  

 กลุ่มหญ้าหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าหวาน  ชุมชนบ้านอมลองมีการปลูกและแปรรูป
หญ้าหวาน จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ปัจจุบันหน่วยราชการได้สนับสนุนพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรและสมาชิก ปัญหาทั่วไปที่ปรากฏ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการแปรรูปหญ้าหวานให้มีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพ่ือจูงใจผู้บริโภค 
ปัญหาสําคัญคือเงินลงทุนในการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักการ GMP และได้รับการรับรอง
มาตรฐานความต้องการระดับกลุ่ม  คือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน   
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 กลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พืชหลักที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องปลูกคือข้าว เพ่ือบริโภค
เป็นส่วนใหญ่ การผลิตเพ่ือจําหน่ายมีน้อยเน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูง และขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
ความต้องการระดับกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มผลิตข้าวภายในชุมชนให้มีความย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต้องการสร้างองค์กรภาคเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ  สามารถผลิตข้าวคุณภาพ
สู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง เป็นกลุ่มข้าวของชุมชนอย่างแท้จริงเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนแสดง
ความต้องการร่วมมือกับนักวิชาการในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง เพ่ิมผลผลิตให้มี
คุณภาพ จําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้   

 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  ปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ  ทั้งที่วัตถุดิบสมุนไพรเป็นของพ้ืนบ้านมีอยู่
ทั่วไปทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน  กระบวนการผลิตยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบด้ังเดิม กําลังผลิตจึงมีน้อย 
และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ปัจจุบันมีการจัดต้ังกลุ่มสมุนไพรและกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นชา
ชนิดต่างๆ ปัญหาที่พบ คือ กําลังผลิตและกระบวนการผลิตอบแห้งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับตลาด  
กลุ่มต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์และทําได้จริง   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ย่อมรับและมี
ตลาดรองรับอย่างแพร่หลาย    

 การดําเนินกิจกรรมในโครงการน้ี จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่
พ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ใหม่ โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้โดยผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาคนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดข้างต้น ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่สู่ความย่ังยืนและนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชผล
การเกษตรที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ขยายผลสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนและส่งผลต่อ
การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว  โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์หลัก 5 ประการ   

 1)  ความย่ังยืน (Sustainability)   

 2)  การจัดการแบบรวมกลุ่ม (Management by Grouping   

 3)  การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ (Added Value)  

 4)  การใช้ทรัพยากรดินนํ้าป่า (Resources) และ  

 5)  การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Technology)   

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานบริหารของ
ท้องถิ่น 
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1.2 วัตถุประสงค ์  

 (1) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแบบครบวงจรจากต้นนํ้า 
กลางนํ้า สู่ปลายนํ้า โดยนําชุดความรู้จากการวิจัยเชิงบูรณาการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสู่การสร้างอาชีพจากพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของชุมชน 
และการปลูกพืชผลหลักตามฤดูกาล (สตรอเบอรรี่ สมุนไพร เก๊กฮวยหญา้หวาน ข้าวฯ) รวมกลุ่มสู่การแปร
รูปด้วยเทคโนโลยีสะอาด และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิค้าของอําเภอสะเมิง   
 (3) เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินผล ศักยภาพ และความพร้อมของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในการเป็น
หมู่บ้านนําร่องการพัฒนาคุณลักษณะตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  
 

1.3   ขอบเขตดําเนนิงาน 

 ด้านพ้ืนที่   ชุมชนในอําเภอสะเมิง จํานวน 7 แห่ง 
 (1)  บ้านดงช้างแก้ว (หมู่ 10)  ตําบลสะเมิงใต้  
 (2)  บ้านทรายมูล (หมู่ 5) ตําบลสะเมิงใต้  
 (3)  บ้านอมลอง (หมู่ 5)  ตําบลแม่สาบ 
 (4)  บ้านงาแมง  (หมู่ 3)  ตําบลแม่สาบ 
 (5)  บ้านแม่ตุงติง (หมู่ 5) ตําบลแม่สาบ 
 (6)  บ้านแม่ยางห้า (หมู่ 4) ตําบลบ่อแก้ว 
 (7)  บ้านแม่ขะปู (หมู่ 6)  ตําบลบ่อแก้ว 
 

 
ภาพที่ 1.1  แสดงเขตพื้นทีอําเภอสะเมิง 

  ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเกษตรกร       150  คน 
  กลุ่มผูผ้ลิตและแปรรูป                                          150  คน 
  แกนนํา เจ้าหน้าที่ /อปท / ผู้สนใจอ่ืนๆ                       30  คน 
      รวม              330  คน 

ภาพที่ 1.2  สภาพภูมิศาสตร์บนพ้ืนท่ีสูงอําเภอสะเมิง  
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1.4 เป้าหมายโครงการ  
 (1)  หมู่บ้านที่พึงปรารถนาตามเกณฑ์ S-M-A-R-T    
 (2)  ศูนย์สาธิตการปลูกพืชตามหลักปฎิบัติที่ดี   อย่างน้อย  1  แห่ง 
 (3)  ศูนย์สาธิตการแปรรูปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี   อย่างน้อย  1  แห่ง 

 (4)  โครงการจัดต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้า Green Shop   อย่างน้อย 1 แห่ง 
 (5)  ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สนิค้า และตราสินค้าของชุมชน   อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์  
 (6) เกษตรกร ผู้ผลติ ผู้ประกอบการ และผูส้นใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 300 คน 

1.5 ขั้นตอนดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ  ศึกษาเอกสาร ประสานงานกับพ้ืนที่เป้าหมาย    (เดือนที่ 1) 
 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน คัดเลือกกลุ่ม    (เดือนที่ 2) 
 ขั้นตอนที่ 3 จดัอบรม สาธิต และขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี     (เดือนที่ 3-4-5)  

  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาคุณภาพเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์ Green Shop  เพ่ิมช่องทางตลาด  (เดือนที่ 6) 
 ขั้นตอนที่ 5 จดันิทรรศการ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน   (เดือนที่ 7) 
 ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงาน        (เดือนที่ 8) 

    
1.6 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ / ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 
 1.  ร้อยละผู้รบัการถ่ายทอดความรู้ ฯ มีการนําไปใช้ประโยชน์จริง  ร้อยละ   60 
 2.  จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานการผลติ        ไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ 

 3.  จํานวนศูนย์สาธิตการปลูกพืชตามหลักปฎิบัติที่ดี      อย่างน้อย  1  แห่ง 
 4.  จํานวนศูนย์สาธิตการแปรรูปตามมาตรฐานการผลิตทีดี่      อย่างน้อย  1  แห่ง 

 5.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด ฯ    ร้อยละ   80  
 6.  ประเมินผลสําเร็จของโครงการตามเกณฑ์ (SMART)    ระดับ 4.00 

 เชิงคุณภาพ 
 ด้านเศรษฐกิจ    

1. สามารถลดต้นทุนการผลิตของชุมชน 
2. สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
3. สามารถเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ ช่องทางการจัดจําหน่ายแก่ชุมชน  
4. สร้างอาชีพ ความมั่งคงแก่ชุมชน ลดภาระหน้ีสิ้น 
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ด้านสังคม    
1. การพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นผู้ความรู้และทศันคติที่ดีต่อการผลิตและแปรรูปด้วยกระบวนการ 

สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเกษตรกร 
สามารถขยายผลสู่การปฏิบัติ และปรับพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคม 

2. เพ่ิมความสามัคคีระดับชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุ่ม เรยีนรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม 
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ชองชุมชนด้วยหลักการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการ 
 งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
5. เสริมความเข้มแข็งของชุมชน สู่ระดับสังคม และประเทศชาติ 

ด้านสิ่งแวดลอ้ม   
1. ชุมชนสีเขียวที่มีการรักษาทรพัยากรธรรมชาติท้องถิ่น ขยายผลการลดใช้สารเคมีในภาค 
 เกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง 
2. การใช้เตาประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีสะอาด ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน 
3. เพ่ิมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่หลักการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

  โครงการ “สมาร์ท-วิลเลจฯ” เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) บูรณาการกับงานบริการวิชาการ
สู่ชุมชนในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง  โดยทบทวนสังเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปน้ี  

(1) แนวคิดการบริหารการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
(2) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
(3) แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรมย่ังยืนและตลาดที่เป็นธรรม 
(4) ข้อมูลบริบทชุมชน 
(5) ผลงานวิจัยต้นแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(6) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1  แนวคิดการบริหารการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

2.1.1 การพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นเหตุปัจจัยสําคัญของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และกลไกการตลาด ที่ก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ 
สัตว์ และพืชพรรณ หากมนุษย์ยังคงใช้แนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงสภาพบริบทสังคมและ
ข้อจํากัดของการพัฒนา การมีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรบนผืนโลกเพียงเพ่ือการบริโภค มนุษย์จะไม่
สามารถอาศัยอยู่บนโลกน้ีได้อีกต่อไป การพัฒนาประเทศท่ีเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ได้สร้าง
ปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล รัฐบาลจําเป็นต้องรับผิดชอบ 
สนองตอบความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักบริหารราชการที่ดี มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส     

 หลักการบริหารการพัฒนา ถูกนํามาใช้เป็นแนวทาง หรือวิธีการหน่ึงที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทาง
หรือวัตถุประสงค์ตามท่ีได้กําหนดไว้ ในลักษณะที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพ่ิมของคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

 สําหรับการบริหารเพ่ือการพัฒนาเป็นการบริหารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนา  โดยมีการนํา
ความรู้หรือนักวิชาการเข้ามาเก่ียวข้องกับการพัฒนาของหน่วยงานในลักษณะที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการ 
(action) หรือเป็นกิจกรรม (Activity) หรือการบริหารงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ที่เป็นการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  แผนงาน หรือโครงการ ตามแผนงานพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ  



 7 

 ปรัชญาและอุดมการณ์ของการพัฒนาจะต้องอยู่ในพ้ืนฐานหลักการที่เป็นธรรมหรือความยุติธรรม
ระหว่างคน 2 ยุค แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนทําให้มุมมองของมนุษย์ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างยอมรับความจริง
ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะติดตามมาจากการกระทําของมนุษย์ ซึ่งต้องผสมผสานความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ จริยศาสตร์ ทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเร่ิมต้นจากพ้ืนฐาน
ของระบบนิเวศ  สร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฎจักรสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการ
หมุนเวียนในระบบนิเวศ ทําให้เกิดเป็นความคิดรวบยอด เช่ือมโยงประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้พัฒนาเกิดขึ้น
อย่างย่ังยืน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน (โดยเฉพาะคน
ยากจน) ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 

 แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการปรับเปลี่ยนมุมมองและ
กติกาการพัฒนาประเทศใหม่  โดยต้องกําหนดสัดส่วน บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การพัฒนาให้ชัดเจน โดยประชาชน เพ่ือประชาชนทุกฝ่ายในสังคม เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา 
คือ การมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น มีระบบสังคมเป็นสังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือเป็นฐานการผลิตอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเพ่ือจะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของคน ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม มนุษย์และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศทั่วโลก จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2556)  ซึ่งมีหลักการสําคัญในการสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา ประกอบด้วย 
 1)  มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน ให้เจรญิเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายรายได้ให้เอ้ือประโยชน์

ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มรีายได้ตํ่า 
 2)  มิติการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน ให้คนมีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมสังคมที่มี

คุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3)  มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในปริมาณที่สมดุลต่อระบบ

นิเวศ สามารถผลิตทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้และฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ 

 ความสําคัญของการบริหารการพัฒนาประเทศ จึงอยู่ที่การทําให้เกิดผลสําเร็จตามคํามั่นสัญญาที่แต่
ละประเทศได้ให้ไว้ต่อที่ประชุมระดับโลกที่ร่วมตกลงและมีความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพ่ือมุ่งไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน โดยกําหนดเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศเป็น 2 ระยะ คือ ภายในปี 2558 กําหนด
เป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และหลังปี 2558 
กําหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 



 8 

 ทั้งน้ี เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals, หรือ MDGs)  ได้
เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติ  Millennium Summit (พ.ศ. 2543) ได้มีการ
รับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ Millennium Declaration ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
จํานวน 193 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศอย่างน้อย 23 องค์การ ตกลงให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาสหัสวรรษ ภายในปี 2558 และกําหนดให้ MDGs  ให้เป็นวาระการพัฒนาของโลก ซึ่งประกอบด้วย 
8 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย  2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) 
พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสําคัญอ่ืนๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน และ 8)  ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก   

 ภาพรวมการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มีเอกลักษณ์อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการบรรลุข้อผูกพันของ
ปฏิญญาที่ผ่านการรับรองมติที่ประชุมซึ่งร่วมลงนามโดยผู้นําโลกที่มุ่งมั่นจะขจัดความยากจนให้หมดไปจาก
โลกและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   สําหรับการบรรลุ MDGs ของประเทศไทยที่สําคัญคือ 
การพัฒนาภาคการเกษตร การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) 

 หลังจากปี พ.ศ.2558 การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) จะสิ้นสุดลง โดยประสบความสําเร็จใน
หลายประเทศและก่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่เช่ือมโยงการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ด้านศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็น เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาต้ังแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย  ได้แก่ 1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 2) 
ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความม่ันคงทางอาหาร โภชนาการที่ดี และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 3) มีสุข
ภาวะการดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ทุกช่วงอายุ 4) ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม ทั่วถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ความเท่าเทียมทางเพศ เสริมสร้างพลังสตรี  6) จัดการ
นํ้าและสุขาภิบาลอย่างย่ังยืน มีสภาพพร้อมใช้สําหรับทุกคน  7) เข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย ย่ังยืน 8) 
เศรษฐกิจเติบโต ทั่วถึง ย่ังยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทํา จ้างงานเต็มที่ งานที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน  9) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน และ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 10) ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) มีความปลอดภัย
ในการต้ังถิ่นฐานมนุษย์ ทั่วถึง 12) มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  13) ดําเนินการเร่งด่วนเพ่ือ
รับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 15) 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืนของระบบนิเวศ จัดการป่าไม้ ฟ้ืนฟูดิน หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 16) การส่งเสริมให้สังคมมีสุข ไม่แบ่งแยก เข้าถึงความยุติธรรม สร้างสถาบันที่พ่ึงและยอมรับ
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ของส่วนรวมในทุกระดับ และ 17) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วน  ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  (แหล่งที่มาออนไลน์ : http://www.pcd.go.th 
วันที่ค้นข้อมูล 15 กรกฎาคม 2558).  

 ประเทศไทยจะยังคงให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศพัฒนาน้อย
และประเทศท่ีกําลังพัฒนา  ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศแอฟริกา  ในลักษณะความ
ร่วมมือแบบไตรภาคี โดยเน้นสาขาที่สนับสนุนการขจัดความยากจน การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ดังน้ัน
เป้าหมายเฉพาะสําหรับประเทศไทยที่ยังคงเดินหน้าเพ่ือให้บรรลุ SDGs คือ บรรลุเป้าความมั่นคงทาง
อาหาร โภชนาการที่ดี และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน  (เป้าหมายที่ 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(เป้าหมายที่ 4) การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความเติบโตเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่ 8) และการมีแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  (เป้าหมายท่ี 12) (แหล่งที่มาออนไลน์ : http://www.thaigov.go.th 
วันที่ค้นข้อมูล 15 กรกฎาคม 2558).  

 อย่างไรก็ดี การบรรลุสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้น้ัน ต้องเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่คนใน
ชุมชนก่อน การพัฒนาชุมชนให้มีความสุข มั่นคง ปลอดภัย ทําให้คนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืนได้น้ัน 
จะต้องเกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน มีหลักการ วิธีการ เป้าหมายที่
สอดคล้องกัน ดังน้ี 
  หลักการ :  สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
  วิธีการ :  กระตุ้นให้ชุมชนรวมกลุ่ม ร่วมคิด ปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมวางแผน ดําเนินกิจกรรม ร่วมติดตามตรวจสอบ และรว่มรับประโยชน์ 
  เป้าหมาย :  ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี พ่ึงพา

ตนเองได้ และเป็นชุมชนที่มีความย่ังยืน 
 
 พลังความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) ที่เกิดขึน้จะแสดงออกมาในลักษณะ
ต่างๆ กัน ดังน้ี  (สถาบันการพัฒนาชุมชน, 2549) 
 1.  สมาชิกเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง 
 2.  สมาชิกพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
 3.  ชุมชนมีกระบวนการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง จนอาจกลายเป็นวิถีของชุมชน ภายใต้การกระตุ้น 
  สนับสนุนของทุกฝา่ย เปิดโอกาสให้สมาชิกทั้งมวลมีส่วนรว่ม โปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
 4.   สมาชิกมีส่วนรว่มในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ร่วมคิด ตัดสินใจดําเนินงาน ติดตาม 

และประเมินผล การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาของชุมชน 
 5.  สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านเวทีประชาคม และเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการของชุมชน 
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 6.  มีแผนชุมชนทีป่ระกอบด้วยการพัฒนาทุกด้านของชุมชน ที่มุ่งสู่การพ่ึงตนเอง และเอ้ือประโยชน์ 
  ต่อสมาชิกชุมชนทุกคน สู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
 7.  มีการช่วยเหลือจากภายนอกเพ่ือให้ชุมชนสามารถเรียนรู้สูก่ารพ่ึงตนเอง 
 8.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีอ่ืน เช่น หมูบ้่าน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กรเอกชน  
  นักธุรกิจ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา และอ่ืนๆ 
 
2.1.2 การบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามเกณฑ์ SMART  

  แนวคิดการบริหารการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายใต้โครงการสมาร์ท-วิลเลจ เป็นการออกแบบวิธีการ หรือ
แนวทางการดําเนินงานแบบบูรณาการที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม (Activity) และการปฏิบัติการ (Action) ที่
เก่ียวข้องกับบริหารและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยเน้นความสําคัญที่
ผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมท้องถิ่นในระยะยาว  จุดหมายปลายทางของโครงการนี้คือการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้  ซึ่งใช้เป็นตัวช้ีวัดและกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์
หลัก 5 ประการ  ประกอบด้วย 1) ความย่ังยืน (Sustainability)  2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม 
(Management by Grouping  3) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ (Added Value)  4) การใช้ทรัพยากร
ดินนํ้าป่า (Resources) และ 5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green 
Technology)  ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นตัวแบบการพัฒนาชุมชนสู่ความย่ังยืน ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่
เช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนงานบริหารของท้องถิ่น ดังผังภาพที่ 2.1 
 

 

ภาพที่ 2.1   แนวคิดการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  (นพวรรณ บุญธรรม, 2556) 
ท่ีมา : รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจยั SMART Village, (สุรพล ดํารงกิตติกุล และคณะ 2556). 
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 จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายความหมายของแนวคิดหลักที่นํามาใช้ โดยย่อได้ ดังน้ี  

 1) ความย่ังยืน (Sustainability) หมายถึง ความสามารถในการรักษาให้คงอยู่ต่อไปอย่างสมดุล
ในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแบบบูรณาการและอยู่บนพ้ืนฐานของระยะเวลาที่มีความ
ต่อเน่ือง กลไกสําคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน  เน่ืองจากเป็นผู้รู้ถึงปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่
ได้ดีกว่า การได้เป็นเจ้าของกิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกันจะเสริมสร้างพลังของชุมชนให้สามารถรักษา
ทุกสิ่งไว้ได้เป็นอย่างดี      

  2) การจัดการแบบกลุ่ม (Management by Grouping) หมายถึง การนําระบบบริหารจัดการ
แบบรวมกลุ่ม มาใช้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญกับการ
สร้างกลุ่ม เครือข่าย และการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกในทุกขั้นตอน ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา 
ร่วมพัฒนา และร่วมรับประโยชน์ในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและป้องกันความเสี่ยง
ที่เกิดจากปรากฎการณ์ความไม่แน่นอนและผลกระทบจากภายนอก 

  3) การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการ (Added Value) หมายถึง ผลกระทบเชิงบวก
ที่เพ่ิมขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในท้องถิ่นและความพึงพอใจ
ของลูกค้าผู้บริโภคเป็นสําคัญ เป็นการสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและทําให้เกิดิงประโยชน์สูงสุด โดยการนําภูมิปัญญา องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่
ในการผลิตเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าเพ่ิม และเกิดมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในมิติความสมดุลของเศรษฐกิจ
ชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์สู่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

  4) การใช้ทรัพยากร (Resources)  หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า ของท้องถิ่น
มาใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
สินค้า และบริการด้านต่างๆ โดยไม่ทําให้สร้างปัญหาหรือเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

 5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Technology) 
หมายถึง กระบวนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในรูปของชุดความรู้ ข้อมูล แนวคิด แนวปฏิบัติ ไปยังสมาชิกชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและชุมชนสามารถนําเทคโนโลยี น้ันไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทชุมชน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งใน
ด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีขึ้น 
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  การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โครงการสมาร์ท-วิลเลจ โดยผ่านกิจกรรม
สําคัญคือการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  มุ่งให้ความสําคัญกับการสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรที่ดีตามมาตรฐานคุณภาพและมีการฝึกปฏิบัติทําการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice 
หรือ GAP) ตามท่ีตลาดต้องการต้ังแต่การปลูก  การเก็บเก่ียว จนถึงการจําหน่าย นอกจากน้ี ยังให้
ความสําคัญต่อการพัฒนากระบวนการผลิตที่ ดีและได้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย (Good 
Manufacturing Practice หรือ GMP)  ด้วยการประยุกต์หลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
จากต้นนํ้า กลางนํ้า สู่ปลายนํ้า โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ มีการใช้ดิน นํ้า และ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้มีการจัดการพัฒนาสถานท่ีผลิตและอุปกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสม ลดการเกิด
มลพิษและของเสียโดยจัดการปัญหาที่แหล่งกําเนิด พัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรประเภทอาหารให้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

แนวคิด  

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถูกเรียกช่ือโดยย่อ ว่า KM เป็นเคร่ืองมือที่จะ
นําพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรในชุมชน ไปพร้อมๆกันได้ 
โดยมีคนและองค์กรเป็นเง่ือนไขสําคัญที่จะต้องมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
จัดการความรู้ที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าว  ทั้งน้ีประเภทความรู้ที่มี
อยู่ ได้แก่ ความรู้ที่เห็นเด่นชัด (Explicit Knowledge)  ในรูปแบบตํารา เอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีการจัดการความรู้ในลักษณะการศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ นําไปใช้อ้างอิงเพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ใหม่ให้ผู้อ่ืนนําไปใช้  สําหรับความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) จะแฝงอยู่ในตัวบุคคล เป็นประสบการณ์
ที่สั่งสมมายาวนานเป็นภูมิปัญญา ซึ่งเน้นวิธีการจัดการความรู้แบบแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวคน 
ของผู้ปฏิบัติงานทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
อันนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และทําให้
แต่ละคนได้รับการพัฒนา สามารถนําไป
ประยุกต์ปฏิบัติและพัฒนางานได้ต่อไป ส่งผล
ต่อการยกระดับการพัฒนาองค์กรหรือชุมชน 
ให้เป็นองค์กรหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้ใน
ที่สุด (ดังภาพที่ 2.2) 

 

   

 
ภาพที่ 2.2 แนวคิดการจัดการความรู้ 

 (ท่ีมา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2548) 
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 บูรชัย ศิริมหาสาคร, (2550) ให้ความหมาย การจัดการความรู้ในองค์กร ว่าหมายถึง การบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมให้คนในองค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือต่อยอดความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ให้สมบูรณ์ 
แล้วนําไปใช้สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานต่อไป 

 รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, (2552)  สรุปว่า องค์กรที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี สามารถนํา
ประโยชน์จากทุนทางด้านความรู้ (Knowledge Asset) ที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาของบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะทําให้พบว่าความรู้ระดับตัวบุคคลที่แต่ละคนมีความรู้อยู่มากน้ัน  นับว่า
ยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในองค์กร  แต่ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลน้ันจะไม่มี
คุณค่าใดๆ หากไม่มีการนําความรู้น้ันไปสู่การใช้ประโยชน์  วิธีการจัดการความรู้ให้เกิดผลระดับองค์กร
จําเป็นต้องเริ่มที่การจัดการวิสัยทัศน์เก่ียวกับความรู้หลักขององค์กร ใช้เป็นเข็มทิศนําทางสู่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร ที่สื่อสารไปแล้วชัดเจน เกิดการรับรู้ เข้าใจง่าย เหมาะสม สามารถเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ จนเกิดความเช่ือและค่านิยมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร  ที่สําคัญควรเปิดโอกาสให้คนในองค์กร
สามารถนําไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยย่อยภายใต้ร่มของวิสัยทัศน์ใหญ่ขององค์กร ทําให้เกิด
ความรู้สึกผูกพัน มุ่งมั่น ทํางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน  

 ปัจจัยสําคัญในการจัดการความรู้ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จระดับองค์กร 

 (1) วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร  จะต้องมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และนํา
ความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  องค์กรต้องมีวัฒนธรรม
ภายในแห่งความไว้เน้ือเช่ือใจ ให้เกียรติกัน  เคารพสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับ  

 (2) โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือวางระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และรายงานผล
การดําเนินการต่างๆท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ 

 (3) เทคโนโลยี และความพร้อมที่จะสนับสนุนการทํางานและการเรียนรู้ของคนในองค์กร ฐานข้อมูล
และการจัดการระบบฐานข้อมูล ตลอดจนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการรวบรวม
และส่งต่อขององค์ความรู้  

 (4). การวัดผลและการนําไปใช้  ที่มีการติดตามและวัดผลการจัดการความรู้และประโยชน์จากการ
นําไปใช้ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 (5) ผู้นําเชิงกลยุทธ์  ผู้บริหารต้องมีความเช่ือในคุณค่าของคนและความรู้ที่มีในองค์กร เข้าใจ
ลักษณะของปัญหาและพันธกิจขององค์กรเป็นอย่างดี สามารถค้นหากระบวนการทํางานที่เป็น
เลิศภายในองค์กรได้ เป็นผู้ริเริ่มการแบ่งปันและเรียนรู้ สร้างกลยุทธ์กําหนดทิศทางพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ภายในที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ความสําเร็จทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้เน้ือ
เช่ือใจ (Trust) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Mutual respect) โดยมีผู้นําสูงสุดขององค์กรเป็นกุญแจ
สําคัญที่จะเปิดกว้างโลกทัศน์ใหม่ในองค์กร 
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 องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ 

 โดยทั่วไป การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนคือ คน (Man) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology-IT) และกระบวนการจัดการความรู้ (Process) 

        คน : บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดการความรู้หรือ KM Team ขององค์กรอาจแบ่งได้
เป็น 2 ทีมคือ ทีมหลักหรือทีมถาวรเป็นคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กร
อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 1)  ผู้จัดการความรู้ เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีบทบาทในการค้นหา
ความรู้ภายในองค์กรออกมา รับผิดชอบในการสร้างวิสัยทัศน์ในสิ่งที่เป็นไปได้ ออกแบบกรอบงานที่ให้ผล
คุ้มค่า และ เป็นผู้อํานวยความสะดวก ประสานงานและการจัดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งหมดของ
องค์กร บุคลากร 2) หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบส่วนงานท้ังหมดขององค์กร และ 3) ตัวแทนจากกลุ่มงานหลัก
ขององค์กร  4)  กลุ่มผู้ที่มาจากภายนอกองค์กร เช่น คณะกรรมการกลุ่มเฉพาะ กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตและ
บริการขององค์กร ที่ควรเข้ามาเป็นหุ้นส่วนและร่วมกันวางแผนงานให้กับองค์กร (Rumizen, 2002, p.67) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ: เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสพความสําเร็จ ประกอบด้วย 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกข้ึน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชียวชาญสาขาต่าง ๆ ในการคน้หาข้อมูล ผ่าน
เครือข่ายได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
 - เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถประสานการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคเรื่องของระยะทาง เช่น video conference  
 - เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง 

 กระบวนการจัดการความรู:้  เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาของความรู้ หรือการจัดการ 
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งกําหนดไว้ 7 ขั้นตอน 

 (1) การบ่งช้ีความรู้ พิจารณาพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย องค์กร
ต้องใช้ความรู้ด้านใด รูปแบบใด และความรู้อยู่ที่ใคร 

 (2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ ทั้งการแสวงความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า และกําจัด
ความรู้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

 (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ วางโครงสร้างความรู้ เตรียมพร้อมสําหรบัเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบในอนาคต 
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 (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ปรับปรุงเอกสารให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ใช้ภาษาในการ
สื่อสารที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ประปรุงเน้ือหาความรู้ให้สมบูรณ์ 

 (5) การเข้าถึงความรู้ ทําให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบได้ง่าย สะดวก มีช่องทางการกระจาย
ความรู้ให้ผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

 (6) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  
  เช่น กรณีเป็น  Explicit Knowledge  ทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ คลังความรู้ (Explicit  
  Knowledge)  หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจทํากิจกรรมกลุ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  ระบบพ่ีเลี้ยง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(7) การเรียนรู้และการนําไปใช้งาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการ
ที่บุคคลเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ควรทําให้การเรียนรู้
เป็นส่วนหน่ึงของงาน และหมุนเวียนไปอย่างต่อเน่ือง 

 โดยสรุป แนวคิดการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ภายใต้
โครงการ SMART Village  ได้นําแนวคิดการบริหารจัดการเชิงระบบและให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบ
ของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ (Input Process-Output) ทั้งเรื่องคน องค์ความรู้จากการวิจัย 
และกระบวนการวิธีจัดการ เพ่ือให้เกิดผลของการจัดการความรู้ตามเป้าหมายที่กําหนด ดังภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 2.3  แนวคิดการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการ SMART Village 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดที่เปน็ธรรม 

2.3.1 เกษตรกรรมย่ังยืน 

 ชมชวน บุญระหงษ์ และคณะ, (2550).  ได้เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยในหนังสือของสถาบัน
ชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  เรื่อง เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรม
ย่ังยืนและระบบตลาดที่เป็นธรรม และเร่ืองเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสนอทางเลือกในการทําการเกษตรด้วย“ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน” (Sustainable 
Agriculture System) และมีทําการตลาดด้วย“ระบบตลาดชุมชนที่เป็นธรรม”(Community Fair Trade 
System)  เพ่ือแก้ไขปัญหาการทําการเกษตรระบบเกษตรเคมีเชิงเด่ียว ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกร มีผลต่อ
ผู้บริโภค และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยนําหลักการดําเนินงานในรูปแบบที่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน
ในด้านลงทุนในการผลิต  แปรรูป ตลาด และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และยกระดับการพัฒนาสู่ความย่ังยืนที่
สมาชิกมีการพัฒนาทุนของชุมชนในทุกด้านมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเน่ือง คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความสุข ความสงบ มีการพ่ึงตนเอง ได้รับความเป็นธรรม และ
มีความมั่นคงยั่งยืนทั้งด้านอาหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมในที่สุด 

 นอกจากน้ี ยังเสนอว่า ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีหลากหลายรูปแบบ จะไม่ยึดติดที่รูปแบบการผลิต
เช่น เกษตรกรรมธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรถาวร 
เกษตรชีวภาพพลวัต ฯ ทั้งน้ีการทําในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงน้ันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบ
นิเวศ วัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ หรือเรียกว่า “ภูมินิเวศวัฒนธรรม” โดยที่เกษตรทุกรูปแบบดังกล่าวมาน้ัน  

 

มีหลักการแทบจะไม่แตกต่างกัน แต่มี
เป้าหมายเหมือนกันคือการพัฒนาเติบโต
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม คือ ระบบนิเวศเติบโต ทั้งพืช
สัตว์ คน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่างเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล ดัง
ภาพที่ 2.4 

ภาพที่ 2.4   ผังไร่นาในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน (ชมชวน บุญระหงษ์, 2550) 
ท่ีมา หนังสือ เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและระบบตลาดท่ีเป็นธรรม (ชมชวน และคณะ, 2550) 
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 ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน  ใช้หลักการสําคัญ ต่อไปน้ี 

 (1) หลักการพึง่ตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง 
  โดยเร่ิมจากการผลิตอาหารที่ใช้กระบวนการทางธรรมชาติเพ่ือบริโภคในครอบครัวก่อน 
พ่ึงตนเอง เน้นการลดรายจ่าย ใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ทําการเกษตรที่มีระบบ
เหมือนกับป่าธรรมชาติ เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพ่ือทําให้เกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศ ตามหลักการห่วงโซ่อาหารซึ่งประกอบด้วย  “ผู้ผลิต – ผู้บริโภค – ผู้ย่อยสลาย” ใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นอกจากน้ี ยังมีการแปรรูป และจําหน่ายที่ตลาดชุมชนก่อน หากเหลือจึงขายที่
ห่างไกลออกไป  

 (2)  หลักการใช้ทรพัยากรอย่างชาญฉลาด รู้คณุค่า 
  กําหนดให้ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการผลิต แปรรูป ตลาดทุกขั้นตอน รวบรวม 
พัฒนา ปรับปรุงพันธุกรรม พืช สัตว์  เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างต่อเน่ืองด้วย การหมุนเวียน
ทรัพยากรในไรน่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด : คน พืช สัตว์ จุลนิทรีย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 (3) หลักการสนับสนนุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคน องค์กร และ 
เครือข่าย  
  ตระหนักในการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้ ข้อมูลการคิด ตัดสินใจดําเนินการ 
และรับผิดชอบ  สร้างและพัฒนาองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น ที่ชุมชนและสังคมเช่ือมั่น  สร้าง
และพัฒนาองค์กรเกษตรกรและผู้บริโภค ยกระดับเป็นครือข่ายและสถาบันของชุมชน “เกษตรกรรม
ย่ังยืน”  ดังภาพที่ 2.5 

  
 

ภาพท่ี 2.5 กระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน  (ชมชวน บุญระหงษ์, 2550) 
ท่ีมา หนังสือ เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและระบบตลาดท่ีเป็นธรรม  (ชมชวน และคณะ, 2550) 
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2.3.2 ตลาดทีเ่ปน็ธรรม 

 แนวคิดพ้ืนฐาน จากปรากฏการณ์ของการขาดแคลนอาหาร และการบริโภคอาหารที่มีสารเคมี
ปนเป้ือนของประชาชน การสูญเสียที่ทํากิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกแย่งชิงและถูกทําลายน้ี 
ถูกเรียกว่า“การไม่มีความม่ันคงและขาดอธิปไตยทางด้านอาหารของประชาชน” เป็นจุดเริ่มต้นทําให้
เกษตรกรที่ห่วงใยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มทําเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดแบบขายตรงได้รับ
การพัฒนารูปแบบไปสู่ตลาดแบบพันธมิตรร่วม (Co-partnership) ซึ่งเป็นรูปแบบตลาดของผู้บริโภคที่
ตระหนักในด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมตัวกันไปติดต่อเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ให้ผลิตอาหาร
อินทรีย์ให้ โดยมีการตกลงเง่ือนไขการจัดการทั้งด้านปริมาณผลผลิต การส่งของ และราคาที่เป็นธรรม
ร่วมกันพัฒนาการระบบตลาดการค้าที่เป็นธรรมอย่างต่อเน่ือง  ระบบน้ีได้ถูกนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
ประเทศแถบยุโรป อเมริกา แคนนาดา รวมทั้งที่ญี่ปุ่นเอง โดยที่เกษตรกร และกลุ่มผู้บริโภคได้ร่วมมือกันที่
มากกว่าคําว่าการซื้อและการขาย  แต่ครอบคลุมไปถึงมิติทางสังคมในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค หรือเรียกว่า “ตลาดแบบชุมชนเก้ือหนุนการเกษตร” (Community 
Supported Agriculture) หลักการสําคัญคือ การที่ผู้บริโภคจ่ายเงินล่วงหน้าให้เกษตรกร การร่วมเสี่ยงกับ
เกษตรกรในการผลิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร  (ชมชวน บุญระหงษ์, 2550)    

 รูปแบบตลาดที่เป็นธรรมได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง  โดยมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ ตลาด
นัดชาวนา  และตลาดร้านค้าในไร่นา รวมทั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ซึ่งเป็นตลาดทางเลือกที่กําลัง
เริ่มได้รับความสนใจและริเริ่มดําเนินการในชุมชนที่ยังไม่มีตลาดสดในท้องถิ่น เช่น บังคลาเทศ  ฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนได้ริเริ่มและพัฒนาตลาดการค้าที่เป็นธรรม
ร่วมกับเกษตรกรและผู้บริโภคมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 ในสามรูปแบบคือ   

 (1)  ศูนย์รวบรวมและจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ิมบุญ ซึ่งได้ปิดกิจการเมื่อ 2547 และปัจจุบันได้
เปิดใหม่ในปี 2549 ช่ือ ไอแซค คลังเกษตรอินทรีย์ (ISAC Organic’s Warehouse)   

 (2)  ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เริ่มปี 2537 ซึ่งรูปแบบน้ีได้รับการนิยมของเกษตรกรและผู้บริโภคมาก
ใปัจจุบัน ในจังหวัดเชียงใหม่เองมีมากกว่า 15 แห่งทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
และบ้านจัดสรร  

 (3) ตลาดชุมชนเก้ือหนุนเกษตรกร หรือ ซี เอสเอ (CSA) โดยทดลองในปี 2541 แต่ไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าที่ควร เพราะผลผลิตที่มีไม่หลากหลายชนิด และปริมาณน้อย 
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 สําหรับระบบตลาดการค้าที่เป็นธรรม กําหนดหลักการไว้ในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

 1. ให้การผลิตกับการตลาด เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่ใช่ให้ตลาดนําการผลิตสถานเดียว 
 2.  ให้ความสําคัญในการจําหน่ายผลผลิตสินค้าแก่ผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิกองค์กรหรือชุมชนเดียวกัน 
  ก่อนเป็นอันดับแรก หากยังคงมีสินค้าเหลืออยู่ จึงขายให้ชุมชนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงหรือห่างไกล  
     3.  จําหน่ายสินค้าที่ใช้กระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ไม่ใช้ 
  สารเคมี  
  4. ใช้หีบห่อที่เน้นความสะอาด ประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 5.  ซื้อและจําหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม 
 6.  เกษตรกรเป็นเจ้าของสถานที่จําหน่าย มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการตลาด 
 7.  ลดหรือใช้ค่าใช้จ่ายในการตลาดให้น้อยลง   
 8. เน้นรูปแบบการตลาดแบบขายตรง  
 9.  ส่งเสริมการซื้อสินค้าของท้องถิ่นและจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยโดยตรง   
      10.  ผู้บริโภคคือเพ่ือนเกษตรกรผู้ผลิต 
 
2.4  ข้อมูลบรบิทชมุชนในอําเภอสะเมิง 

2.4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 อําเภอสะเมิงต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ 1,002 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
626,250 ไร่  มีพ้ืนที่กว้างใหญ่และบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นพ้ืนที่สูง ภูเขาและป่าไม้ 
ประมาณ 80% ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ราบเพียง 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตร ประมาณ 27,019 ไร่ คิดเป็น 3.89 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ทําสวน 9,769 ไร่ พ้ืนที่ทําไร่ 
4,223 ไร่ พ้ืนที่พืชสวนและอ่ืนๆ ประมาณ 843 ไร่ จํานวนประชากร 5,984 ครัวเรือน จํานวน 23,512 คน 
(พ.ศ.2554) ความหนาแน่น 23.46 คน/ ตารางกิโลเมตร สําหรับอาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และอําเภอแม่แตง ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับอําเภอแม่ริมและอําเภอหางดง ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอแม่วาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอแม่แจ่ม 

 การแบ่งเขตปกครองท้องถิ่น มี 5 ตําบล 45 หมู่บ้าน     
 1)  ตําบลแม่สาบ    10  หมู่บ้าน   
 2)  ตําบลบ่อแก้ว    10  หมู่บ้าน   
 3)  เทศบาลตําบลสะเมิงใต้  11  หมู่บ้าน 
 4)  ตําบลสะเมิงเหนือ      6  หมู่บ้าน   
 5)  ตําบลย้ังเมิน         8  หมู่บ้าน   
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 ตําบลแม่สาบ    

 พ้ืนที่รับผิดชอบรวม ประมาณ 179.48 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ทั้งสิ้น  2,803 คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 19 คน/ ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 2.1) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมืองพ้ืนถิ่น เป็นชาวเขา 
กระเหร่ียง ลีซอ และชนเผ่าอ่ืนๆ เช่น ลัวะ ไทยลื้อ ทําการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ได้แก่ ข้าว 
กระเทียม หอมแดง สตรอเบอรรี่  เก๊กฮวย  หญ้าหวาน ถั่วแระ  ถั่วลิสง  หอมแดง กล้วยนํ้าว้า ข้าวโพด ฯ     

 ตารางที ่2.1   ข้อมูลจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลแม่สาบ  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแม่ขาน 60 111 112 223 

2 บ้านอมลอง  * 110 190 176 366 

3 บ้านงาแมง * 39 66 63 129 

4 บ้านปางเติม 136 240 234 474 

5 บ้านแม่ตุงติง * 45 75 71 146 

6 บ้านขุนสาบ 92 197 165 362 

7 บ้านหาดส้มป่อย 30 57 50 107 

8 บ้านง้ิวเฒ่า 137 256 252 508 

9 บ้านนากู่ 78 168 153 321 

10 บ้านทุ่งยาว 55 83 84 167 

 รวม 782 1,443 1,360 2,803 

* บ้านอมลอง บ้านงาแมง บ้านแม่ตุงติง เป็นพ้ืนท่ีศึกษา   (ท่ีมา ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน สิงหาคม 2556) 

 

     
ภาพที่ 2.6 สภาพพ้ืนท่ีทําการเกษตรของประชาชน อําเภอสะเมิง  

 



 21 

 ตําบลบ่อแก้ว  

 พ้ืนที่รับผิดชอบรวม ประมาณ 186 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 7,554 คน จํานวน 
1,908 ครัวเรือน (ตารางที่ 2.2)  มีความหนาแน่นเฉล่ีย 38.30 คน ต่อตารางกิโลเมตร ประชากรเป็นชาว
ไทยภูเขา ชาวกระเหรี่ยง ลีซอ และชนเผ่าอ่ืนๆ  มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด สตรอเบอรร่ี 
กะหล่ําปี แครอท ผักกาด ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว และเผือก  ฯ   

 ตารางที่ 2.2  ข้อมูลจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลบ่อแก้ว 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน  ชาย  หญิง  รวม 

1 ป่าเก๊ียะนอก 313 568 536 1,104 

2 บ้านแม่โต๋  128 317 271 588 

3 บ้านแม่ขะปู 245 573 497 1,070 

4 บ้านแม่ยางห้า 235 398 401 799 

5 บ้านบ่อแก้ว 431 551 521 1,072 

6 บ้านห้วยนํ้าจาง 91 264 281 545 

7 บ้านห้วยเต่า 84 135 154 289 

8 บ้านป่าเก๊ียะใน 180 612 586 1,198 

9 บ้านเด่นฮ่อม 103 230 224 454 

10 บ้านหนองคริซูใน 98 218 217 435 

รวม  1,908 3,866 3,688 7,554 

* บ้านแม่ยางห้า และบ้านแม่ขะปู เป็นพ้ืนท่ีศึกษา    (ท่ีมา ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน สิงหาคม 2556) 
 

 ตําบลย้ังเมิน   

 พ้ืนที่รับผิดชอบ 197 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,058  ครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 3,835 คน ความ
หนาแน่นของประชากร 17.4 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 2.3)  ประชากรเป็นชาวเขาคนเมืองพ้ืนถิ่น 
กระเหรี่ยง ลีซอ ชนเผ่าอ่ืนๆ เช่น ลัวะ ไทยลื้อ ทําการเกษตร  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น สตรอเบอรี่  ข้าว  
กระเทียม เก๊กฮวย  หญ้าหวาน ถั่วแขก ถั่วแระ  ถั่วลิสง  หอมแดง กล้วยนํ้าว้า  ฯ 
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 ตารางที่ 2.3 ข้อมูลจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลย้ังเมิน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านปางขุม 197 396 395 791 
2 บ้านแม่แว 132 278 249 527 
3 บ้านย้ังเมิน  269 389 358 747 
4 บ้านอังคาย 78 153 129 282 
5 บ้านห้วยทรายขาว 79 139 143 282 
6 บ้านแม่ตะละ 42 157 160 317 
7 บ้านก่ิวเสือ 126 224 224 448 
8 บ้านใหม่ประชาช่ืน 135 224 217 441 

รวม  1,058 1,960 1,875 3,835 

ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน สิงหาคม 2556 

 ตําบลสะเมิงเหนือ 

 พ้ืนที่รับผิดชอบ 140 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,979 ไร่ จํานวนประชากรท้ังสิ้น 3,303 คน 
จํานวน 1,261 ครัวเรือน (ตารางที่ 2.4) ประชากรส่วนใหญ่ และคนพ้ืนถิ่น ประชากรส่วนใหญ่ทํา
การเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่จํากัดเน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่า ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ นอกจากน้ัน
เป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอนุรักษ์มีพ้ืนที่ราบน้อย เกษตรกรบางส่วนจึงอาศัยการปลูกพืช
หมุนเวียน เช่น ข้าวนาปี ถั่วลิสง ถั่วแขก ข้าวโพด ดอกดาวเรือง และพืชผักสวนครัว  

 ตารางที่ 2.4  ข้อมูลจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลสะเมิงเหนือ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จํานวนครัวเรอืน  ชาย  หญิง  รวม 

1 บ้านแม่เลย 137 175 158 333 
2 บ้านแม่แพะ 149 232 215 447 
3 บ้านโป่งกวาว 206 309 260 569 
4 บ้านป่าลาน 290 387 370 757 
5 บ้านป้อก 375 481 441 922 
6 บ้านแม่ปะ 104 137 138 275 

 รวม 1,261 1,721 1,582 3,303 

ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน สิงหาคม 2556 
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 ตําบลสะเมิงใต้ 

 พ้ืนที่รับผิดชอบรวม ประมาณ 208 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลขนาดกลาง จํานวนประชากรท้ังสิ้น 
5,125 คน จํานวน 2,044 ครัวเรือน (ดังตารางที่ 2.5) มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 25 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมืองพ้ืนถิ่น เป็นชาวกระเหร่ียง เช่น ลัวะ ไทยลื้อ ทําการเกษตร ปลูก
กระเทียม มะเขือม่วง ข้าว กล้วย ถั่วเหลือง ข้าวโพด ยาสูบ ฯลฯ อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร การทํากล้วยฉาบ กล้วยอบนํ้าผึ้ง  

 ตารางที่ 2.5  ข้อมูลจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลสะเมิงใต้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน  ชาย  หญิง  รวม 

1 บ้านแม่สาบ 327 449 470 919 

2 บ้านนํ้าริน 183 221 228 449 

3 บ้านห้วยคอก 183 144 171 315 

4 บ้านป่ากล้วย 184 195 227 422 

5 บ้านทรายมูล * 173 228 244 472 

6 บ้านแม่ลานคํา 137 325 285 610 

7 บ้านกองขากหลวง 91 137 114 251 

8 บ้านกองขากน้อย 51 81 75 156 

9 บ้านเหล่าแสนตอง 139 166 173 339 

10 บ้านดงช้างแก้ว * 435 325 254 579 

11 บ้านป่าคา 141 308 305 613 

 รวม 2,044 2,579 2,546 5,125 

    * บ้านดงช้างแก้วและบ้านทรายมูล เป็นพ้ืนท่ีศึกษา (ท่ีมา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน สิงหาคม 2555) 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 อําเภอสะเมิงมีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึด
อาชีพหลักในทําการเกษตรกรรมเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ข้าว สตรอเบอร์รี่ หญ้าหวาน 
กระเทียม เก็กฮวย ข้าวโพด พลับ สาลี่ ถั่ว ฯ แผนพัฒนาอําเภอสะเมิงได้กําหนดทิศทางการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว เป็นหลัก 
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2.4.2 ศักยภาพชุมชน 

 จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา  

 พ้ืนที่ต้ังของอําเภออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม มีแหล่งต้นนํ้าธรรมชาติ นํ้าตก บ่อนํ้าพุร้อน และสภาพอากาศที่หนาวเย็น
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมีชีวิต
ที่เรียบง่าย และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้  ในพ้ืนที่มีแหล่งแร่ธาตุ ซีไลท์ และดีบุก ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร  เป็นพ้ืนที่ปลูกสตรอเบอร่ีที่มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชที่ทํารายได้ห้
อําเภอสะเมิงมากที่สุด  แหล่งท่องเที่ยว มีสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     

 อําเภอสะเมิงเป็นพ้ืนที่ซึ่งจะมีโอกาสพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสูงมาก 
เน่ืองจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนผลิตและบริโภคอาหารเกษตรที่ปลอดภัย และนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง การมีโครงการหลวงในพ้ืนที่ มีบริษัทเอกชนพร้อมส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยแบบครบ
วงจรมากขึ้น  

 จุดอ่อน และอุปสรรค  

 ประชาชนจํานวนมากเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหน้ีสิน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพ ขาดโอกาสทางการศึกษาขาดการได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะ ประกอบกับ นโยบายและแผนการพัฒนาที่ขาดความต่อเน่ือง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณส่วนใหญ่ลงทุนเพ่ือซื้อวัตถุ ปัญหาสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนที่
ห่างไกล การบุกรุกที่ทํากิน การตัดไม้ทําลายป่า อุทกภัย ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตการเกษตร 
ต้นทุนการผลิตสูง สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น  
 

   
ภาพที่ 2.7  การเสวนาร่วมกับผู้นําชุมชน  ประธานกลุ่มอาชีพ เพ่ือรับฟังปัญหา และ ความต้องการของกลุ่ม ฯ  

 



 25 

2.4.3 ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ สรุปได้ดังน้ี 

  (1)  กลุ่มสตรอเบอรี่  

  อําเภอสะเมิงเป็นแหล่งทั้งปลูกและจําหน่ายสตรอเบอรี่ มีการปลูกมากที่สุดในพ้ืนที่ตําบลบ่อแก้ว  
บนพ้ืนที่ประมาณกว่า 500 ไร่ ผลผลิตประมาณ 2500 กิโลกรัมต่อปี  ผลผลิตออกมากในเดือนกุมภาพันธ์
ถึงมีนาคม  ราคาเฉลี่ยประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม การปลูกของเกษตรกรมีทั้งการรวมกลุ่มส่งตลาดและ
แยกปลูกรายครัวเรือน ปัญหาที่พบคือ การใช้สารเคมีทําให้คุณภาพดินเสื่อม ทําให้ต้นพืชเป็นโรคง่าย  
ปัญหาสําคัญคือขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐ ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบราชการที่มีมากเกินไป 
ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรระดับตําบล คือ ต้องการให้อําเภอส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร่ีเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบดูแลโดยตรง  ต้องการคําแนะนําเรื่องคุณภาพผลผลิต  การ
ระบายผลผลิต  ตลอดจนการหาตลาดรองรับอย่างครบวงจร  

 (2)  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน  

  หญ้าหวานกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของอําเภอสะเมิง มีปริมาณวัตถุดิบมากเพียงพอต่อการแปรรูป 
ชาวบ้านอมลองมีการแปรรูปหญ้าหวาน จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสมาชิก
มากกว่า 40 คน โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และส่งจําหน่ายเองตามท้องตลาด ปัญหาที่พบ คือ ขาด
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ขาดงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม    ต้นทุนการผลิตสูง ขาดตลาดรองรับและระบายสินค้า  ขาดการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์  และการรับรองประกันคุณภาพ ความต้องการระดับกลุ่มคือการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพ่ือจูงใจผู้บริโภค   

 (3)  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว 

  อาขีพเกษตรกรรมของประชาชนอําเภอสะเมิงส่วนใหญ่ คือ การปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของ
ท้องถิ่น  ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเก็บไว้บริโภค  ส่วนที่เหลือมีการนําไปจําหน่ายบ้างแต่ไม่ได้ราคา ทํา
แล้วไม่คุ้มทุน  ปัญหาใหญ่ของเกษตรกร คือต้นทุนการผลิตสูง ราคาปุ๋ย อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์สําหรับ
การเกษตรมีราคาแพง  ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด ขาดการระบายผลผลิตไปสู่ตลาดนอกพ้ืนที่  ความ
ต้องการระดับกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มผลิตข้าวภายในชุมชนและให้มีความย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ต้องการสร้างองค์กรภาคเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ  สามารถผลิตข้าว
คุณภาพสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง  แนวคิดสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นกลุ่มข้าวของชุมชนอย่างแท้จริง
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน  จึงมีความต้องการที่จะร่วมมือกับนักวิชาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธ์ุข้าวและเพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพ และสามารถจําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้  เพ่ือให้ชาวบ้านรวมตัวได้จริง  
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 (4)  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  

  การรวมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ยังเป็นการต้ังกลุ่มเล็กๆ เพราะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มาก  
ทั้งที่วัตถุดิบสมุนไพรเป็นของพ้ืนบ้านมีอยู่ทั่วไปทุกครัวเรือน  กระบวนการผลิตยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม 
ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ปัจจุบัน กลุ่มสมุนไพรบ้านแม่ตุงติง มีการผลิตสมุนไพรเพ่ือนําส่งโครงการ
หลวงฯ เช่น ชาใบหม่อน ซึ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิมในการแปรรูป แต่กําลังผลิตได้น้อย  นอกจากน้ียัง มี
ชาวบ้านจํานวนหน่ึงได้จัดต้ังกลุ่มสมุนไพรและกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นชาชนิดต่างๆ เช่น ชารางจืด ชา
ใบหม่อน แต่ปัญหาสําคัญของกลุ่ม คือ กระบวนการผลิตอบแห้งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ยอมรับตลาด  
กลุ่มต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และวิธีการผลิตเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ จึงต้องการสนับสนุนด้านองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์และทําได้จริง   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ย่อม
รับและมีตลาดรองรับอย่างแพร่หลาย  ชุมชนมีทรัพยากรสมุนไพรปริมาณมากเพียงพอ  แต่ขาดการ
นําไปใช้ประโยชน์ ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
ของคนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยารักษาโรค  

 โดยสรุป กลุ่มเกษตรกรข้างต้นส่วนใหญ่ทําการปลูกพืชตามฤดูกาล  และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรอเบอรี่ กลุ่มข้าว กลุ่มหญ้าหวาน และกลุ่มสมุนไพร ล้วนเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย ลักษณะเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ยังไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง บางชุมชน
ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ๆ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าไปทําวิจัยและบริการ
วิชาการ และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้ชุมชน เช่น ตู้อบแห้งหญ้าหวานโดยใช้ก๊าซหุงต้ม เตาอบแห้งหญ้าหวาน
ด้วยเตาประหยัดพลังงาน  อุปกรณ์ควบคุมความช้ืนเมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยระบบป๊ัมความร้อน ฯ  ซึ่งทั้งหมด
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง  แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากอุปกรณ์ที่
ชํารุดและกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถซ่อมบํารุงเองได้  ความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกัน คือ  การ
พัฒนาความรู้ด้านเทคนิค เพ่ือให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง และไม่ต้อง
พ่ึงพาสถาบันการศึกษาภายหลังส่งมอบอุปกรณ์แล้ว  

ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูกาลปลูก 
ในรอบปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ข้าว             

2. สตรอเบอรี ่             

3. หญ้าหวาน สามารถปลูกและเก็บเกีย่วได้ตลอดทัง้ปี 

4. สมุนไพร สามารถปลูกและเก็บเกีย่วได้ตลอดทัง้ปี 

 เตรียมแปลง/พ้ืนที่  ปลูกต้นกล้า   การปลูก    การเก็บเก่ียว/ผลผลิตออก    ดูแล/บํารุงต้นพืช 
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2.5 ผลงานวิจัยต้นแบบท่ีใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 (1) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานแบบประหยัดพลังงานของ
ชุมชนบ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  

 สิทธิชัย วงศ์หน่อ และสุรพล ดํารงกิตติกุล (2553) ได้พัฒนาเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานให้กับ
กลุ่มหญ้าหวานบ้านอมลอง  โดยเป็นเตาประหยัดพลังงานท่ียังคงใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิงหลัก แต่มีการส่งผ่าน
ความร้อนเข้าสู่ท่อนําความร้อนโดยการพาความร้อนแบบธรรมชาติและใช้พัดลมเป่า เพ่ือที่จะให้ท่อซึ่งมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 น้ิว เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้เข้าสู่ภายในห้องอบ เตาอบท่ีสร้างขึ้นมามี
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร ภายในเตาอบแห้งมีช้ันวางตะแกรงจํานวน 9 ช้ัน ดังภาพ 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.8  สถานท่ีต้ังอุปกรณ์เตาต้นแบบ 

สถานที่ต้ัง  บ้านเลขที่ 2/2  หมู่ที่ 2 บ้านอมลอง    
ผู้ดูแล       คณุเมฆทวี  ไชยานะ  
อุปกรณ์และสว่นประกอบ 
              1. เตาอบแห้ง          
              2. ชุดกล่องควบคุมการทํางาน 
วัตถุดิบ     หญ้าหวาน  
เช้ือเพลิง   ไมฟื้น  

    ท่ีมา : รายงานวิจัยการพัฒนาเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชุมชนบ้านอมลอง (สิทธิชัย และคณะ,2553) 

 
 ผลการศึกษาสรุปว่า การอบหญ้าหวาน 20 กก. ผลผลิตแห้งที่ได้ออกมาประมาณ 2.44 กิโลกรัม ใช้
เวลาในการอบท้ังหมด 8 ช่ัวโมง ใช้ฟืนทั้งหมด 58 กิโลกรัม อุณหภูมิเฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส โดยสรุปการ
อบแห้งด้วยเตาท่ีได้รับการปรับปรุง ใช้เวลาในการอบสั้นลงและสามารถลดปริมาณเช้ือเพลิงได้ประมาณ    
มากกว่าร้อยละ 40 จากเตาแบบที่ใช้เดิม   
        ขั้นตอนอบแห้งหญา้หวาน 

      1)    เตรียมวัตถุดิบ (หญ้าหวาน)  
      2)    จัดเรียงผลผลิตที่ต้องการอบลงตะแกรง   
      3)    ก่อไฟเพ่ืออุ่นห้องเผาโดยไม่เปิดระบบทํางาน 
      4)    เดินระบบทํางานของเตาอบแห้งโดยใช้ตู้ควบคุม 

        วิธีการอบแห้ง : ใช้อุณหภูมิสูงขึ้นในช่ัวโมงแรก   
        ชม.ที่ 1        ใช้อุณหภูมิ 80-90 องศา ( c )    
        ชม.ที่  2       ใช้อุณหภูมิ 70-80 องศา (c) 

 
 

 
          ภาพที่ 2.9 ข้ันตอนเตรียมวัตถุดิบ 

 

         ชม.ที่ 3 - 9   ใช้อุณหภูมิ 65 ( c )  
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 คุณลักษณะและส่วนประกอบของเคร่ือง 
1. ขนาดเครื่อง  กว้าง  2 เมตร x ยาว 2 เมตร x สูง 2 เมตร 
2. จํานวนช้ัน 9 ช้ัน 1 ช้ัน วางได้ 4 ถาด (จํานวนรวม 36 ถาด) 
3. ขนาดถาด/ตะแกรง   50 x 90 เซนติเมตร   
4. ท่อเหล็กสําหรบัแลกเปลี่ยนความร้อนในเตา ขนาด 11 น้ิว        
5. มอเตอร์ 1/4   แรงม้า จํานวน  4 ลูก 
6. พัดลมขนาดใบพัด 10 น้ิว (ทาํหน้าที่ช่วยเป่ากระจายอากาศร้อนที่ไหลผา่นตามท่อแลก 
 เปลี่ยนความร้อนให้กระจายทั่วถึงภายในตู้อบ)  
7. Blower ใบพัดกรงกระรอก ¼ แรงม้า (ทําหน้าที่เติมอากาศเข้าไปภายในเตาเผาไหม้  
 เพ่ือทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์)  
8. แผง Control อุณหภูมิ (ทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบให้คงที่ และทําหน้าที่สัง่ให้  
 Blower ทํางานเมื่ออุณหภูมิลดลง 

 

  
ภาพที่ 2.10  อุปกรณ์เตาประหยัดพลังงานและข้ันตอนการใช้งาน 

ท่ีมา : รายงานวิจัยการพัฒนาเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชุมชนบ้านอมลอง (สิทธิชัย และคณะ,2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 (2) ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน  
  ของชุมชน  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  

       ดวงดี แสนรักษ์ และ สุรพล ดํารงกิตติกุล (2554) ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุม
ความช้ืนข้าวต้นแบบเพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย์สําหรับกลุ่มผู้ค้าผลิตข้าว โรงสีข้าวระดับชุมชน และให้
เกษตรกรในพ้ืนที่สูงสามารถเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งพบปัญหาความช้ืนสัมพัทธ์ตลอดปี เป็น
การออกแบบพัฒนายุ้งข้าวที่มีระบบลดความช้ืนด้วยป๊ัมความร้อน สามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกและเมล็ด
พันธ์ุข้าวอย่างเหมาะสม  มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําการประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มข้าวชุมชน อุปกรณ์ยุ้งข้าวมีขนาด ความจุ 1000 กิโลกรัมได้ถูกออกแบบ
และสร้างเป็นเคร่ืองต้นแบบ สามารถลดความช้ืนข้าวได้ภายใน 14 วัน ให้ได้ความช้ืนประมาณ 10-12 % 
(wet basis) และควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ 40 องศาเซลเซียส  ผลการทดสอบค่า Specific Moisture 
Extraction rate เท่ากับ 0.78 kg/kWh และค่า Specific Power Consumption Rate เท่ากับ 1.22 
kWh/kg ระบบไฟฟ้าเป็น 1 เฟส 220 โวลท์ พิกัดกระแส 2.4 แอมป์ สามารถขจัดนํ้าได้  0.316 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมงและใช้พลังงานรวมประมาณ 160 หน่วยไฟฟ้า  อัตราค่าไฟ 3.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า หรือ
ประมาณ 0.56 บาทต่อกิโลกรัมของเมล็ดพันธ์ุข้าว  อุปกรณ์ยุ้งข้าวสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการลดความช้ืนและมีอัตราควบคุมความช้ืนได้อย่างสมํ่าเสมอ
ทั่วทั้งพ้ืนที่ ดังตารางที่ 2.6 และภาพที่ 2.11 - 2.12 

 ตารางที่ 2.6  คุณลักษณะและส่วนประกอบของระบบยุ้งข้าวเครื่องต้นแบบ 

1 ขนาด  กว้าง x ยาว x สูง  
1.5 x 1.5 x 1 เมตร 

ความจุปริมาณบรรจุข้าวเปลือก  ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. 
ควบคุมความช้ืนเริ่มต้น ประมาณ 18% ใหล้ดลง   ถึง
ประมาณ ไม่เกิน 10-12%  

2 ระบบการเก็บรักษา ยุ้งข้าวขนาดเล็กของเกษตรกร ออกแบบจากพ้ืนที่ต้นแบบ 

3 ระบบเคร่ือง ชุดป๊ัมความร้อน สําหรับสร้างความร้อนลดความช้ืน  
หากช้ืนมากกว่า 18% สามารถตากก่อนนําเข้ายุ้ง 

4 ตรวจวัดและควบคุมความช้ืน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทาํงานระบบป๊ัมความร้อน 

5 อุปกรณ์ประกอบ ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าและสายดิน             
ช่วยประหยัดพลังงาน มีพัดลมสําหรับหมุนเวียนอากาศ 
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 คุณสมบัติการทํางาน 
(1) เป็นระบบอัตโนมัติที่ทํางานตามอุณหภูมิที่ต้ังไว้ จนกระทั่งลดความช้ืนถึงค่าที่ต้องการ เช่น 

  ความช้ืนที่ 12% (wet basis)  
(2) ปริมาณข้าวเปลือกเมล็ดพันธ์ุ สามารถอบแห้งเพ่ือลดความช้ืนได้ จํานวน 1000  กิโลกรัม  
(3) ระยะเวลาการอบแห้ง ประมาณ ไม่เกิน 14 วัน เมื่อแห้งดีแล้ว ปลดเคร่ืองออกได้ 
(4) สามารถนําอุปกรณ์เครื่องป๊ัมความร้อนที่เป็นส่วนแยก (2) ไปใช้กับยุ้งข้าวอ่ืนได้เมื่อเลิกใช้งาน 
(5) ใช้กําลังไฟฟ้า ไม่เกิน 450 วัตต์ และแรงดัน 220 โวลต์ 1 เฟส 

 

 
ภาพที่ 2.11  สถานท่ีต้ังอุปกรณ์ลดความชื้นข้าวต้นแบบ  

สถานทีต้ั่ง  บ้านเลขที่ 43  หมู่ 2 บ้านอมลอง  
               ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
ผู้ดูแล       กลุ่มผลิตข้าวบ้านอมลอง      
อุปกรณ์และสว่นประกอบ 
             1.   อุปกรณ์ยุ้งข้าว 

2. อุปกรณ์ระบบบ้ัมความร้อน 
วัตถุดิบ     ข้าวเปลือกเมล็ดพันธ์ุ    
เชื้อเพลงิ    พลังงานไฟฟ้า  

 

แบบยุงขาว

  

แบบ Heat Pump

 
ภาพที่ 2 12  อุปกรณ์และระบบการทํางานของเคร่ืองต้นแบบ 

ท่ีมา : รายงานวิจัยการพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกท่ีควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน (ดวงดี และคณะ, 2554). 
 

 เครื่องต้นแบบนี้สามารถใช้พลังงานแสงแดดผึ่งข้าวเปลือกก่อนที่จะนําเข้าเก็บรักษาในยุ้งข้าวที่มีการ
ควบคุมความช้ืนด้วยระบบป๊ัมความร้อน และไม่มีผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศท่ีช้ืน
มากในฤดูฝน  สามารถลดความช้ืนให้พอดีแก่การเก็บเมล็ดพันธ์ุเป็นเวลานานข้ามปี  มีการควบคุมอุณหภูมิ
ให้ไม่ร้อนเกินไปจนสูญเสียคุณภาพ มีความเหมาะสมย่ิงกับการเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวบนพ้ืนที่สูงเป็นการรักษา
เมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก โดยคํานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(3) ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบปั๊มความร้อน บ้านแม่ตุงติง  
  ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  

    สุรพล ดํารงกิตติกุล และคณะ (2556)  ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลงานวิจัยและพัฒนา
เตาอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบป๊ัมความร้อนสู่กลุ่มสมุนไพรบ้านตุงติง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ พืชท้องถิ่นที่ชุมชนต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตและแปรรูปแบบครบวงจร ได้แก่ พืชผักพ้ืนเมืองและสมุนไพรซึ่งมีจํานวนมาก ผู้นําและ
สมาชิกกลุ่มสมุนไพรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาด และร่วมพัฒนา
อุปกรณ์ตู้อบแห้งสมุนไพรแบบประหยัดพลังงาน  ด้วยระบบป๊ัมความร้อน ดังภาพที่ 2.13 
 

 

 
 

 

สถานทีต้ั่ง  ณ โรงงานแปรรูป
ผลผลิตฟาร์มตัวอย่าง บ้านตุงติง        
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   
ผู้ดูแล   พ่อหลวงอุดม  อุทธาปา 
อุปกรณ์และสว่นประกอบ 
      1. เตาอบแห้ง 
      2. ชุดป๊ัมความร้อน 
วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง     
       มะรุม รางจืด ใบหม่อน   
เชื้อเพลงิ พลังงานไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.13 สถานท่ีผลิตและอุปกรณ์อบแห้งพืชสมุนไพรพร้อมชุดปั๊มความร้อน 
ท่ีมา : รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจยั SMART Village, (สุรพล ดํารงกิตติกุล และคณะ 2556). 

 
ตารางที่ 2.7  คุณลักษณะและส่วนประกอบ ของตู้อบแห้งสมุนไพร 

1 ขนาด กว้าง 0.8 ม.x ยาว 0.8 ม. 
x สูง 1.9ม. 

ตู้อบขนาดเล็ก ปริมาณบรรจุพืชสมุนไพร (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
ขึ้นอยู่ กับชนิดของพืชสมุนไพรที่ นํามาอบแห้ง ควบคุม
ความช้ืนเริ่มต้น ประมาณ20-30% ลดลงประมาณ 10-15  % 

  2. ระบบเคร่ือง ชุดป๊ัมความร้อนสําหรับสร้างความร้อน ลดความช้ืน  

3. ตรวจวัดและควบคุมความช้ืน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทาํงานระบบป๊ัมความร้อน 

4. อุปกรณ์ประกอบ มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและสายดิน ประหยัด
พลังงาน มีพัดลมสําหรับหมนุเวียนอากาศ 
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 (4)  ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์อบแห้งในพื้นที่ศึกษา  

   เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง ส่วนใหญ่ทําการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดยการอบแห้ง 
ได้แก่ หญ้าหวาน สมุนไพร เก๊กฮวย กล้วย ฯ โดยใช้เตาอบด้วยฟืนแบบด้ังเดิม ซึ่งทํารายได้ให้แก่เกษตรกร
นานกว่า 10 ปี ลักษณะของเตาอบสร้างจากการก่ออิฐบล็อกให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีขนาด กว้างxยาวxสูง 
โดยประมาณ 1.5 x 1.8 x 2 เมตร  สามารถบรรจุวัตถุดิบ เช่น หญ้าหวานสด ได้ประมาณ 20 กิโลกรัม 
โดยการใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง ต่อมา สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือหลายแห่งได้ร่วมมือกับชุมชนทํางานวิจัย
เพ่ือออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ได้แก่  

(1) เตาอบแบบก๊าซหุงต้ม (เกรียงไกร ศิวัชเดชสกุล และคณะ (2554)  

(2) การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ (2556)   

(3) อุปกรณ์อบแห้งแบบฮีตป๊ัม (ปรเมธ ประเสริฐย่ิง, และสุรพล ดํารงกิตติกุล, 2557)  

(4) เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ,2557)    

  ดังภาพที่ 2.14   

 
     

     
                                     

ภาพที่ 2.14   อุปกรณ์เตาอบแห้งแบบต่างๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา 

  เตาท่ีออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
 เป็นเตาแบบด้ังเดิม       เตาท่ีพัฒนาโดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม 
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2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

2.6.1 ผลงานวิจัยในพื้นทีส่ะเมิง  

 กอบปริญญา อุตรศักด์ิ. (2542)  ได้ศึกษาสภาพการผลิต การจัดจําหน่าย และวิถีทางการตลาดของ
สตรอเบอรี่สดในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสํารวจปัญหาของเกษตรกรโดยสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง     
ผู้ปลูกสตรอเบอร่ีในพ้ืนที่อําเภอสะเมิงและอําเภอแม่ริม จํานวนรวม 98 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถม มีพ้ืนที่ปลูกขนาด 1-5 ไร่ นิยมปลูกพันธ์ุพระราชทานมากที่สุดโดยการหาซื้อกล้า
จากแหล่งอ่ืนภายนอกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี (ร้อยละ 58)  การคลุมแปลงปลูกยังนิยมใช้ใบตองตึง (ร้อย
ละ 83)  ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 3,516.33 กิโลกรัมต่อไร่  ต้นทุนผลิตเฉล่ีย 26,073 บาท ต่อไร่  รายได้จากการ
ขายผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 47,048.50 บาท ผลตอบแทนจากการผลิตเฉล่ีย 20,975.33 บาท ส่วนวิถีการตลาด
สตรอเบอรี่สด พบว่า เกษตรกรส่งขายให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง  ร้อยละ 65  
ส่งผู้บริโภคต่างจังหวัด ร้อยละ 28 และมีเพียงร้อยละ 7 ที่ขายตรงให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด สําหรับปัญหาที่สําคัญด้านการผลิตที่พบ ได้แก่ โรคและแมลงศัตรูพืช คุณภาพของกล้าพันธ์ุ (ไหล) 
ราคาและผลผลิตตํ่า ปัญหาการใช้สารเคมี ดังน้ัน เกษตรกรจึงมีความต้องการให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยผ่านการจัดอบรมหรืออย่างน้อยได้รับการ
ถ่ายทอดจากนักวิชาการเกษตรในพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะที่สําคัญคือ ผลกระทบของสารเคมีที่ตกค้างอันเกิดจาก
การผลิตสตรอเบอรี่ในพ้ืนที่  ควรให้เกษตรกรได้รับรู้และคํานึงถึงผสเสียที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สภาพแวดล้อมของชุมชนในระยะยาว   
 

สุภาพรรณ  ไกรฤกษ์ (2548)  ได้ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของบ้านบ่อแก้ว ตําบล
บ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 7 กองทุน พบว่า กองทุนมีแนวคิดช่วยเหลือกลุ่มด้วย
วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่แตกต่างกัน แต่ภายหลังกองทุนได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ด้านการลงทุนทางการเกษตร
โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่คล้ายกัน ได้แก่  1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร กองทุนโดยแบ่ง
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) มีการวางกฎระเบียบการบริหารจัดการกองทุนที่
เหมาะสมรัดกุม 3) มีการประชุมวางแผนทํางานอย่างต่อเน่ือง 4) มีแผนดําเนินงานกองทุน 5) มีการติดตาม
ประเมินผลการทํางานเพ่ือปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ  ผลวิจัยยังพบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ บริหารกองทุน 
ได้แก่  1) นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 2) กลุ่มทุนและองค์กรการเงิน 3) ภูมิปัญญาและการจัดการ
ความรู้ของชุมชน 4) ความห่างไกลของพ้ืนที่และความหลากหลายของเช้ือชาติ 5) การจัดสรรผลประโยชน์
ของกองทุน  ส่วนเง่ือนไขสําคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุน คือ 1) ผู้นําที่มีประสบการณ์ เสียสละ
เพ่ือส่วนร่วม 2) คณะกรรมการที่มีประสบการณ์เป็นที่เช่ือถือของชุมชน 3) กฎระเบียบที่มีความเหมาะสม
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก  4) แหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชน  สําหรับข้อเสนอแนะ ได้แก่ การ
สร้างเครือข่าย ให้มีการประชุมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นําไปสู่การสร้างการ
มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างสมบูรณ์ และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 
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 อเนก จอมมูล (2549) ศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรในการใช้สารเคมีเกษตรสําหรับผลิตสตรอเบอรี่ 
ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 238 ราย พบว่า การปฏิบัติของเกษตรในการใช้สารเคมีสําหรับ
ผลิตสตรอเบอรี่ของกลุ่มตัวอย่างมีความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การสัมผัสสารเคมี การหยุดฉีดพ่นสารเคมีขณะลมแรง การหยุดพักเมื่อมีอาการเหน่ือยล้า การคัดแยกซัก
เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี การเก็บสารเคมีในที่เหมาะสม การขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว ส่วน
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ พฤติกรรมการแต่งกายให้รัดกุมเพ่ือป้องกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ปัญหาสําคัญคือ เกษตรกรไม่ทราบถึงอันตรายของสารเคมีและการขาดความรู้ในการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง ต้องการให้ผู้นําประสานงานนักวิชาการเกษตรให้แนะนําการปฏิบัติที่ปลอดภัย 

 
กษิมาภรณ์  ธนสมบัติ (2551). ได้ทําการศึกษาการตอบสนองของตลาดต่อคุณภาพสตรอเบอร่ี

ระดับท้องถิ่น อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือทราบถึงข้อมูลการจัดมาตรฐานคุณภาพของสตรอเบอรี่ที่
มีการซ้ือขายกันอยู่ในท้องถิ่นอําเภอสะเมิง  โดยใช้ข้อมูลราคา เกรดและการวัดคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่
สดตัวอย่างจากพ่อค้าท้องถิ่นจํานวน 16 ราย ซึ่งรับซื้อแยกตามเกรด 3 ขนาดได้แก่ ขนาดใหญ่และใหญ่สุด 
(A. AA,) ขนาดกลาง  (B) และขนาดเล็ก (C) จํานวนเท่าๆกัน รวม192 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความสอดคล้องระหว่างเกรดและคุณภาพสตรอเบอร่ีด้วยการเปรียบเทียบเกรดและสตรอเบอร่ีตัวอย่างที่
พ่อค้ารับซื้อกับเกรดที่ควรจะเป็นตามเกณฑ์ของพ่อค้า พบว่าขนาดของผลสตรอเบอรี่และช่วงเวลาที่
ผลผลิตออกช่วงต้นฤดู กลางฤดูและปลายฤดูมีความสัมพันธ์กับราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยขนาดของผลเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นมีผลทําให้พ่อค้ารับซื้อเพ่ิมขึ้น ช่วงต้นฤดูจะได้ราคาที่สูง
กว่าปลายฤดู หากความต้องการซื้อของผู้บริโภคมีมาก จะย่ิงส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้น  ส่วนการจัดเกรดสตรอ
เบอรี่ พบว่า พ่อค้าใช้สายตาในการจัดเกรดและใช้เกณฑ์มาตรฐานของพ่อค้าที่ยอมรับแต่ไม่สอดคล้องกับ
คุณภาพ มีการปลอมปน  (ร้อยละ 53) ซึ่งช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรและหน่วยราชการที่ทําหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรควรเน้นการผลิตหรือปรับปรุงการผลิต และส่งเสริมการผลิตสตรอเบอรีให้ได้ผลขนาดใหญ่ขึ้น 
และควรปรับปรุงพัฒนาทักษะของพ่อค้าท้องถิ่นและผู้เก่ียวข้องกับการคัดเกรดให้สามารถคัดเกรดตาม
คุณภาพที่แท้จริงของการผลิต  

 
กิตต์ิศักด์ิ  ลําสอนจิตต์ (2552) ศึกษากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนการพัฒนา

ชุมชนตามภูมิสังคมอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือจะแปลงแผนการพัฒนาชุมชนบ้านทรายมูล ให้กลายเป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเก็บข้อมูลโดยการจัดเวทีชุมชน อภิปราย
กลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ นําการเปลี่ยนแปลงที่อาสาเข้าร่วม
กระบวนการ จํานวน 25 คน พบว่า ชาวบ้านไม่เปิดใจให้ข้อมูลในระยะแรก แต่เมื่อได้ผ่านกระบวนการ
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เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมตามลําดับ ผู้นําและสมาชิกเริ่มแสดงความม่ันใจในศักยภาพของชุมชนท่ีจะเป็น
ผู้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความย่ังยืนตามภูมิสังคมของชุมชนมากข้ึน  โดยได้แรงบันดาลใจจาก
ความสําเร็จของชุมชนและผู้นํามืออาชีพอ่ืนจากภายนอก ชุมชนได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์วงจรแห่งการ
เกิดหน้ีจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําให้พบว่า เหตุปัจจัยของหนี้ที่พอกพูนเกิดจากความไม่รู้
ของเกษตรกรหลายประเด็น  ทําให้เกิดความตระหนักว่า ที่แท้จริงแล้วบ้านทรายมูลมีทรัพยากรที่ดีกว่า
หลายแห่ง  จนในที่สุดชุมชนสามารถร่วมวางแผนและบรรจุโครงการไว้ในแผนจํานวนมาก เป็นโครงการที่
ชุมชนสามารถทําเองได้ 16 โครงการ และเป็นโครงการที่ต้องพ่ึงงบประมาณและความช่วยเหลือจากองค์กร
ภายนอก 14 โครงการ   โครงการที่ชุมชนจะดําเนินการเอง ได้แก่ เช่น ทําแนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอ
นํ้า ฯ ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของแนวคิดการพ่ึงตนเองของผู้นําการเปลี่ยนแปลง และสมาชิกในกลุ่ม จาก
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนเอง  

 
เกรียงไกร ศิวัชเดชสกุล และคณะ (2554) ได้พัฒนาตู้อบแห้งหญ้าหวานโดยใช้ก๊าซหุงต้มในการ

อบแห้งหญ้าหวานโดยอุณหภูมิเท่ากับ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส และลดความช้ืนสุดท้ายของหญ้า
หวานเท่ากับ 3-5% และใช้เวลาน้อยที่สุด จากผลการทดสอบพบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการอบระดับต่างๆ 
สามารถลดความช้ืนของหญ้าหวานให้ได้ 3-5% อุณหภูมิการอบ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบแห้ง 
60 นาที และมีคุณภาพสีเท่ากับ 0.61 เมื่อเทียบกับคุณภาพสีหญ้าหวานของชาวบ้านอมลอง พบว่าการ
อบแห้งหญ้าหวานใช้เวลาในการอบแห้งทั้งหมด 450 นาที (9 ช่ัวโมง)  อุณหภูมิเฉลี่ยภายในห้องอบ 48.6 
องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบแห้งก๊าซหุงต้มพบว่า การอบแห้งใช้เวลานานถึง  6-7 เท่าต่อ
ครั้ง และการอบแห้งน้ีเหมาะสําหรับการอบแห้งช่วงที่มีแสงแดดเหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า
และก๊าซหุงต้ม สําหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการสร้างเครื่องอบแห้งโดยใช้แหล่งพลังงาน
ความร้อนจากก๊าซหุงต้ม สามารถทํากําไรได้มากกว่าตู้อบหญ้าหวานของชาวบ้านอมลองถึง 14 เท่า 
 
  สมพร ศิริ (2556) ได้ศึกษารูปแบบความสําเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้  บ้านแม่ตุงติง 
ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการพ้ืนฐานที่ในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้บ้านแม่ตุงติง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่นและกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่าไม้พ้ืนที่บ้านแม่ตุงติง ทั้งเป็นบุคคลในชุมชน
และนอกชุมชน รวมท้ังสิ้น จํานวน 26 คน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ราษฎรบ้านแม่ตุงติงได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นหลักการพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายในชุมชนเอง และ
เป้าหมายของการพัฒนาสู่ความย่ังยืน คือ การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และแปรรูปผลผลิตจากป่าอันเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การดําเนินงาน
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อนุรักษ์ป่าของบ้านแม่ตุงติงสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ ทุนทางสังคมที่มีผู้นําที่เข้มแข็ง 
และทุนทางวัฒนธรรม สังคม ประเพณี ที่ชุมชนมีความเช่ือเหมือนกัน และได้ร่วมต่อสู้ในการทวงคืนผืนป่า
ของชุมชนมาด้วยกัน ทําให้เกิดความสามัคคี เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  มีการรวมตัวกันของราษฎรในรูปของ
คณะกรรมการชุมชนรักษ์ป่าไม้  อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศของบ้านแม่ตุงติง ที่เป็นที่ราบเชิงเขามีอากาศที่
เย็นตลอดทั้งปี มีแหล่งนํ้าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่เหมาะกับการเกษตร และเป็นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญ ร่วมกับทุนทางสังคมที่มีชุมชนเข้มแข็ง สามารถร่วมกันบริหารจัดการดูแลทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดี 
 
  ทวีศักด์ิ มหาวรรณ์, อัจฉรา จันทร์ผง และ นิลวรรณ ไชยทนุ (2556) ได้พัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดย
ใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของกลุ่มหญ้าหวาน ณ บ้าน
อมลอง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการควบคุมอุณหภูมิ การใช้เวลาในการ
อบแห้ง และลดการใช้ฟืนจากป่าธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิง หลักการทํางานของตู้อบแห้งหญ้าหวานแยกได้ 
2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการทํางานของระบบก๊าซ โดยมีหัวเผาก๊าซชนิดอินฟราเรดเป็นตัวให้ความร้อน
ในห้องให้ความร้อน จากน้ันอากาศร้อนถูกส่งต่อไปยังห้องจ่ายความร้อนโดยพัดลมดูดอากาศร้อน ภายใน
ห้องจ่ายความร้อนมีครีบปรับเพ่ือส่งและกระจายลมร้อนไปยังห้องอบหญ้าหวาน และส่วนที่สองเป็นการ
ทํางานของระบบแสงอาทิตย์โดยมีแผงรับความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บความร้อนเพ่ือส่งต่อไปยัง
ห้องอบแห้ง ตู้อบน้ีสามารถอบแห้งหญ้าหวานสดได้ครั้งละ 3 กิโลกรัม ความช้ืนของหญ้าหวานสดที่ใช้ใน
การทดลองประมาณ 76.68 % และอบหญ้าหวานให้เหลือความช้ืนสุดท้ายอยู่ที่ 3-5 %  สําหรับอุณหภูมิ
ควบคุมในการทดลองอยู่ที่ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศร้อน 1,000 
rpm, 1,400 rpm และ 1,800 rpm ตามลําดับ 
 

คมคาย พฤกษากรสุธีร์ และคณะ (2557)  ได้ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากสารสกัดหญ้าหวาน  
ที่ปลูกในพ้ืนที่บ้านอมลอง  ซึ่งพบว่า หญ้าหวานเป็นพืชสมุนไพรที่ใบให้ความหวานมากกว่านํ้าตาล 15-30 
เท่า แต่ไม่ให้พลังงานเพราะมีสาร glycosides ได้แก่ stevioside และ rebaudioside และเป็นพืชที่มด
และแมลงไม่ชอบกัดกิน จึงไม่มีการใช้สารเพ่ือกําจัดแมลง   ผลการศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานที่มีฤทธ์ิใน
การไล่มด และศึกษาประสิทธิภาพในการไล่มดของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าหวาน โดยสกัดหญ้าหวาน
ด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% เมื่อนํามาระเหยได้สารสกัดแห้งที่มีลักษณะยางเหนียว สีเขียวเข้ม แล้วนํามา
ทดสอบประสิทธิภาพโดยผสมคลุกเคล้ากับขนม เปรียบเทียบกับขนมที่ผสมนํ้าตาล ผลการสังเกตพฤติกรรม
มด พบว่า ความเข้มข้นตํ่าสุดสารสกัดจากหญ้าหวานที่สามารถไล่มดได้ คือ 5% โดยนํ้าหนัก ซึ่งมีอัตราการ
ไล่มดเฉลี่ย96.33 ± 1.15% เมื่อนํามาทําผลิตภัณฑ์ในการไล่มดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ในผลิตภัณฑ์
ชอล์กไล่มดต้องใช้สารสกัดจากหญ้าหวานที่มีความเข้มข้นตํ่าสุด 10% โดยมีอัตราการไล่มดเฉลี่ย 97.67 ± 
2.08% ในผลิตภัณฑ์นํ้ายาป้ายไล่มดและสเปรย์ไล่มด ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานที่มีความเข้มข้นตํ่าสุด
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เท่ากันที่ 20% มีอัตราการไล่มดเฉลี่ย 98.33 ± 0.58 และ 98.67 ± 1.53% ตามลําดับ และได้ผลสรุปว่า 
ผลิตภัณฑ์แบบผงโรยเพ่ือไล่มดต้องใช้สารสกัดจากหญ้าหวานท่ีมีความเข้มข้นตํ่าสุด 10% โดยมีอัตราการ
ไล่มดเฉลี่ย 98.33 ± 2.08% เมื่อนําผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด มาเปรียบเทียบอัตราการไล่มด พบว่า สเปรย์ไล่
มดและน้ํายาป้ายไล่มดได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ชอล์กไล่มดและผงโรยไล่มดตามลําดับ ดังน้ัน จึงสมควร
ที่จะมีการพัฒนาหญ้าหวานเป็นผลิตภัณฑ์ไล่มดของชุมชนต่อไป  

 2.6.2  ผลงานวิจัยอ่ืนๆ  
 

พัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ (2550) ความต้องการพัฒนาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกชุมชน 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า 1) สมาชิกมีความต้องการพัฒนาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
โดยรวมด้านบริหารจัดการและการผลิตอยูในระดับมาก ส่วนด้านการตลาดอยูในระดับมากที่สุด 2) สมาชิก
พบปัญหาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดทําข้อตกลงและระเบียบการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนไม่
เหมาะสมเป็นปัญหาต่อการวางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการไม่มีการพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการไม่ใหค้ําปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์
ของสมาชิกไม่เป็นธรรม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขาดความต่อเน่ือง เป็นต้น สําหรับปัญหาด้านการผลิต 
ได้แก่การบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด การกระจายผลติภัณฑ์ไม่ทันตามความต้องการของ
ตลาด เป็นต้น ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและขาดการเช่ือมโยง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตลาดทั้ง ในและนอกชุมชน เป็นต้น 3) ข้อเสนอแนะ คือ เจ้าหน้าที่ควรออก
เย่ียมเยียนเป็นประจํา ควรให้ความรู้ การบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุน รัฐควรจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าที่
แน่นอน และ ควรสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนดําเนินการให้วิสาหกิจชุมชนควรปรับปรุงสถานที่ผลิต
ให้เหมาะสม เป็นต้น 

 
นิตยา ต้ังศุภธวัช (2550) ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับการดําเนินงาน วิสาหกิจ

ชุมชนในอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสมาชิก และเสนอแนะ
เก่ียวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเขาย้อย โดยมุ่งศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเขาย้อย ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกมีความเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน ได้แก่
การวางแผนดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน การบริหารงาน การบริหารคณะกรรมการ การบริหารสมาชิก การ
จัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร และการทบทวนผลการดําเนินงาน ด้านการผลิต  ได้แก่กระบวนการผลิต 
การจัดการผลผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ ด้านการตลาด ได้แก่ การตลาด การส่งเสริม
การตลาด และการบริหารการตลาด และด้านการเงิน ได้แก่ การระดมทุน เป็นต้น 2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
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การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน คือ ด้านการบริหารจัดการควรให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
บริหารงานกลุ่ม ควรปรับปรุงคณะกรรมการเมื่อครบวาระที่กาหนด ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันควรกําหนดให้มีการประชุมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล กับสมาชิก และควรนําปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ด้านการผลิตควรมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ด้านการตลาดควรมีการเช่ือมโยงตลาดสินค้าทั้งภายใน และภายนอกชุมชน และด้านการเงินควรมี
นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง 

 
ทรรศิน  สุขโต (2553)  การวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและ

เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ: การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อําเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปรากร   พบว่า การจัดการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อม
กระบวนการพัฒนา การประสานงาน การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เครือข่ายความ
ร่วมมือ และกลุ่มวิสาหกิจ ควรมีลักษณะดังน้ี คือ มีความต้องการพัฒนา มีคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาได้ 
ได้ต้นทุนทางด้านทรัพยากร กระบวนการพัฒนา พบว่า มีการทํางานในลักษณะของการบูรณา
การ 2 ลักษณะ คือ การบูรณาการภายในหน่วยงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และมีเครือข่ายต่างๆ 
ได้แก่ เครือข่ายการพัฒนา เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายวัตถุดิบ และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้
กลุ่มวิสาหกิจเกิดองค์ความรู้ มีอาชีพเสริม และรายได้เพ่ิม มีเครือข่ายในการสนับสนุน ซึ่งเป็นศักยภาพที่
นําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และแก้ไขปัญหายากจน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านแหลมฟ้าผ่า 
ประกอบ ด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ นํ้าพริกเผาเห็ด 
นํ้าพริกเห็ดกุ้งสด นํ้าพริกเห็ดกุ้งแห้ง และเห็ดหยอง การพัฒนา  บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์กลุ่ม ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด การบริหารจัดการ ได้แก่ การ
รวมกลุ่ม การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา และการกําหนดระเบียบของกลุ่ม 

สุขสวรรค์  คําวงศ์ (2554) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อําเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ พบว่า การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อําเภอภูเพียง โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการผ่านเว็ปไซต์เป็นช่องทางหน่ึงในการจําหน่ายสินค้า และการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า  โดยจะนําเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มวิสาหกิจ สมาชิกในกลุ่ม สินค้า ราคา วิธีการส่ังซื้อสินค้า การชําระเงิน และการติดต่อ
กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   ซึ่งสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ ในปัจจุบัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีการดําเนินการต่อไป  มีการต่อใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนและมีผู้เข้าเย่ียมชมสินค้า
ผ่านเวปไซต์และมีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเน่ือง ทําให้มียอดขายเพ่ิมขึ้น 
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 ครรชิต พุทธโกษา  (2554)  ได้ศึกษาต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้จัดทําขึ้น และสร้างคู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับ
นักพัฒนาชุมชน โดยสรุปสาระสําคัญที่ชัดเจนว่า ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่เป็นผู้มีความคิด มีความรู้ มี
ประสบการณ์ มีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน และสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหน่ึง การพัฒนา
ชุมชนที่ภาครัฐเป็นผู้คิดแทนและกําหนดทิศทางให้จะเกิดการสูญเปล่า เพราะไม่ได้ตอบสนองความต้องการ
และความจําเป็นที่แท้จริงของชุมชนได้  ชุมชนเป็นผู้รู้ถึงเหตุปัญหาและความต้องการของชุมชนดีกว่าใคร 
ดังน้ัน แนวคิดการพัฒนาชุมชนจึงต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงโดยยึดหลักการพัฒนา
จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยให้ชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วนร่วมในการทํางานต้ังแต่เริ่มกําหนดนโยบาย 
จนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายในการติดตามประเมินผล นอกจากน้ี ยังพบว่า การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ต้องใช้เทคนิคการพัฒนารูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ที่สําคัญคือการเน้นให้สมาชิกชุมชนรู้จัก
คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การนําความรู้จากภายนอกไปให้กับชุมชน จะเกิดประโยชน์เพียงระยะเวลาส้ันๆ
เท่าน้ัน ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ย่ังยืนได้  จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทํางานจาก
เดิมมาเป็นการประสานความรู้ที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอกผสมผสาน
เข้าด้วยกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยยึดพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และมีหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์การพัฒนาเป็นเพียงผู้ประสานและผลักดันกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มี
การ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันในลักษณะต่างๆ ได้แก่ 
การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการ
ผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถของ
สมาชิกชุมชน   สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
รักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือใน
การเช่ือมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งน้ี ภาครัฐมีบทบาทสําคัญที่จะต้องกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ ด้วยการช้ีให้เห็นความสําคัญ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ที่
หลากหลาย ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม    

 ข้อสรุปสําหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพและมีโอกาสประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบที่
สําคัญ 7 ประการ ได้แก่  1) การมีผู้นําที่ดี  2) มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี  3) มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน และมีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกเพ่ือ
ส่วนรวม  4) มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองและมีการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ําเสมอ  5) มีศักยภาพความพร้อมเร่ืองพ้ืนฐานอาชีพ และมีความเข้มแข็งใน
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การพ่ึงพาตนเอง 6) มีการสร้างระบบจัดเก็บและการนํามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี  7)  มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและภายนอกชุมชน ด้านทุน กิจกรรม วิชาการองค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ ครอบคลุม
การพัฒนาในทุกบริบท ดังภาพ 2.15 

 
ภาพที่ 2.15  องค์ประกอบสําคัญสําหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ท่ีมา: คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) 

 
 นิศาชล ลีรัตนากร (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว การจําแนกส่วนตลาดและนําเสนอกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยทําการสํารวจ 1,200 ตัวอย่างจากผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด ร้านค้าและพ้ืนที่ที่มีการจําหน่ายสินค้า
ปลอดสารพิษ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 83 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้เก่ียวกับสินค้าสีเขียว ทําให้ละเลย
การบริโภคสีเขียว ขณะที่การจัดกลุ่มเฉพาะผู้ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี Cluster Analysis พบว่ามี
ความเข้มข้นของการบริโภคสีเขียวอยู่ในระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ การประมาณค่าปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ใน
การบริโภคสินค้าสีเขียวทั้งวิธี OLS และ Random Effects ที่ควบคุมความเข้มข้นของการบริโภคสีเขียวพบว่า
ให้ผลสอดคล้องกัน ว่า ประกอบไปด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และ
การให้ความสําคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับผู้บริโภคสีเขียวรายใหม่คือ
การส่งเสริมการตลาด ขณะที่กลยุทธ์สําหรับผู้บริโภครายเดิมให้เพ่ิมปริมาณการซื้อ คือ ราคาและผลิตภัณฑ์ 

 เสรี เพ่ิมชาติ และคณะ (2556) ได้ศึกษาวิธีจัดการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี โดย
ศึกษาองค์ความรู้ของผ้าจก และหาแนวทางสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรีเพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
เชิงรุก ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้ ผลการศึกษา พบว่า ภูมิปัญญาและการ
เรียนรูจ้ะเปลี่ยน แปลงสังคมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการที่จะช่วยให้ชุมชน 
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ท้องถิ่นและสังคมอยู่รอดได้ และในสังคมยุคใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนระดับหมู่บ้านสู่
ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนได้น้ันประกอบด้วย การให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ทําการค้าขายอย่างเกื้อหนุน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เป็นทุน สร้างกระแสชุมชนคนอนุรักษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
สร้างสรรค์จุดขายและจุดเด่น มุ่งเน้นการเรียนรู้สู่คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้มีการใช้ และจัดกิจกรรมให้
แพร่หลายและต่อเน่ือง ปัจจัยสําคัญที่จําเป็นที่สุด คือ พัฒนาที่คน ให้มีความรู้และพัฒนาชุมชนใหเ้ป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ที่มีลักษณะของบูรณาการการทํางานพร้อมกันทั้งพ้ืนที่ และด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งราชการ เอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน 
 
  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน (2556) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ และ
ปัจจัยทางด้านสังคม เอ้ืออํานวยต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ส่วนปัจจัยทางด้าน เทคโนโลยี และปัจจัย
ทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน ในด้านปัญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนมีดังน้ี ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านบัญชีและ การเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหา
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และปัญหาต้นทุนการผลิต โดย
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานสําคัญของการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการ
กําหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
   
  วิไลลักษณา สร้อยคีรีและคณะ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่องศูนย์กลางการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
เชิงพลวัตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งได้พบว่า  1. ความต้องการใช้ข้อมูลองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน มีความต้องการด้านข้อมูลช่ือ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด ด้านข้อมูลองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน มีความต้องการ
ข้อมูลจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด ส่วนด้านคลังความรู้มีความต้องการข้อมูลประโยชน์ของวิสาหกิจ
ชุมชนมากที่สุดและ ด้านข้อมูลการจัดการระบบฐานข้อมูลองคค์วามรู้วิสาหกิจ มีความต้องการข้อมูลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด 2. จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาทํา การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิสาหกจชุมชน โดยแบ่งเป็นข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน เว็บบอร์ดและรายงานระบบ จากกน้ันทําการออกแบบ 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดว้ย MySQL และพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบเว็ปไซต์ บนระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และทําการสร้างแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจ 
การทํางานของโปรแกรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการทํางานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิงาน 

 

 SMART Village เป็นโครงการพัฒนาต่อเน่ืองที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านให้ก้าวพ้น
ปัญหาความยากจน สร้างสังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  นําไปสู่การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั้งอําเภออย่างย่ังยืน
ตามแนวพระราชดําริ และสามารถใช้เป็นตัวแบบหมู่บ้านนําร่องการพัฒนาอาชีพ โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่สตรอเบอรี่ กลุ่มข้าว กลุม่หญ้าหวาน และกลุ่ม
สมุนไพร ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว  โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์หลัก 5ประการ ได้แก่  1) ความ
ย่ังยืน (Sustainability)  2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (Management by Grouping  3) การเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการ (Added Value) 4) การใช้ทรัพยากรดินนํ้าป่า (Resources) และ 5) การใช้เทคโนโลยี
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Technology) มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตการดําเนนิงาน 

 ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่เปา้หมาย   
 เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 330 คน   มผีู้ร่วมกิจกรรม รวม 346 คน   ดังตารางที่ 3.1 

 ตารางที่  3.1  ข้อมูลประชากร และกลุ่มเป้าหมาย   

ลําดับ พ้ืนที่ศึกษา ครัวเรือน ประชากร เป้าหมาย
รายตําบล 

จํานวนที่ร่วม
กิจกรรม 

จําแนกตามกลุม่ 
อาชีพ/เกษตรกร 

      

1 บ้านทรายมูล  ม.5 173 472 44 
2 บ้านดงช้างแก้ว ม.10 435   579 

80 
34 

      

3 บ้านอมลอง ม.2 110 366 53 
4 บ้านงาแมง ม.3 39 129 14 
5 บ้านแม่ตุงติง ม.5 45 146 

  
150 

52 
      

6 บ้านแม่ขะปู  ม.3 245 1,070 26 
7 บ้านแม่ยางห้า ม.5 235 799 

80 
67 

8 อื่นๆ (ผู้สนใจทัว่ไป) - - 20 39+17 

 จํานวนรวม 1,282 3,561 330 346 

กลุ่มสตรอเบอรี ่110 คน 
กลุ่มหญ้าหวาน   58 คน 
กลุ่มสมุนไพร     57 คน 
กลุ่มข้าว         121 คน  
อื่นๆ               56 คน 

รวมทัง้ส้ิน       346 คน 
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 ด้านเนื้อหา   การส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรและคนในชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน โดยนําชุดความรู้จากการวิจัย
และพ้ฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
วิเคราะห์ประเมินผล ศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านนําร่องการพัฒนาคุณลักษณะ ตาม
เกณฑ์ S-M-A-R-T  

3.2   วิธีการดําเนินงาน 

 ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยกําหนดวิธี
ดําเนินงานที่มีลักษณะของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) และนําไปปฏิบัติจริง 
(Action) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กรอบดําเนินงาน ดังน้ี  

 

ระเบียบวิธีวิจยั  ขั้นตอนดําเนินงาน  วัตถุประสงค์หลัก 

1.ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย 
 

 1. ศึกษาเอกสาร เตรียมงาน 
ประสางานกับพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 

2.ประชุมวางแผน ออกแบบ
เคร่ืองมือ/ออกแบบกิจรรม 

 

 2.ประชุม ศึกษาดูงาน อบรม  

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร
แบบครบวงจรโดยนําชุดความรู้
จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  

3.เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
การดําเนินกิจกรรมปลูก/แปร
รูป โดยใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 

3.จัดอบรม สาธิต & ขยายผล
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ผลิตภัณฑ์ 

 
3.1 แบบบันทึก/รายงาน 
3.2 แบบทดสอบ 
3.3 แบบประเมิน 

 

 

 
4.พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าผลิต 
ภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางตลาด จัดต้ังร้าน 
Green Shop     

 

 

 

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสู่
อาชีพและสร้างรายได้จากการร่วม
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของ
ชุมชน จากการปลูกพืชผล สู่การ 
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีสะอาด 
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ของอําเภอสะเมิง  

4 .วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลทุกกิจกรรม 

 

5. จัดนิทรรศการ เวทีสัมมนา 
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน  
ประเมินผลงาน ศักยภาพชุมชุน 

                  
 

5. สรุปและ อภิปรายผล  

 
 

6. สรุปรายงาน 

 

 

3. วิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพ 
และความพร้อมของชุมชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการในการเป็นหมู่บ้าน 
นําร่องการพัฒนาคุณลักษณะ  
ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T 
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3.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้    

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ ศึกษาเอกสาร ประสานงานกับพื้นทีเ่ปา้หมาย    (เดือนที่ 1-2) 
 1.1  ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์สภาพปัจจุบันชุมชน       
 1.2  ประสานงานพ้ืนที่ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
 1.3  ประชุมออกแบบกิจกรรม จดัต้ังคณะทํางาน  
 1.4  สรุปแผนกิจกรรม กําหนดการดําเนินงาน จัดทําเอกสาร  

ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน คัดเลือกกลุ่ม    (เดือนที่ 2-3) 
2.1 ประชุมเตรียมการ จัดทําเอกสาร แผนงาน 
2.2 ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ด้านการปลูก GAP และแปรรูปสินค้าเกษตร GMP 
2.3 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร และผู้นํากลุ่มอาชีพ 
2.4 สรุปประเมินผลกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 จัดอบรม สาธิต และขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี     (เดือนที่ 3-5)  
 3.1 อบรมความรู้ การปลูกพืชตามแนวปฏิบัติที่ดี GAP ศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ  
   การปลูกพืชอินทรีย์:สตรอเบอรี่ หญ้าหวาน ข้าว & พัฒนาพ้ืนที่สาธิต  
 3.2 อบรมความรู้ GMP การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสะอาด ศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ  

     การอบแห้ง หญ้าหวาน พืชสมุนไพร ข้าว& การเก็บรักษาพันธ์ุข้าว & พัฒนาพ้ืนที่สาธิต 
 3.3 จัดกิจกรรมขยายผล/ถ่ายทอดชุดความรู้ โดยผู้นํากลุ่มเกษตรกร และกลุม่อาชีพ 
 3.4 ประชุม ประเมินผลกิจกรรม ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสรุปรายงาน 

 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางตลาด Green Shop  (เดือนที่ 4-6) 
 4.1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า SMART Village  
 4.2 พัฒนาสถานที่ต้นแบบ: ศูนย์สาธิตการปลูก ศูนย์สาธิตการแปรรูป และ Green Shop 
 4.3 ประชุม ประเมินผล การทดสอบคุณภาพ และสรุปรายงาน  

ขั้นตอนที่ 5 จัดนิทรรศการ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างชุมชน   (เดือนที่ 7) 
 5.1 ประชุม สรุปผลการดําเนินงานตามกลุ่มอาชีพ   
 5.2 จัดนิทรรศการ นําเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
 5.3 จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาดโดยชุมชน / ตลาด Online  

5.4 ประชุม ประเมินผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ SMART Village  

ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงาน   (เดือนที่ 8) 
 6.1 จัดทําร่างสรุปผลรายงานผล  
 6.2 ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 
 6.3 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์
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3.4  แผนงานและผลการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.2  เปรียบเทียบแผนงานและผลการดําเนินงาน 8 เดือน (สิงหาคม 2557 – มีนาคม 2558) 

ลําดับ รายการดําเนินการ/กิจกรรม เดือนท่ี เป้าหมายผลลัพธ์ หมายเหตุ 

1 เตรียมการ ศึกษาเอกสาร ประสานงานพื้นท่ี    สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

 ศึกษาเอกสาร วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันชุมชน    
ประสานงานพ้ืนท่ี ผู้นํา เกษตรกร กลุม่อาชีพ 
ประชุม จัดตัง้คณะทํางาน ออกแบบกิจกรรม  
สรุปแผนงาน กาํหนดการ จัดทําเอกสาร  ฯ 

          
1) รายช่ือผู้ร่วมกจิกรรม   
2) ข้อมูลข้อมลูชุมชน   
3) รายงานสรปุและแผนงาน 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

2 ประชุมแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน คัดเลือกกลุ่ม สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

 ประชุมเตรียมการ จัดทําเอกสาร แผนงาน 
ศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี ด้านการปลูก GAP   
    และแปรรูปสินค้าเกษตร GMP  
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร และผู้นํากลุ่มอาชีพ
สรุปผลกิจกรรม 

        
1) รายช่ือผู้ร่วมกจิกรรมท่ีจะ
พัฒนาเป็นวิทยากรท้องถ่ิน 
2) ข้อมลูกลุม่อาชีพ/เกษตรกร 
3) รายงานสรปุ 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

3 จัดกจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมสาธิต สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

 อบรมการปลูกพืช GAP ศึกษาดูงานพื้นท่ี
ต้นแบบ พัฒนาพ้ืนท่ีนําร่องการปลกูพืชปลอดภัย  
อบรมความรู้ GMP & แปรรูปด้วยเทคโนโลยี
สะอาด ดูงานพ้ืนท่ีต้นแบบการอบแห้งหญ้าหวาน 
สมุนไพร ข้าว& พันธุ์ข้าว & พัฒนาศูนย์สาธิต 
จัดกจิกรรมขยายผล/ถ่ายทอดชุดความรู ้
    โดยผู้นํากลุม่เกษตรกร และกลุม่อาชีพ 
ประชุม ประเมนิผลกจิกรรม ทดสอบ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสรปุรายงาน 

         
1) จํานวนผู้ร่วม @ 50 คน 
2) วิทยากรท้องถ่ิน 3 คน 
3) ผลประเมินกจิกรรม และ
ความพึงพอใจผูร้่วมกิจกรรม  
3) คู่มือ ชุดความรู ้สื่อ VCD 
4) สถานท่ีสาธิตการปลูกและ
การแปรรูป อย่างละ 1 แห่ง 
5) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
อินทรีย์/ปลอดภัย 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

4 การพัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์ สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ 
    ตราสินค้า SMART Village  
พัฒนาสถานท่ีต้นแบบ: ศูนย์สาธติการปลกู    
    ศูนย์สาธิตการแปรรูป และ Green Shop 
ประชุม ประเมนิผล การทดสอบคุณภาพ  
    และสรุปรายงาน 

        
1) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
อินทรีย์/ปลอดภัย  
2) Green Shop ร้านค้าของ
ชุมชน 
3) ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

5  จัดนิทรรศการ สมัมนา แลกเปลี่ยนความรู้ สค กย ตค พย ธค มต กพ มีค 

 ประชุม สรุปผลดําเนินงานตามกลุม่อาชีพ   
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานผลติภัณฑ์ 
จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ดา้นการตลาด 
   โดยชุมชน / ตลาด Online 
ประชุม ประเมนิผลคุณภาพผลิตภัณฑ์  

        
 
 
1) จํานวนผู้ร่วม 80%  
2) ผลประเมินกจิกรรมและ
ความพึงพอใจผูร้่วมกิจกรรม  
 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

6 สรุปรายงานผล  สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

 - จัดทําร่างรายงานสรุปผลโครงการ  
- ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์

        
1) รายงานฉบับสมบูรณ ์
2) ชุดความรู้คู่มือปชช. 
3) ผลประเมินกจิกรรม 

 
ดําเนินงาน 
100 % 

  
 หมายเหตุ :  

 

 

แผนงาน 8 ตลอดโครงการ 
 

 

ผลดาํเนินงาน 8 เดือน  
  

 มีการปรับแผนกิจกรรม  
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3.5  การดําเนินงานแต่ละขั้นตอนตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1: ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแบบครบวงจร จาก
ต้นนํ้า กลางนํ้า สู่ปลายนํ้า โดยนําชุดความรู้จากการวิจัยเชิงบูรณาการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมการ ศึกษาข้อมูลปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ  
       ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดทําแผนงาน และกําหนดการดําเนินกิจกรรม  

ระยะเวลา    ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 

ผลการดําเนินงาน (100%) 

ผู้ร่วมกิจกรรม    

   ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง นายอําเภอ  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาบ ผู้นําชุมชน ผู้อํานวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ประธานมูลนิธิ และ
คณะครูผู้สอนรายวิชาเกษตร หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง ผู้ใหญ่บ้านแม่ตุงติง ประธาน
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแปรรูป ในพ้ืนที่ รวมจํานวน  38 คน   

วิธีการดําเนินงาน   

   ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาเบ้ืองต้น และทําการ
ประสานงานกับผู้นําชุมชน กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง เพ่ือสื่อสารไปยังชุมชนและ
ผู้เก่ียวข้องให้ทราบข้อมูลโครงการ สํารวจความสนใจ และความต้องการองค์ความรู้ด้านต่างๆจากงานวิจัยสู่
การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มีการประชุมย่อยเพ่ือหารือกับหน่วยงานในพ้ืนที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหาร คณะทํางาน นักวิจัย และผู้เก่ียวข้องที่สําคัญ  เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในรูปของแผนงาน 
กําหนดการ และลักษณะกิจกรรมท่ีมาจากความสนใจและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่จะพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกัน   
 

   
ภาพที่ 3.1  การประสานงานกับผู้นํา และกลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี   
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ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน   
  1)  รายช่ือกลุ่มและผู้สนใจร่วมกิจกรรม  จํานวน 33 คน   
  2)  สรุปรายงานข้อมูลบริบทชุมชน (บทที ่2)    
  3)  แผนการจัดกิจกรรมวิชาการ 2 โครงการ  
   (1)   โครงการศึกษาดูงานด้านมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   (2)  โครงการเสวนาวิชาการของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอําเภอสะเมิง  
 

ขั้นตอนที่ 2 :  การประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร  

ระยะเวลา  ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศ๗กายน2557 

ผลการดําเนินงาน (100%) 

ผู้ร่วมกิจกรรม  ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  รวม 38 คน  (ตารางที่ 3.3)   

วิธีการดําเนินงาน   

  การปฏิบัติงานภาคสนามในช่วงเวลาที่เก่ียวเนื่องจากเวลาดําเนินงานตามข้ันตอนแรก  โดยสํารวจ
พ้ืนที่และแหล่งปลูกพืชเกษตรกรรม และทรัพยากรของท้องถิ่น  การประชุมร่วมกับผู้นําเพ่ือจัดทําแผนงาน  
การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  
 1) การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ด้านการปลูกพืชตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Good 
Agriculture Practice) และด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติทางการผลิตที่ดี (GMP: Good 
Manufactory Practice) ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ สถาบัน

บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
  1.2 เย่ียมชมพ้ืนที่ต้นแบบการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ณ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านโปง อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายและนําชมโดยคุณสุพิชชา สังขะทรัพย์ ผู้จัดการฯ  
  1.3  ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เกษตรอินทรีย์สํานึกใหม่ในระบบนิเวศวิทยา” และ “SMART 

Farm กับโซนน่ิงการเกษตร” ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  1.4  จัดเวทีสนทนากลุ่ม เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน (ตุลาคม 2557) 

นําการสนทนาโดย นายแพทย์ ดร.อมร และศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.อนงค์ นนทสุต 
 2)  การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและผู้นํากลุ่มอาชีพ ที่จะร่วมโครงการ           
 3)  การมอบหมายหน้าที่คณะทํางาน ผู้เช่ียวชาญทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  
 4)  การกําหนดแผนงานจัดกิจกรรม (ระยะที่หน่ึง)   
 5)  ปัญหาอุปสรรคที่พบ   
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ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน   

(1)  กิจกรรมวิชาการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
ผู้เข้าร่วมจํานวน 33 คน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ทราบข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และเหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณประโยชน์ของพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่
อําเภอสะเมิง  การพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร การกําหนด
เป้าหมายและความต้องการของเกษตรกรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นอาชีพและเป็นรายได้ของครัวเรือน 
โดยมีนักวิชาการเป็นพ่ีเลี้ยง 

 (2)  การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมโครงการ  (ตาราง 3.3)  ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.3  ชื่อกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ  

ลําดับ ชื่อกลุ่ม การพัฒนาผลติภัณฑ์ จํานวนสมาชกิ 

1. กลุ่มเกษตรกรสะเมิงใต้   
 นายประสิทธ์ิ  อินตา ข้าว และลําไยอบแห้ง 7 คน 
 นายประครอง  ทิพย์รักษ ์ สมุนไพร 7 คน 

2. กลุ่มเกษตรกรบ้านอมลอง   
 นางละออง  ศรีวรรณะ หญ้าหวาน 42 คน 
 นายอ่ินแก้ว ไชยานะ หญ้าหวาน  
 นายสมสิทธ์ิ  อุตตะมะติง หญ้าหวาน และสตรอเบอร่ี  
 นายสุวิทย์ พรมทา สมุนไพร  

3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหาดส้มปอ่ย   
 นายบุญทอง จนัทะก ี หญ้าหวาน และสตรอเบอรี 7 คน 

4. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นแม่ตุงติง   
 นายอุดม  อุทธาปา    
 นายบุญศรี  วงษาแก้ว สมุนไพร 32 คน 
 นายเกียรติพันธ์  แสงคํากุล  นํ้าลูกหม่อน  

5. กลุ่มเยาวชนมูลนธิิสานฝัน    
 นางบุญนํา  ยามาโมโต้ ข้าวกล้องอินทรีย์ 13 คน 

6. กลุ่มเกษตรกรบ่อแก้ว    
 นายโยชู  ชะราห์ สตรอเบอรี่ 21 คน 

7. กลุ่มเยาวชน รร.สะเมิงพิทยาคม    
 นางอรทัย   ชุ่มมงคล พันธ์ุข้าว /ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 24 คน 
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  (3) คณะทํางาน ที่ปรึกษาแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  

    ในเบ้ืองต้นกําหนดให้มีคณะทํางาน วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ เป็นผู้ให้ความรู้ ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ โดยประสานงาน
โดยตรงกับกลุ่มผู้ปลูกและกลุ่มแปรรูปอย่างต่อเน่ืองตลอดโครงการ ระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มแปรรูปสามารถบริหารจัดการงานของกลุ่มต่อไปได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน และ
สามารถทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจอ่ืนๆต่อไป ประกอบด้วย  

 
ภาพที่ 3.2 ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ 

ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์    ทีป่รึกษาด้านเกษตรอินทรีย์   
ดร.สุรพล  ดํารงกิตติกุล    ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม  
ดร.สมชาย  วงศ์สุริยศักด์ิ   ทีป่รึกษาด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม      ที่ปรึกษาด้านการจัดการ/กลุ่มอาชีพ  
นพ.อมร  นนทสุต            ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์      
                                & และโครงการจัดต้ัง Green Shop 

  (4)   แผนงานและกําหนดการจัดกิจกรรม   (ดังตาราง 3.4)    

 ตารางที่ 3.4  แผนงานและกําหนดการจัดกิจกรรม (ระยะที่หนึ่ง)   

ครั้งที ่ วันที ่ กิจกรรม สถานที ่

1 31 ตุลาคม 2557 
เวลา 09.00 น.-16.00 น. 
เวลา 16.00 น.-20.00 น. 

 
สัมมนาวิชาการ ประชุมคณะทํางาน 
ฟังบรรยายพิเศษ (ดร.อมร นนทสุต) 

 
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2 1 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 09.00 น. -11.00 น. 
เวลา 13.00 น. -16.00 น. 

 
ฟังบรรยายพิเศษ (รศ.ดร.ดนุวัฒน์) ศึกษา
ดูงาน & ประชุมสรุปงาน 

 
สํานักมาตรฐาน IQS ม.แม่โจ้ 
รร.เกษตรอินทรีย์บ้านโปง 

3 29 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-18.00 น. 

 

 
ประชุมคณะทํางาน  
อบรม GAP  นักวิจัย :ดร.ชมชวน ดร.
นพวรรณ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ตรวจ
พ้ืนที่/แนะนําการพัฒนาแปลงปลูก/
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์  

 
ห้องประชุม สะเมิงรีสอร์ท 
บ้านแม่ยางห้า (ม.4) บ่อแก้ว 
บ้านอมลอง (ม.2) แม่สาบ 

 

4 13 ธันวาคม 2557 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-18.00 น. 

  
อบรม GMP  นักวิจัย ดร.สุรพล    
ดร.นพวรรณ เยี่ยมกลุ่มแปรรูป /
แนะนํากระบวนการผลิต ด้วย
เทคโนโลยีสะอาด การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์สถานที่ผลิต 
 

  
บ้านดงช้างแก้ว (ม.10) สะเมิงใต ้
บ้านแม่ตุงติง (ม.5) แม่สาบ 
บ้านงาแมง (ม.3) แม่สาบ 
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 ตารางที่ 3.4   (ต่อ)    

ครั้งที่ วันที่ กิจกรรม สถานท่ี 

5 20 ธันวาคม 2557 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-17.00 น. 

 

 
ประชุมคณะทํางาน  
อบรม GMP & การตลาด นักวิจัย :  
ดร.ชมชวน ดร.สมชาย ดร.สุรพล    
ดร.นพวรรณ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพแลกเปล่ียนแนวคิดการ การเพ่ิม
มูลค่า/ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ห้องประชุม สะเมิงรีสอร์ท 
บ้านอมลอง (ม.2) และบ้าน
หาดส้มป่อย (ม.7) แม่สาบ 
 

6 9 มกราคม 2558 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-17.00 น. 
10-12 มกราคม 2558 

 
ประชุมคณะทํางาน   
อบรมการตลาด นักวิจัย:ดร.ชมชวน  
ดร.สมชาย ดร.นพวรรณ เยี่ยมพ้ืนที่ 
ประเมินผลพัฒนาแปลง/ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
 

 
ห้องประชุม สะเมิงรีสอร์ท 
บ้านแม่ยางห้า (ม.4) บ่อแก้ว 
บ้านแม่ขะปู (ม.6) บ่อแก้ว 
บ้านแม่ตุงติง (ม.5) แม่สาบ 
บ้านงาแมง (ม.3) แม่สาบ 
บ้านอมลอง (ม.2) แม่สาบ 

7 24 มกราคม 2558 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-17.00 น. 

 

 
ประชุมคณะทํางาน  นักวิจัยและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมพ้ืนที่/ทดสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ GMP 
ออกแบบพัฒนา Green Shop  

 

ห้องประชุม สะเมิงรีสอร์ท 
บ้านอมลอง (ม.2) แม่สาบ  
 

8 6-7-8 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
เวลา 13.00 น.-17.00 น 

 

  
ประชุมคณะทํางาน เตรียมงาน
นิทรรศการของอําเภอสะเมิง และ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คร้ังที่ 1 

 

ห้องประชุมเทศบาลสะเมิงใต้  
บ้านแม่ยางห้า (ม.4) บ่อแก้ว 
บ้านแม่ตุงติง (ม.5) แม่สาบ 

9 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 
งานสตรอเบอร่ีสะเมิง 

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ร่วมจัดงาน
แสดงสินค้า/จดับูธนิทรรศการ        
ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 
ตรา SMART Village  

บริเวณที่ทําการอําเภอสะเมิง 

10. 15–28 กุมภาพันธ์ 2558 การถ่ายทอดเทคโนโลยี                 
โดยวิทยากรจาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ประเมินผลกิจกรรม (17-28 กพ.58)    

ห้องประชุมสะเมิงรีสอร์ท 
และพ้ืนที่นําร่อง 

11 6 – 11 มีนาคม 2558 สรุปประเมินผลโครงการ & พิจารณา
ร่างรายงานผลการดําเนินงาน  

ห้องประชุมสะเมิงรีสอร์ท 
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(5)   ปัญหาและอุปสรรค    

  เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงาน ระหว่างเดือน กันยายน–ตุลาคม เป็นช่วงต้นฤดูกาลปลูกพืชที่สําคัญ 
เช่น สตรอเบอร่ี เกษตรกรส่วนใหญ่กําลังเริ่มทําแปลง แต่เป็นปลายฤดูกาลของการเก็บเก่ียวหญ้าหวาน 
และเป็นช่วงที่ใกล้เก็บเก่ียวข้าว (เดือนพฤศจิกายน) จึงจําเป็นต้องมีการปรับแผน รูปแบบของบางกิจกรรม
เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมีความสอดคล้องกับฤดูกาลผลผลิตที่มี  และสามารถใช้วัตถุดิบ
ตัวอย่างในการสาธิตการอบแห้งเห็นผลได้อย่างชัดเจน เช่น หญ้าหวาน  

   
ภาพที่ 3.3 การร่วมประชุมวางแผนกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ   

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสู่อาชีพและสร้างรายได้จากการร่วมพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรของชุมชน จากการปลูกพืชผลหลักตามฤดูกาล (สตรอเบอรรี่ สมุนไพร หญ้าหวาน ข้าวฯ) สู่
การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสะอาด และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของอําเภอสะเมิง ซึ่งการดําเนินงาน
จะอยู่ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เป็นหลัก 

ขั้นตอนที่ 3 :  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรม สาธิต  

ระยะเวลา  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  

ผลการดําเนินงาน (100%)  

วิธีการดําเนินงาน   

 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านเน้ือหาภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการผลิตที่ดีแบบครบวงจร  สามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรที่
เป็นผลผลิตหลักตามฤดูกาลของอําเภอสะเมิง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การอบรมสาธิตการ
ปลูกพืชตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถพัฒนาพ้ืนที่นําร่องการปลูกพืชปลอดภัย  2) การอบรม
สาธิตแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการผลิตที่ดี มีการประยุกต์ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด ใน
กระบวนการแปรรูปหญ้าหวาน สมุนไพร และการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว ตลอดจนกระบวนการพัฒนาสถานที่
ผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี  3) การจัดกิจกรรมขยายผล/ถ่ายทอดความรู้โดยผู้นํากลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ และ 4) การประเมินผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลผลิต  ดังน้ี 
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3,1  กิจกรรมอบรมสาธิตการปลูกพืชตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และสามารถพัฒนาเปน็พืน้ที ่
  นําร่องการปลกูพืชเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย 

  วัตถุประสงค์  ดําเนินการจัดอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติการ โดยการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
      เป้าหมาย ที่มคีวามสนใจ และมีความพร้อมจะนําร่องการพัฒนาแปลงปลูกเพ่ือเป็น 

    ศูนย์สาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยตามหลักปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP: Good Agriculture Practice)  

  วันที่จัดกิจกรรม 29 พฤศจิกายน 2557   
  ผู้ร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วยผู้นําชุมชน สมาชิก โดยใช้พ้ืนที่แปลงปลูกเป็นที่ปฏิบัติ 2 แห่ง ดังน้ี 

(1) แปลงปลูกของกลุ่มสตรอเบอร่ีอินทรีย์ บ้านแม่ยางห้า(หมู่ 4) ตําบลบ่อแก้ว  
ซึ่งมีนายโยชู  ชะราห์ เป็นประธานกลุ่ม  ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน  

(2) แปลงปลูกของกลุ่มหญ้าหวานอินทรีย์ บ้านอมลอง (หมู่ 2) ตําบลแม่สาบ ซึ่งมี
นางละออง  ศรีวรรณะ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 42 คน   

  สําหรับพ้ืนที่แปลงปลูกอ่ืนๆ ที่จะร่วมโครงการพัฒนาแปลงปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เช่น กลุ่มเกษตรกรตําบลสะเมิงใต้ : นายประสิทธ์ิ อินตาและนายประครอง 
ทิพย์รักษ์ ผู้ผลิตพืช ผัก สมุนไพร,   กลุ่มเกษตรกรบ้านหาดส้มป่อย: นายบุญทอง จันทะกี ผลิตหญ้าหวาน 
และพืช ผักอินทรีย์, กลุ่มเกษตรกรบ้านอมลอง : นายอินแก้ว ไชยานะ, นายสุวิทย์ พรมทา, นายสมสิทธ์ิ 
อุตตะมะติง  ผู้ผลิตสตรอเบอรี่และหญ้าหวาน, กลุ่มข้าวอินทรีย์ : นางบุญนํา ยามาโมโต้ และเยาวชนมูลนิธิ
สานฝันสันติภาพ บ้านงาแมง, อาจารย์อรทัย ชุ่มมงคล และนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พัฒนาเมล็ด
พันธ์ุข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว  ดังภาพที่ 3.4 
 

      
ภาพที่ 3.4  ผู้นํากลุ่มเกษตรกร /วิทยากรท้องถ่ิน  เข้าร่วมโครงการนําร่องการปลูกพืชอินทรีย์  

 

     
ภาพที่ 3.5  พ้ืนท่ีปลูกสตรอเบอร่ี (บ้านแม่ยางห้า)  หญ้าหวาน (บ้านอมลอง)  และข้าวอินทรีย์ (บ้านงาแมง) 
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 วิธีการดําเนินงาน 

 การฝึกปฏิบัติพัฒนาแปลงปลูก ใช้ระยะเวลากว่า 3 เดือน ภายใต้หลักการเกษตรอินทรีย์และการปลูก
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีนักวิชาการ เป็นพ่ี
เลี้ยงให้คําแนะนําปรึกษาตลอดโครงการตามข้ันตอน   ดังน้ี 

  1) เตรียมการ : กําหนดพ้ืนที่ ทําแนวกันชน พ้ืนที่ข้างเคียง   
 2) ปฏิบัติการ : อบรม สาธิตการขึ้นแปลง เพาะกล้าการปลูก และบํารุงรักษา โดยปราศจากสารเคมี 
  และวิธีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลผลิตโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  
 3) ประเมินผล : ทดสอบคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่และหญ้าหวานจากแปลงที่ได้พัฒนาจากการฝึก

ปฏิบัติจริง ประเมินผลการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ตลอดจนประเมินผล
ระดับความเข้าใจของเกษตรกรที่ได้รบัฝึกฝน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 4) จัดทําแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยายผลสู่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)  
 5) จัดทําสื่อและชุดความรู้ สําหรับวิทยากรท้องถิ่นใช้ในการเผยแพร่ 
 6)   สรุปผลกิจกรรมการดําเนินงานเบ้ืองต้น 

 
 

3.2   กิจกรรมการอบรมสาธิต และฝึกปฏิบัติการแปรรปูผลผลิตสนิคา้เกษตรด้วยเทคโนโลยีสะอาด  

  วัตถุประสงค์  การจัดอบรมสาธิต และฝึกปฏิบัติการแปรรูปอบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเป็นผล
จากงานวิจัยให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นํา ประธานกลุ่ม พร้อมกับศึกษาดูงานด้านการใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสะอาดในพ้ืนที่ต้นแบบที่บ้านอมลอง บ้านแม่ตุงติง  ตลอดจน
แนวทางพัฒนาโรงเรือนที่ใช้ในการผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่
หลักการ GMP (Good Manufactory Practice)  

 วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 13 และวันที่ 20 ธันวาคม 2557      

 ผู้ร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วย ผู้นํากลุ่มอาชีพและสมาชิก โดยใช้สถานทีฝ่ึกปฏิบัติ 2 หมู่บ้าน ดังน้ี 
(1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านแม่ตุงติง (หมู่ 5) นายอุดม อุทธาปา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

และนายบุญศรี วงษาแก้ว  เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก 32 คน   
(2) กลุ่มแปรรูปหญ้าหวานบ้านอมลอง (หมู่ 2) นางละออง ศรีวรรณะ เป็นประธานกลุ่ม 

และมีนายอินแก้ว ไชยานะ เป็นเจ้าของโรงเรือน จํานวนสมาชิกรวม 42 คน 

 สําหรับโรงเรือนอ่ืนๆที่ร่วมโครงการพัฒนาอุปกรณ์เตาอบแห้งและสถานทีผ่ลิตเป็นเกษตรกรรายย่อย  
ได้แก่ กลุม่เกษตรกรตําบลสะเมิงใต้ :นายประสิทธ์ิ อินตาและนายประครอง ทิพย์รักษ์, กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มแปรรูป บ้านอมลอง:นายอินแก้ว ไชยานะ, นายสุวิทย์ พรมทา, นายสมสิทธ์ิ อุตตะมะติง ดังภาพที่ 3.6 



 54 

 วิธีการดําเนินงาน 

การฝึกปฏิบัติและพัฒนาสถานที่ผลิต ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  
ภายใต้หลักการผลิตตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการ เป็นพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําปรึกษา ตลอด
โครงการ มีขั้นตอนดังน้ี 

  1) เตรียมการ : กําหนดพ้ืนที่ สํารวจอุปกรณ์ และออกแบบ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การผลิต  

  2) ปฏิบัติการอบรม สาธิต การแปรรูปด้วยอุปกรณ์เตาอบแห้งชนิดต่างๆ พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน
การแปรรูปผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่  หญ้าหวานอบแห้ง  สมุนไพรอบแห้ง และ
นําชมเตาต้นแบบ ที่บ้านอมลอง และบ้านแม่ตุงติง  นอกจากน้ี มีการจัดอบรมความรู้ในการ
ควบคุมความช้ืนข้าวและเมล็ดพันธ์ุข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตําบลสะเมิงใต้ และกลุ่มข้าวอินทรีย์
บ้านงาแมง แต่ไม่สามารถสาธิตการใช้อุปกรณ์ได้จริงเน่ืองจากอุปกรณ์ต้นแบบอยู่ที่บ้านอมลอง 
และเป็นช่วงที่เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวไปแล้ว   

  3) ประเมินผล : ทดสอบคุณภาพผลผลิตหญ้าหวานและสมุนไพรอบแห้งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง  
   และประเมินผลระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรที่ได้รับฝึกฝน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ   

 4) จัดทําแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยายผลสู่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)  

 5) จัดทําสื่อและชุดความรู้ สําหรับวิทยากรท้องถิ่นใช้ในการเผยแพร่ 

 6)   สรุปผลกิจกรรมการดําเนินงานเบ้ืองต้น 
 

       

ภาพที่ 3.6  ผู้นํากลุ่มแปรรูป/วิทยากรท้องถ่ิน ท่ีเข้าร่วมโครงการนําร่องพัฒนากระบวนการแปรรูป ฯ 
 
 

     

 ตู้อบสมุนไพร       ตู้อบแห้งหญา้หวาน     เครื่องควบคุมความช้ืนข้าว                  การพัฒนาตู้อบแห้งใหม ่

ภาพที่ 3.7  อุปกรณ์อบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาด -- เป็นต้นแบบการพัฒนาตู้อบแห้งแบบใหม่  โดยชุมชน  
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3.3   กิจกรรมการขยายผล/ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรท้องถ่ิน ผูน้ํากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  

 วัตถุประสงค์  ถ่ายทอดขยายผลความรู้และเทคโนโลยี ขยายผลความรู้สู่การพัฒนาเกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อ่ืนๆ  โดยวิทยากรของท้องถิ่น (ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ) 

 วันที่จัดกิจกรรม มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558    

 ผู้ร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วย เกษตรกร สมาชิกชุมชน และผู้สนใจ รวม 346 คน (ตารางที่ 3.5)  

วิธีการ  วิทยากรท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแผนงาน วันเวลา
และสถานที่อบรมในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่  

(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หวานอินทรีย์และการอบแห้ง  โดยประธานกลุ่มหญ้าหวานบ้านอมลอง   
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อินทรีย์  โดยประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ยางห้า    
(3)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุไพรอบแห้งและนํ้าหม่อน โดยประธานกลุ่มสมุนไพร บ้านแม่ตุงติง  
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ (ข้าวซอ้มมือสานฝัน)  โดยประธานมูลนิธิสานฝันฯ บ้านงาแมง 
(5) การเก็บรักษาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง 18 สายพันธ์ุ  
6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ไอศกรีม และขนม โดย อาจารย์อรทัย ชุ่มมงคล  

ตารางที่  3.5  การถ่ายทอดโดยวิทยากรชุมชนและจํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหัวข้อต่างๆ  

ลําดับ หัวขอ้ / สถานที ่
การถ่ายทอดความรู้ 

(คร้ังที่) วันทีจ่ดักิจกรรม 
ถ่ายทอดความรู้ 

จํานวน 
ผู้อบรม 

วิทยากรชุมชน 

(1) การปลูกหญ้าหวานอินทรีย ์
ณ บ้านอมลอง   

(1) 24 มกราคม 2558 (เช้า) * 
(2) 22 กุมภาพันธ์ 2558 (เช้า) ** 

32 
48 

1.ละออง ศรีวรรณะ* 
 

(2) การอบแหง้แปรรปูหญ้าหวาน   
ณ บ้านอมลอง 

(1) 24 มกราคม 2558   (บ่าย) * 
(2) 22 กุมภาพันธ์ 2558 (บ่าย) ** 

28 
32 

2.อิ่นแก้ว ไชยานะ * 
 

(3) การปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์  
ณ บ้านแม่ยางห้า 

(1)  7 กุมภาพันธ์ 2558 *    
(2) 28 กุมภาพันธ์ 2558 **  

33 
43 

3.โยชู วะราห์ * 
 

(4) การอบแหง้สมนุไพร 3 ชนดิ 
ณ บ้านแม่ตุงตงิ 

(1)  8 กุมภาพันธ์ 2558  *  
(2) 17 กุมภาพันธ์ 2558  ** 

32 
52 

4.อุดม อุทธาปา* 
5.บุญศรี  วงษาแก้ว* 

(5) การผลิตข้าวซ้อมมือสานฝัน  
ณ บ้านงาแมง 

(1) 6 กุมภาพันธ์ 2558   *   
(2) 27 กุมภาพันธ์ 2558 (บ่าย) 

18 
38 

6.บุญนํา ยามาโมโต้* 
 

(6) การเก็บรกัษาพนัธุ์ข้าว  
ณ โรงเรียนสะเมิงพิท 

(1)  6 กุมภาพันธ์ 2558 *   
(2) 27 กุมภาพันธ์ 2558  (เช้า) 

18 
52 

7.อรทัย ชุ่มมงคล* 
 

(7) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
ข้าว ณ โรงเรียนสะเมิงพิท 

(1) 27 กุมภาพันธ์ 2558  (เช้า) * 52 บริษทัจําลองนกัเรยีน 
รร.สะเมิงพิทยาคม 

 จํานวนรวม  346  ไม่นับผู้เข้าร่วมรายเดิม 
หมายเหตุ    * มีการประเมินผลกิจกรรม   ** มีการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์   
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3.4   การประเมินผลกิจกรรม ทดสอบคณุภาพผลิตภัณฑ์ ครัง้ที่ 1   

  วัตถุประสงค์  ประเมินผลลัพธ์กิจกรรม ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกกิจกรรมหลัก 
ได้แก่ 1) การประเมินผลกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร และ 2) ประเมินผลงานโดยทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึก
ปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพร่วมโครงการ 

  ผลการดําเนินงาน (100%) 

  วันที่จัดกิจกรรม มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557   

  ผู้ร่วมกิจกรรม   เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 167 คน 

  วิธีการ 
  (1)  การประเมินผลกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร   

ในวันจัดกิจกรรม วันที่ 24 มกราคม 2558, วันที่ 6-8 และ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 167 คน (ตารางที่ 3.5)  
1.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรของชุมชนที่ผ่านการอบรม 5 
ครั้ง โดยใช้ แบบประเมินชุดที่ 1 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น แสดงรายการประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมที่จัดขึ้นด้านเนื้อหา ระยะเวลา สถานที่สภาพแวดล้อม เอกสาร อุปกรณ์ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การอํานวยความสะดวกและความพร้อมใน
การจัดอบรม ความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ความสามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

   1.2 ประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
    

  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 

ในวันจัดกิจกรรม วันที่ 17, 22 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 117 คน 
(ตารางที่ 3.5)  
2.1  ประเมินผลงานโดยทดสอบคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติของ
เกษตรกรโดยทดสอบคุณภาพผลผลิต 7 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อินทรีย์สด  
ผลิตภัณฑ์แปรรูปหญ้าหวานอบแห้ง  สมุนไพรอบแห้ง (รางจืด มะรุม หม่อน)  ผลิตภัณฑ์ข้าว
กล้องอินทรีย์ และพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง 18 สายพันธ์ุ   
2.2  ประเมินผลการพัฒนาแปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ และหลักการ GAP จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
สาธิตการปลูกหญ้าหวาน และแปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่ โดยใช้แบบประเมินชุดที่ 2 ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สร้างขึ้น 
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2.3 ประเมินกระบวนการผลิต และสถานที่ผลิตตามหลักการ GMP  ทดสอบคุณภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด  ได้แก่ คุณภาพความปลอดภัยของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ คุณภาพมาตรฐาน ความ
สะอาด ปลอดภัยของสถานที่ผลิตและสภาพแวดล้อม การใช้วัสดุ อุปกรณ์การผลิตตาม
กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด การลดต้นทุนด้านพลังงานและเชื้อเพลิง  การประเมินค่าทาง
ประสาทสัมผัสการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ด้านรส สี และกลิ่น ทดสอบโดยการชิมรส 
การมองเห็น และการสัมผัส  

  ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน  
 1)  การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะที่ 1 จํานวน 4 ครั้ง  ผูร้่วมกิจกรรมรวม 156 คน  
 2)  การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะที่ 2 จํานวน 7 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรมรวม  346 คน    

  3)  วิทยากรท้องถิ่น 7 คน ได้แก่ 1.นางละออง ศรีวรรณะ 2.นายอ่ินแก้ว ไชยานะ 3.นายโยชู วะราห์  
 4.นายอุดม อุทธาปา  5.นายบุญศรี  วงษาแก้ว 6.นางบุญนํา ยามาโมโต้  7.นางอรทัย ชุ่มมงคล   
 (ตารางที่ 3.5) 
 

  

ภาพที่ 3.8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ   

 
4) ผลิตภัณฑ์สินคา้เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย จํานวน 8 ชนิด ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอบแห้ง 

บ้านอมลอง และบ้านหาดส้มป่อย 2.  สตรอเบอรี่อินทรีย์ บ้านแม่ยางห้าและบ้านแม่ขะปู 3 . 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง 3 ชนิด ได้แก่ รางจืด มะรุม หมอ่น บ้านแม่ตุงติง  4.ผลิตภัณฑ์นํ้าลูก
หม่อน (มัลเบอรี่) บ้านแม่ตุงติง  5. ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ (บ้านงาแมง) 6. ผลติภัณฑ์แปร
รูปจากข้าว ได้แก่ ไอศกรีมรสสตรอเบอรี่-ข้าว–และมลัเบอรี่ (โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม) 7. ผลิต 
ภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง บ้านดงช้างแก้ว ได้แก่ ชาใบเตย ชาใบย่านาง ชาดอกอัญชัน  นอกจากน้ี 
ยังมีผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปอ่ืนๆ ได้แก่ กาแฟอินทรีย์ บ้านปางเติม และบ้านแม่ขะปู) และ 

 ผลิตภัณฑ์ลําไยอินทรีย์อบแห้ง และผักปลอดสารพิษ บ้านทรายมูล  
 
 



 58 

5) สถานที่สาธิตการปลูกและการแปรรูป จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ แปลงปลูกกลุ่มสตรอเบอรีอินทรีย์  
บ้านแม่ยางห้า(หมู่ 4) ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง และ แปลงปลูกของกลุ่มหญ้าหวานอินทรีย์ 
บ้านอมลอง (หมู่ 2) ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง    

  6)  คู่มือ ชุดความรู้ สื่อ VCD จํานวน 5 ชุด ได้แก่ สตรอเบอรี่ หญ้าหวาน ข้าว และสมุนไพร 
 7)  ผลประเมินกิจกรรม และความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม  

 

   

ภาพที่ 3.9 การประเมินผลจากผลิตภัณฑ์และผลงานท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติของเกษตรกร 

 
ขั้นตอนที่ 4 :  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสนิคา้ SMART Village 

  วัตถุประสงค์  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า โลโก้ SMART Village และการเพ่ิม
ช่องทางการจําหน่าย โดยดําเนินการคู่ขนานไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถึงเทคนิคการตลาดและ
วิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพร้อมจะรวมกลุ่มพัฒนาด้วยกัน 

  ผลการดําเนินงาน (100%) 

  วันที่จัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  

  ผู้ร่วมกิจกรรม   ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแกลุม่อาชีพและผู้ประกอบการท่ีร่วมกิจกรรมจํานวน 22 คน 
  วิธีการ 
 (1)  การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า SMART Village    

    1) จัดประชุมคณะทํางาน ในวาระพิจารณา (ต่อเน่ือง 3 ครั้ง วันที่20 ธันวาคม 2557,  9 และ 
24  มกราคม 2558)  โดยเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จ ออกแบบตราสินค้า
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

    2) ผู้ออกแบบจัดทําตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พร้อมตราสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ มาให้ตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ได้พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข และใช้ทดลองวางจําหน่ายในงาน
วันสตรอเบอร่ีสะเมิง (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)  
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 (2) การเพิ่มช่องทางการจําหน่าย  

 1)  จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมช่องทางจําหน่ายสองทาง โดยผ่านระบบตลาด
ออนไลน์ บน website : www.smartvillage.com และสาธิตการใช้งาน (วันที่ 9 มกราคม 
2558) โดยนําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนําร่องไว้ก่อน จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ และ  

 2)  ออกแบบร้าน Green Shop เพ่ือเป็นสถานที่นําร่องการรับซื้อและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตรของชุมชนแบบครบวงจร  โดยเสนอสถานที่ต้ังร้าน Green Shop ในระยะเร่ิมต้น 
ได้แก่ บริเวณด้านหน้าสํานักงานสะเมิงรีสอร์ท  และอาคารสโมสรด้านหน้าสะเมิงวิลล่า ซึ่ง
ต้องทําการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

  ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน  
1)  ผลิตภัณฑ์สินคา้เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย ภายใต้โครงการ SMART Village จํานวน 7 รายการ  
 ได้แก่ สตรอเบอรรี่ หญ้าหวาน ข้าว และสมนุไพร 
2)   ตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ SMART Village พร้อมบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ   
3)  สถานที่จัดต้ัง Green Shop ร้านค้าสีเขียวของชุมชน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10   ตัวอย่างการพัฒนาตราสินค้า 3 คร้ัง 

   

ภาพที่ 3.11  ช่องทางการจําหนา่ย ตลาดออนไลน์  และสถานท่ีต้ังร้าน Green Shop  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : วิเคราะห์ ประเมินผล ศักยภาพ และความพร้อมของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในการ 
เป็นหมู่บ้านนําร่องการพัฒนาคุณลักษณะตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  ซึ่งดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 5 จัดนิทรรศการ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างชุมชน  

ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ 2558  

ผลการดําเนินงาน  (100%)  

ผู้ร่วมกิจกรรม  ผู้นํากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ร่วมงาน  

วิธีการดําเนนิงาน   
  ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์โครงการ  ประเมินผลการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยทดลอง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า โลโก้ SMART Village  ประชุมเสวนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด สรุปผลการดําเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม  และการประเมินผลคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ SMART Village โดยสรุปดังน้ี  

5.1  การจัดนิทรรศการ นําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ  

 วัตถุประสงค์  ประชาสัมพันธ์โครงการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลย เป็นเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีสนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรของอําเภอสะเมิงให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายผู้ผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 

 วันที่จัดกิจกรรม 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  

 ผู้ร่วมกิจกรรม   ผู้นํากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ร่วมงาน  

 วิธีการ   
1) จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ จาํนวน 17 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หญา้หวาน

อบแห้ง ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรอบแห้ง 3 ชนิด ได้แก่ รางจืด 
มะรุม หม่อน ผลิตภัณฑ์นํ้าลกูหม่อน (มัลเบอร่ี) พร้อมด่ืม และผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งอ่ืนๆ ได้แก่ ชาใบเตย  ชาใบย่านาง ชาดอกอัญชัน และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ไอศกรีมรสสตรอเบอรี่-ข้าว และมลัเบอรี่ (โรงเรยีนสะเมิงพิทยาคม)  

   2) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและผู้ทีส่นใจ 
ร่วมเป็นสมาชิกร้านค้าสีเขียว Green Shop โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์อ่ืนๆ เช่น  
กาแฟอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ลําไยอินทรีย์อบแห้ง และผักปลอดสารพิษ  

       3)  ประเมินผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพร ด้านรส ส ีและ
กลิ่น จากการชิมรส การมองเห็น และการสมัผัส โดยใช้แบบประเมินที่สรา้งขึ้น  
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5.2   การประชุมสรุปผลประเมินและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด   

 วัตถุประสงค์  สรุปผลการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของแต่ะกลุม่ ประเมินผลทดสอบคุณภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินคา้เกษตรอินทรีย์   

  วันที่จัดกิจกรรม  13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  

  ผู้ร่วมกิจกรรม   ผู้นํากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ร่วมงาน  

  วิธีการ   

1)  ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า โดยสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว ผู้ซื้อสินค้าที่มี
ต่อกิจกรรมเชิงวิชาการรูปแบบนิทรรศการ รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า SMART Village 

2)  สํารวจความสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์และต้องการตลาดจากกลุ่มผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวมาจากภายนอก พร้อมกับบันทึกรายได้ซึ่งเป็นผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของ
กลุ่ม จํานวน 17 ผลิตภัณฑ์  (วัดจากยอดขาย)   

3)  ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพร ด้านรส สี และกลิ่น จากการชิมรส 
การมองเห็น และการสัมผัส โดยใช้แบบประเมินชุดที่ 2  

4)  สํารวจความสนใจของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่มีต่อการเข้าร่วมอบรมตามโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2558   

5.3   การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T 

  วัตถุประสงค์    วิเคราะห์ผลประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T 

  วันที่จัดกิจกรรม  11 มีนาคม 2558  

  ผู้ร่วมกิจกรรม    ผู้นํากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ นักวิจัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก   

  วิธีการ   

1) จัดเสวนาร่วมกับผู้นํา ตัวแทนกลุ่ม เพ่ือประเมินผลการจัดนิทรรศการ และประเมิยผลการจัด
กิจกรรมย่อยในขั้นตอนต่างๆ โดยการประเมินตนเอง และประเมินระหว่างกลุ่ม 

2) วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเป็นหมู่บ้านนําร่อง โดย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาบ และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล 
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3) ประเมินสรุปภาพรวมด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหตุปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรต่ืนตัวและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมมาเป็นการจัดการระบบการผลิตทางเกษตรที่ดี และพัฒนาระบบ
การผลิตโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด  โดยเจาะจง 4 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการท่ีมี
ศักยภาพ และใช้แบบประเมินคุณลักษณะตามเกณฑ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development) (2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (Management by Grouping) 
(3) การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ (Added Value Production) (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ชุมชน (Resource and Environment Conservation) และ (5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Clean Technology)  โดยกําหนดค่าคะแนน 5 ระดับ
จากมากไปหาน้อย (5-4-3-2-1) ดัง ตารางที่ 3.6 

 
ตารางที่ 3.6  ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  

ชื่อหมู่บ้าน/ผลิตภัณฑ ์

รายการการประเมิน 

บ้านแม่ยางห้า 

สตรอเบอรี่ 

บ้านอมลอง 

หญ้าหวาน 

บ้านงาแมง 

ข้าวพ้ืนเมือง 

บ้านแม่ตุงติง 

สมุนไพร 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (S)   5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

การจดัการแบบรวมกลุ่ม (M)  5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ (A) 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

การใช้ทรัพยากรของชุมชน (R) 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตร      
ต่อส่ิงแวดล้อม (T) 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน  
 1)  จํานวนและรายช่ือผู้ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  
 2)  จํานวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการ/ สมัครเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์      
 3)   ผลประเมนิระดับความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์ ฯ และกิจกรรม  
 4)  ผลการทดสอบคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์   
 5)  ผลประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T 
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ขั้นตอนที่ 6    สรุปรายงานผล  

ระยะเวลา  มีนาคม 2558  

ผลการดําเนินงาน  (100%)  

ผู้ร่วมกิจกรรม  นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เก่ียวข้อง 

วิธีการดําเนนิงาน   

จัดทําร่างรายงานสรุปผลโครงการ ส่งรายงานให้วิทยากรกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมและ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์

ข้อสรุปเบื้องต้น/ผลที่ได้จากการดําเนินงาน  

 1)  รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ ์

 2)  สื่อ ชุดความรู้ และคู่มือฉบับประชาชน. 
 

ภาพที่ 3.12   การจัดร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอผลิตภัณฑงานท่องเที่ยวประจําปีของอําเภอสะเมิง 

3.5  ข้อจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
  เน่ืองจากชุมชนเป้าหมายอําเภอสะเมิงเป็นหมู่บ้านในพ้ืนที่สูง ซึ่งมีข้อจํากัดบางประการ โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงยาก เน่ืองจากถนนแคบ และว่ิงผ่านพ้ืนที่สูงชัน  อีกทั้ง ระยะแรกของการเริ่มต้น
โครงการซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน (นับต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม–กันยายน 2557) ทําให้การเข้า 
พ้ืนที่ล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด จําเป็นต้องปรับเลื่อนการดําเนินบางกิจกรรม และเร่งดําเนินงานในช่วงท้ายเพ่ือ  
ให้ทันตามแผนงานตามท่ีเสนอไว้  
 

 
 



 64 

บทท่ี 4 

วิเคราะห์ผลดําเนินงานและข้อวิจารณ์ 

 
 
 โครงการ SMART Village เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลการวิจัย จากหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งอําเภอสะเมิง  ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  
นําไปสู่การสร้างรายได้และส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  ที่
กําหนดไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความย่ังยืน (Sustainability)  2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม 
(Management by Grouping)  3) เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ (Added Value) 4) การใช้ทรัพยากรดิน
นํ้าป่า (Resources) และ 5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Technology 
application)  โดยสามารถวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและข้อวิจารณ์ ตามลําดับ ดังน้ี  
 

4.1  วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  

 4.1.1   ผลการดําเนินงานเชิงความรู้   

     การส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนสู่การสร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน  สรุปได้ดังน้ี 

    1) หลักการเบื้องต้น  เป็นนําวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และชุดความรู้จากงานวิจัย โดย
เริ่มต้นจากนักวิจัยนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร ทั้งหลักทฤษฎี
และการฝึกฝนปฏิบัติจริงจนได้ผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพที่สามารถจําหน่ายได้ เกษตรกรได้
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จนสามารถทําหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่นได้ 
สามารถจัดอบรมสาธิต ขยายผลต่อไปยังกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่สนใจได้เอง เพ่ือให้เกษตรกรของ
อําเภอสะเมิงได้รับการพัฒนาความรู้เพียงพอที่จะเป็นทั้งผู้ผลิต  ผู้ประกอบการแปรรูป และเป็นผู้จําหน่าย
ผลผลิตเกษตรแบบครบวงจร  โดยเริ่มต้นจากต้นนํ้า กลางนํ้า สู่ปลายนํ้า  

    2)  การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต้นน้ํา เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบเกษตรกรรม
ย่ังยืนที่มีวิธีการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตร
ปลอดภัย แต่ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ความรู้หลักที่นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ต้นนํ้า  2 เรื่องหลัก ได้แก่ 
(1) หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) และ (2) ระบบการรับรอง
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มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม หรือประชาชนมีส่วนร่วม PGS (Participatory & People Guarantee System)  
ในที่สุดทําให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่างสุขภาพ อาหาร และ
การเกษตร ที่มีความสําคัญต่อวิถีชุมชน เกษตรกรที่ร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนพัฒนาผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถเป็นวิทยากรท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ในพ้ืนที่อ่ืนๆ  โดยเฉพาะประธานกลุ่มสตรอเบอรร่ีอินทรีย์ บ้านแม่ยางห้า ตําบลบ่อ
แก้ว และประธานกลุ่มหญ้าหวานอินทรีย์ บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ นอกจากน้ี ทั้งสองกลุ่มได้พัฒนาแปลง
ปลูกเกษตรอินทรีย์และใช้เป็นพ้ืนที่สาธิตการปลูกผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป 

    3) การส่งเสริมการเรียนรู้ที่กลางน้ํา เป็นการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านเทคนิค
วิศวกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน ความรู้หลักที่นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่กลางนํ้า 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 
(1) หลักการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practices (GMP) และ (2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
ทําให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตของ
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดการยอมรับของผู้บริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในโลกปัจจุบัน  เกษตรกรท่ี
ร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสถานที่ผลิต ได้ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และสามารถเป็นวิทยากรท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่ได้ต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านแม่ตุงติง และกลุ่มแปรรูปหญ้าหวาน บ้านอมลอง  ที่
ได้นําหลักการเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการอบแห้งหญ้าหวาน และสมุนไพร 3 
ชนิด สามารถเพ่ิมผลผลิต  ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนเช้ือเพลิงและแรงงานที่ลดลงเน่ืองจากเวลา
การผลิตที่ลดลง 

    4) การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปลายน้ํา เป็นการพัฒนาหาแนวทางด้านการตลาดร่วมกันโดย
แกนนํากลุ่มเกษตรกร ประธานกลุ่มอาชีพ ได้หยิบยกประเด็นปัญหา ความต้องการ และร่วมกันวิเคราะห์
หาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาด้านการตลาด ความรู้หลักที่นํามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปลายนํ้า 2 
เรื่องหลัก ได้แก่   (1) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (2) การพัฒนาโล
โก้และตราสินค้า และ(3) การเพ่ิมช่องทางจําหน่าย โดยระบบตลาดออนไลน์  และการจัดต้ัง Green Shop 
ร้านค้าสีเขียวของชุมชน เพ่ือเป็นพ้ืนที่รับซื้อและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม ภายใต้ตราสินค้า 
SMART Village  ในเบ้ืองต้นได้มีการจัดต้ังเป็นคณะทํางานซึ่งมาจากการเสนอตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน รวม 19 คน โดยมีพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา 5 คน เพ่ือร่วมกันทําหน้าที่ร่าง
ระเบียบ แผนดําเนินงาน จัดต้ังกองทุนและเปิดร้าน Green Shop ในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม   
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    5) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติจริง  ส่งผลให้
ชุมชนมีการรวมกลุ่มทํางานอย่างต่อเน่ือง ทั้งกระบวนการปลูก กระบวนการแปรรูป/อบแห้ง  และ
กระบวนการจําหน่าย ในช่วงเวลา กว่า 6 เดือน กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างพ้ืนที่ได้มีมาพบกัน มี
โอกาสพบวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นํานวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ให้รับรู้ความก้าวหน้าของโลก
ปัจจุบัน ชุมชนจึงตระหนักถึงปัญหาและข้อจํากัด ของผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ท้องตลาดมากข้ึน หากยังไม่มี
การพัฒนาด้านคุณภาพ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกเวทีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแบบร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ เพ่ือเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตและจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชนตลอดฤดูกาลอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง   
   

 4.1.2   ผลการดําเนินงานเชิงผลผลิต  

  (1)  จํานวนกิจกรรมและจํานวนคนที่ได้รบัการพัฒนาคนในชมุชนสู่การสร้างอาชีพและ
เศรษฐกิจชุมชน     ดังตารางที่ 4.1 

 
  ตารางที่ 4.1  จํานวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ลําดับ วันท่ี กิจกรรม จํานวน 
ผู้ร่วม 

วิทยากร/ผู้ดําเนินงาน หมายเหตุ 

1.  31 ต.ค. 2557 สัมมนาวิชาการ  ศึกษาดูงาน 
ฟังบรรยายพิเศษ 

33 คน คณะวิทยากรม.แม่โจ้/ 
นพ.ดร.อมร นนทสุต  

อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

2.  1 พ.ย.2557 ศึกษาดูงานบรรยายพิเศษ   
ประชุมคณะทํางาน 

33 คน รศ.ดร.ดนุวัฒน์ เพ็งอ้น 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม 

อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

3.  29 พ.ย.2557 ประชุมคณะทํางาน 
อบรมเกษตรอินทรีย์ GAP   
เย่ียมพ้ืนท่ี  

38 คน ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
ดร.ชมชวน บัญระหงษ์ 

 
อบรมวิทยากรท้องถ่ิน
และผู้สนใจ 

4.  13 ธ.ค. 2557 อบรมเทคโนโลยีสะอาด&GMP  
เย่ียมพ้ืนท่ี 

22 คน ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม 

อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

5.  20 ธ.ค. 2557 ประชุมคณะทํางาน 
อบรม GMP & การตลาด  
เย่ียมพ้ืนท่ี 

22 คน ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม 

 
อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

6.  9 ม.ค. 2558 
 

10 ม.ค.2558 
11 ม.ค.2558 
12 ม.ค.2558 

ประชุมคณะทํางาน 
อบรมการตลาด / เย่ียมพ้ืนท่ี
กิจกรรมชุมชน – บ่อแก้ว 
กิจกรรมชุมชน – แม่ตุงติง 
กิจกรรมชุมชน – อมลอง 

22 คน 

 

46 คน 

ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
ดร.สมชาย วงศ์สริุยศักด์ิ  
ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ 
ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
 

ติดตามผลการพัฒนา
แปลงและสถานที่ผลิต 
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
สัมพันธ์ งานวันเด็ก
ร่วมกับพ้ืนท่ี  
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  ตารางที่ 4.1 สรุปจํานวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ)  

ลําดับ วันท่ี กิจกรรม จํานวน 
ผู้ร่วม 

วิทยากร/ผู้ดําเนินงาน หมายเหตุ 

7.  24 ม.ค. 2558 ประชุมคณะทํางาน   
อบรมบรรจุภัณฑ์  
การพัฒนา Green Shop  

20 คน ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
ดร.สมชาย วงศ์สริุยศักด์ิ
นพ.ดร.อมร นนทสุต 
 

 
อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

8.  6 ก.พ. 2558 ประชุมคณะทํางาน  
อบรมการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1/1 
ประเมินผลงาน  

20 คน 
23 คน 

ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
นางบุญนํา ยามาโมโต้ 

 
อบรมวิทยากรท้องถ่ิน 

9.    7 ก.พ. 2558 อบรมระบบ PGS  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  1/2 
ประเมินผลงาน 2 พ้ืนท่ี   

15 ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ 
นายโยชู  วะราห์  
นางละออง ศรีวรรณะ 

 
อบรมวิทยากรท้องถ่ิน
เฉพาะกลุ่มผู้ปลูก 

10.    8 ก.พ. 2558 อบรมการอบแห้งด้วยอุปกรณ์
ระบบปั๊มความร้อน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1/3 
ประเมินผลงาน  

 
18 

ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
นายอุดม อุทธาปา 
นายบุญศรี วงษาแก้ว 

อบรมวิทยากรท้องถ่ิน
เฉพาะกลุ่มข้าว 

11.  13-15 ก.พ.2558 ร่วมนิทรรศการแสดงสินค้า 
จําหน่ายผลิตภัณฑ์  

(ไม่มีการ
ลงชื่อ) 

คณะทํางานทุกคน นักท่องเที่ยวผู้ชมบูธ 
และซ้ือผลิตภัณฑ์
มากกว่า 300 คน/วัน 

 (17-28 กพ.2558) ถ่ายทอดเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2      วิทยากรท้องถ่ิน  
12.  17 ก.พ.2558 สมุนไพรอบแห้ง 52 นายอุดม อุทธาปา 

นายบุญศรี วงษาแก้ว 
มีคู่มือและสื่อวิดิทัศน์  

13.  22 ก.พ.2558 การพัฒนาการปลูกหญ้าหวาน
อินทรีย์และการอบแห้ง GMP 

53 นางละออง ศรีวรรณะ 
นายอินแก้ว ไชยานะ 
และคณะรวม 6 คน 

มีคู่มือและสื่อวิดิทัศน์  

14.  27 ก.พ.2558 เช้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 75 นางอรทัย ชุ่มมงคล  
และคณะนักเรียน  

15.  27 ก.พ.2558 บา่ย การผลิตข้าวอินทรีย์ 42 นางบุญนํา ยามาโมโต้ 

 
มีคู่มือและสื่อวิดิทัศน์ 

16.  28 ก.พ.2558 สตรอเบอรร่ี 107 นายโยชู วะราห์ 
น.ส.ผ่องศรี วอซูมู 
น.ส.พิมพา สุขพนาพร 

มีคู่มือและสื่อวิดิทัศน์ 

17.  6 มึ.ค. 2558 ประชุมคณะทํางาน  
โครงการจัดต้ัง Green Shop 
ประเมินผลโครงการ  
 

28 นพ.ดร.อมร นนทสุต 
ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ 
ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
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 จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการดําเนินงานเชิงผลผลิต ดังน้ี 

 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ อบรมความรู้ และศึกษาดูงาน     

   จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุม่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสิ้น 33 คน ได้ร่วมศึกษาดูงานด้าน
มาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)  และโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านโปง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   นอกจากน้ี ยังได้มีส่วนร่วมในการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มเกษตรกรและ 
กลุ่มอาชีพอําเภอสะเมิง ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือร่วมคิด ร่วมพัฒนาเพ่ิม 
คุณค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 2) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี   

   ระยะที่ 1  การพัฒนาเกษตรกรและผูป้ระกอบการให้เป็นวิทยากรท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ 
นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจําแนกเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สม่ําเสมอ  และเป็นคณะทํางานหลัก จํานวน 1 7  คน และเป็นผู้ที่สนใจกิจกรรม เป็นเป็นเครือข่าย 
คณะทํางานและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว  จํานวน 21 คน   

   ระยะที่ 2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุม่อาชีพ และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ใหม้ีความรู้ พร้อม
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการปลูก การแปรรปู และพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานตลาดสากล โดยมีทีม
วิทยากรในท้องถิ่น เป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีคณาจารย์นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นพ่ีเลี้ย
ที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน ซึ่งจําแนกเป็นคณะวิทยากรของท้องถิ่น จํานวน 17 คน และเป็นผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม รวม 329 คน  

   หากจําแนกรายตามกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มข้าว 117 คน  กลุ่มสตรอเบอร่ี 107 คน กลุ่ม
หญ้าหวาน 53 คน และกลุ่มแปรรูปสมุนไพรจํานวน   52 คน  ซึ่งมาจากทั้งพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่อ่ืนๆ  
ดังตารางที่ 4.2 
 

ภาพที่ 4.1  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีต่างๆ ของชุมชน 
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 ตารางที่  4.2  ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เข้ารว่มกิจกรรม   

ลําดับ พ้ืนท่ีศึกษา ครัวเรือน ประชากร เป้าหมาย
รายตําบล 

 ผู้ร่วม
กิจกรรม 1 

 ผู้ร่วม
กิจกรรม 2 

วิทยากร 
ท้องถ่ิน 

จําแนกตามกลุ่ม 
อาชีพเกษตรกร 

1 บ้านทรายมูล  ม.5 173 472 
2 บ้านดงช้างแก้ว ม.10 435   579 

 

80 
14 
22 

42 
34 

2 
1 

3 บ้านอมลอง ม.2 110 366 
4 บ้านงาแมง ม.3 39 129 
5 บ้านแม่ตุงติง ม.5 45 146 

 
150 

15 
13 
25 

53 
14 
52 

6 
1 
3 

6 บ้านแม่ขะปู  ม.3 245 1,070 
7 บ้านแม่ยางห้า ม.5 235 799 

80 8 
10 

26 
67 

2 
1 

8 อ่ืนๆ (ผู้สนใจท่ัวไป) - - 20 26 41 1 
 จํานวนรวม 1,282 3,561 330 136 329 17 

กลุ่มสตรอเบอร่ี 
 110 คน 

กลุ่มหญ้าหวาน  
58 คน 

กลุ่มสมุนไพร  
  57 คน 

กลุ่มผลิตข้าว 
    121 คน  

รวม     346 คน  
 

3) จํานวนวิทยากรท้องถ่ินและเป็นคณะทํางานของโครงการ  

    ประกอบด้วยคณะทํางาน จํานวน 17 คน ในจํานวนน้ีเป็นวิทยากรหลัก 7 คน  ดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือ การประกอบอาชีพ หมายเหตุ 

1.  นายอุดม  อทุธาปา (ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง วิทยากรหลัก 
2.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว   กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง วิทยากรหลัก 
3.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล              กลุ่มแปรรูปน้ําหม่อน บ้านแม่ตุงตงิ         
4.  นายทักษิณ  ศรวีรรณะ (ผู้ใหญบ่้าน) กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
5.  นางละออง  ศรวีรรณะ กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง วิทยากรหลัก 
6.  นายสุวิทย์ พรมทา กลุ่มสมุนไพร บา้นอมลอง  
7.  นายบุญทอง จนัทะก ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านหาดส้มป่อย  
8.  นายอินแก้ว ไชยานะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง วิทยากรหลัก 
9.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  

10.  นายประสิทธิ์  อินตา กลุ่มเกษตรกรขา้ว บ้านทรายมูล  
11.  นายประครอง  ทิพยร์ักษ ์ กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
12.  นายโยชู  ชะราห์ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยางหา้ วิทยากรหลัก 
13.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
14.  นางสาวผ่องศรี  วอสุมู กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
15.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กลุ่มข้าว บ้านงาแมง วิทยากรหลัก 
16.  นางอรทัย   ชุ่มมงคล กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล วิทยากรหลัก 
17.  นายสมสิทธิ์  อตุะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านอมลอง  

   



 70 

  ทั้งน้ี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆ ภายใต้การให้คําแนะนําปรึกษาจาก
คณาจารย์นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  
  ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์     (ด้านเกษตรอินทรีย์)     
  ดร.สุรพล  ดํารงกิตติกุล (ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม) 
  ดร.สมชาย  วงศ์สุริยศักด์ิ  (ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
  ดร.นพวรรณ บุญธรรม (ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม)   
  นพ.อมร  นนทสุต  (ด้านแผนยุทธศาสตร์/ ผู้ให้การสนับสนุน Green Shop)  

  คณะทํางาน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง ในเร่ืองการพัฒนาระบบกลไกบริหาร
จัดการกลุ่มที่ดีและมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร ความสําคัญของสุขภาพ อาหาร และการเกษตร การ
กําหนดเป้าหมาย และความต้องการของเกษตรกรท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นอาชีพและเป็นรายได้ของ
ครัวเรือน โดยมีนักวิชาการเป็นพ่ีเลี้ยง 

 (2) ผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร  
   ผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังตารางที่ 4.3  ประกอบด้วย  
   1)   ผลิตภัณฑ์หญา้หวานอบแห้ง (บ้านอมลอง) และบ้านหาดส้มป่อย  
   2)   สตรอเบอรี่อินทรีย์ (บ้านแมย่างห้าและบ้านแม่ขะปู)  
   3).  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง 3 ชนิด ได้แก่ รางจืด มะรุม หมอ่น และผลิตภัณฑ์นํ้าลูกหม่อน  
    (มัลเบอรี่) บ้านแม่ตุงติง   
   4)  ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ (บ้านงาแมง)  
   5)  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ไอศครีมรสสตรอเบอร่ี-ข้าว–มัลเบอรี่ (รร.สะเมิงพิทยาคม)  

6) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง ได้แก่ ชาใบเตย ชาใบย่านาง ชาดอกอัญชัน (บ้านดงช้างแก้ว) 
7) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปอ่ืนๆ ได้แก่ กาแฟอินทรีย์ (บ้านปางเติม บ้านแม่ขะปู) และ

ผลิตภัณฑ์ลําไยอินทรีย์อบแห้ง และผักปลอดสารพิษ (บ้านทรายมูล)  

(3)  สถานทีส่าธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย  
1) แปลงปลูกกลุม่สตรอเบอรีอินทรีย์  บ้านแม่ยางห้า (หมู่ 4) ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง   
2)  แปลงปลูกของกลุ่มหญ้าหวานอินทรีย์ บ้านอมลอง (หมู่ 2) ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง    

(4) สถานทีส่าธิตการแปรรูปด้วยกระบวนการเทคโนโลยสีะอาด   
1) สถานที่สาธิตกระบวนการอบแห้งสมุนไพรด้วยอุปกรณ์ระบบป๊ัมความร้อน บ้านแม่ตุงติง 

(หมู่ 5) ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง    
2)   สถานที่สาธิตการอบแห้งหญ้าหวานด้วยเตาประหยัดพลังงาน บ้านอมลอง (หมู ่2) 
  ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง    
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 (5) คู่มือ สื่อ และชุดความรู้ สําหรับใช้เผยแพร่ในการ 
             ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ประกอบด้วย 

    (1)  แผ่นพับ ไวนิล คู่มือการผลิต คู่มิอการใช้งาน 

   (2)  สื่อวิดิทัศน์ ชุดรวม SMART Village, ชุดย่อย  

                  สตรอเบอรี่ หญ้าหวาน ข้าว และสมุนไพร  

    (6)    ตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ SMART Village พร้อมบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ   
        ผลผลิตที่เกิดการอบรมด้านการตลาด ซึ่งมีลําดับการพัฒนา ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 4.2  ลําดับการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ ภายใต้ SMART Village 
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(7)   ช่องทางการตลาด  

  1)  ระบบตลาดออนไลน์ และระบบฐานขอ้มูลผลิตภัณฑ์)    

    ระบบตลาดออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ http://www.smartsamoeng.com/mapSamoeng.php  
ประกอบด้วยหน้าแรก เมนูหลัก Main Page (http://www.Smartvillage.com) และลิงค์เช่ือมโยงไปยัง
หน้าเมนูย่อย ได้แก่ เมนูสินค้าทั้งหมด   สินค้ามาใหม่  และสินค้าแนะนํา เมนูข้อมูลวิธีการสั่งซื้อสินค้า เมนู
ข้อมูลวิธีการชําระเงิน ข้อมูลวิธีการรับสินค้า  และข้อมูลช่องทางการติดต่อกับผู้จัดการตลาดออนไลน์ 
นอกจากน้ี ยังได้จัดทําร่างคู่มือการใช้งาน สําหรับ User จํานวน 1 ชุด และจัดทําคู่มือการใช้งานสําหรับ
ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการตลาดออนไลน์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเมนูจัดการข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป เมนู
จัดการข้อมูลการขาย เมนูจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ หมวดหมู่สินค้า เมนูจัดการข้อมูลการชําระเงินและเมนู
สรุปยอดขาย (ภาคผนวก ฉ)  แต่เน่ืองจากผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตกร จึงต้องการเวลาใน
การฝึกฝนทําความเข้าใจกับการใช้งาน เน่ืองจากเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับ
เกษตรกรผู้ใช้งานวัยสูงอายุ  ที่ประชุมคณะทํางานได้เสนอให้รับสมัครสมาชิกระดับเยาวชนทําหน้าที่เป็น
ผู้ทําหน้าที่ดูแลระบบ  

2) สถานทีจั่ดต้ัง Green Shop ร้านคา้สเีขียวของชุมชน  

   สถานที่จัดต้ัง Green Shop หรือร้านค้าสีเขียวของชุมชน  เกิดจากข้อเสนอของกลุ่มที่
ต้องการให้มีการจัดหาพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า เป็นจุดรับซื้อขาย หรือแหล่ง
จําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และพืชเกษตรปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของอําเภอสะเมิง 
ในเบ้ืองต้นผู้แทนกรรมการ  สะเมิงรีสอร์ท (นายแพทย์ ดรอมร นนทสุต และศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
อนงค์ นนทสุต ได้มอบอาคารด้านหน้าสะเมิงวิลล่าเป็นสถานที่จัดต้ังร้านค้า Green Shop เป็นการช่ัวคราว  
ดังภาพที่ 4.3 

 

   

ภาพที่  4.3  สถานท่ีจัดต้ัง Green Shop ร้านค้าสีเขียวของชุมชน 
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 ที่ประชุมคณะทํางานได้เสนอข้อกําหนด Green Shop และหลักการทํางานร่วมกันในเบ้ืองต้น และมี
ข้อสรุปดังน้ี 

 (1) มีการแต่งต้ังคณะทํางาน ที่มาจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่ร่วมโครงการ มีการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ และวาระการทํางาน 2 ปี โดยยังมีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นที่ปรึกษา และมีการประชุมทุกเดือน    

 (2) มีการระดมทุน ในรูปแบบของจํานวนหุ้น หุ้นละ 100 บาท โดยคณะทํางานผู้ร่วมก่อต้ังจะถือ
หุ้นคนละจํานวนไม่น้อยกว่า 10 หุ้น ขึ้นไป 

 (3) มีการรับสมัครสมาชิกทั่วไปเพ่ือได้รับสิทธิรับเงินปันผลรายปี และส่วนลดการซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์ 

 (4) มีการรับสมัครสมาชิกที่สนใจวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าใน Green Shop และตลาด
ออนไลน์ โดยจะต้องเป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  ที่ต้องการผลิตและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (รวมระยะปรับเปลี่ยน) และเกษตรปลอดภัย เท่าน้ัน   

 (5) มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดตลาดนัด สัปดาห์ละ 1 วัน โดยจัดการเปลี่ยนเวร  
  

 4.1.3   ผลการดําเนินงานเชิงพัฒนา  

     สภาพปัจจุบันของชุมชนอําเภอสะเมิง ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทห่างไกล  เกษตรกร ผู้ประกอบ
อาชีพผลิตสินค้าการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมครัวเรือน ขนาดเล็ก การฝึกฝนพัฒนาคน ให้
เป็นผู้มีความรู้และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  จนสามารถจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ
ได้ ภาครัฐมีบทบาทสําคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ และให้โอกาสประชาชนในการเข้าถึง
ความรู้อย่างหลากหลาย  ภายใต้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่ความย่ังยืนทุกมิติ   

   (1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

    การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทําให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีรากฐานมั่นคงและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันสามารถพ่ึงตนเองได้   ทั้งระบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
แบบครบวงจร มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยสมาชิกชุมชน จํานวน 346 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ได้ผ่านการอบรมสาธิตด้านการผลิตการแปรรูป ตามหลัก
ปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย  การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย การแปรรูปด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสะอาด เป็นการอบแห้งสมุนไพร และหญ้าหวาน  จนถึงขั้นการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และ
มีการรวมกลุ่มจําหน่ายโดยเลือกช่องทางการตลาดเป็นของกลุ่มโดยจัดต้ังสถานที่รับซื้อและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สตรอเบอรี่อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ หญ้าหวาน สมุนไพรอบแห้ง 3 ชนิด (รางจืด มะรุม  
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ใบหม่อน) และน้ําหม่อนพร้อมด่ืม ภายใต้โลโก้และตราสินค้า SMART Village  นอกจากน้ี ยังได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ประกอบการที่พักในพ้ืนที่ จัดต้ัง ร้าน Green Shop เป็นสถานที่นําร่องการจําหน่ายและ
เป็นจุดรับส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรของอําเภอ   ผลจากทดลองจําหน่ายสินค้าในวันงานประจําปีของ
อําเภอ พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพราะข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์  และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี ได้ให้ความสนใจที่จะท่องเที่ยวและหาที่พักแบบฟาร์ม
เสตย์ (Farm Stay) โดยขอเข้าไปในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือเย่ียมชมกิจกการ ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และ
พร้อมกับเก็บสตรอเบอรี่หรือผลิตภัณฑ์สินค้าสดจากฟาร์มโดยตรง ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมและสร้าง
อาชีพให้แก่อําเภอสะเมิง โดยเฉพาะด้านที่พักและร้านอาหาร เพ่ิมมากขึ้น     

   (2) การพัฒนาสังคม  

       ประชากรส่วนใหญ่ของอําเภอสะเมิงเป็นเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมี
หน้ีสินและฐานะยากจน ขาดความรู้และโอกาสที่จะเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร  การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผ่าน
กิจกรรมเรียนรู้ ศึกษาดูงาน อบรมสาธิต และทดลองฝึกปฏิบัติการจริง ทําให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นผลผลิตที่มี
ความแตกต่างจากเดิมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  เข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตที่มีความเก่ียวข้องกับการ
ใช้พลังงานและต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างชัดเจน  ความต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ให้ดีและมีคุณภาพจึงมีมากย่ิงขึ้น  โดยรวมกลุ่มร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบของคณะทํางานที่มาจาก
ผู้แทนกลุ่มต่างๆ และพยายามร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล และ
ระดับอําเภอ  นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในการนําฐานทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาที่มี
อยู่ มาใช้พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตนเอง  นํานโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรและนโยบายท่องเที่ยวมาเป็นโอกาส
ในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาของท้องถิ่น เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนต่อไป 
พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผสมกลมกลืนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่พึงปรารถนา  ผู้คนอยู่
ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร   

   (3)  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผู้ปลูกสตรอเบอรรี่และหญ้าหวาน  รวมทั้งกลุ่มแปรรูปสมุนไพร และ
ผู้ผลิตหญ้าหวาน ที่ได้นําหลักการเทคโนโลยีสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการฝึกปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัย นอกจากทําให้เพ่ิมผลผลิตคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ยังส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยตรง  ชุมชนคงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้พลังงาน ดินนํ้าป่า 
อย่างรู้คุณค่า ทั้งยังร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
พลังงานสะอาด ปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ตลอดโครงการ  
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    ทั้งน้ี ประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ข้างต้น ได้ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบและกลไกการพัฒนา
ของท้องถิ่นโดยเช่ือมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาระดับตําบล และระดับอําเภอ  ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอสะเมิง ประจําปี 2557 – 2560 หลายโครงการ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน GAP (พืชสตรอเบอร่ี)  โครงการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว การส่งเสริม
การจําหน่ายด้วยตลาดออนไลน์  โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เป็นต้น  
 
 (4) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา 
  เชิงพื้นที่ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  

  การประเมินผลลัพธ์กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชน มี
การประเมินผลการดําเนินงานใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนาคนท่ีร่วมกิจกรรม เป็นการ
ประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ การนําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  2)  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นการประเมินการยอมรับของตลาดต่อตัวสินค้า ทั้ง
ด้านคุณภาพ ราคา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 3)  ผลการพัฒนาหมู่บ้าน  เป็นการประเมิน
ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  
โดยมีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน สรุปผล
ดังน้ี  

      1) การประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรม ได้แก่ การทําเกษตรตามหลักการ GAP และการทําเกษตรอินทรีย์  การแปรรูป-อบแห้งสมุนไพร 
หญ้าหวาน  หลักการ GMP และกระบวนการเทคโนโลยีสะอาด  ข้าวและการเก็บรักษาพันธ์ุ การส่งเสริม
การจําหน่ายและตลาดออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการรับรองมาตรฐานแบบ PGS  ทั้งหมดนี้
ประเมินโดยเกษตรกร ผู้เข้าร่วมอบรม โดยช่วงแรก ดําเนินกิจกรรมในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ทําหน้าที่เป็นวิทยากร คือ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแสดงผลเป็น
ค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรม  ดังตาราง ที่ 4.3 – 4.6 สําหรับช่วงที่ 2 เป็น
การดําเนินกิจกรรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้ทําหน้าที่ เป็นทําหน้าที่เป็นวิทยากร คือวิทยากรท้องถิ่น 
ดังตาราง ที่ 4.7 – 4.10 และตารางที่ 4.11 ซึ่งแสดงผลประเมินภาพรวมคะแนนเฉล่ียของทุกกิจกรรม 
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ตารางที่ 4.3  กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการทําเกษตรกรรมย่ังยืน อินทรย์ี และหลักการ GAP 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    

1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  3.85 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 4.08 มาก 

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.93 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.83 มาก 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   4.11 มาก 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.00 มาก 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นหรือบรรจใุนแผนพัฒนาชุมชน 4.12 มาก 

8. ผลผลิตที่ได้จากการอบรมก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 4.27 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.33 มากที่สุด 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  4.57 มากที่สุด 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 4.72 มากที่สุด 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.11 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 1--12 4.16 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   

1. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.20 ปานกลาง 

2. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  3.50 มาก 

3. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 2.40 น้อย 

4. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 3.50 มาก 

5. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3.00 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 13-17 3.12 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกับการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน หลักการ GAP และหลักการอินทรีย์  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ให้แก่เกษตรกร
และ ผู้ผลิต ที่สนใจ จํานวน 38 คน มีผู้ตอบจํานวน 32 คน ผลการประเมินระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.11)  
ส่วนการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  ผลประเมินมีค่าคะแนนระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.12)  
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ตารางที่ 4.4  กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการแปรรูป การอบแห้งสมุนไพร หญ้าหวาน  หลักการ GMP  
     และกระบวนการเทคโนโลยีสะอาด  

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  4.23 มากที่สุด 
2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 4.11 มาก 
3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.85 มาก 
4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.08 ปานกลาง 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     
5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   4.07 มาก 
6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.15 มาก 
7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นหรือบรรจใุนแผนพัฒนาชุมชน 4.26 มากที่สุด 
8. ผลผลิตที่ได้จากการอบรมก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 4.24 มากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจ    
9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.28 มากที่สุด 
10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  4.62 มากที่สุด 
11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 4.33 มากที่สุด 
12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.42 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 1--12 4.13 มาก 
การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.12 ปานกลาง 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  3.58 มาก 
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.75 มาก 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.00 มาก 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 4.00 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกับการแปรรูป การ
อบแห้งสมุนไพร หญ้าหวาน  หลักการ GMP และกระบวนการเทคโนโลยีสะอาด ที่จัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 13 
และวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ให้แก่เกษตรกรและ ผู้ผลิต จาํนวน 22 คน มีผู้ตอบครบทกุราย ผลการประเมินมี
คะแนนในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  4.13)  ส่วนผลการประเมนิความคิดเห็นที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ มีค่าคะแนน ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.69) 
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ตารางที่ 4.5  การอบรมเรื่องการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว เทคโนโลยีการควบคุมความช้ืน   

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    

1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  4.00 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 4.32 มากที่สุด 

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  4.00 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 4.21 มากที่สุด 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   4.29 มากที่สุด 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  3.88 มาก 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  4.24 มากที่สุด 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 4.38 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.20 มาก 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.53 มาก 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 4.25 มากที่สุด 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.05 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 1-12 4.11 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.80 มาก 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  4.10 มาก 
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.00 ปานกลาง 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.10 มาก 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.76 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมอบรมเรือ่งการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว 
เทคโนโลยีการควบคุมความช้ืนข้าวที่จัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  ให้แก่เกษตรกรและ ผู้ผลิต จาํนวน 23 
คน มีผู้ตอบ 20 ราย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (คา่เฉล่ีย 4.11) ส่วนผลประเมนิความคิดเห็นที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ได้ผลคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.76) 
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ตารางที่ 4.6  การส่งเสริมการจําหน่ายและตลาดออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  3.55 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 3.73 มาก 

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.75 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.42 มาก 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   3.00 มาก 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  3.66 มาก 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  3.61 มาก 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 3.50 มาก 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 3.25 มาก 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.20 มาก 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 3.80 มาก 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.12 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 1-12 3.55 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.30 ปานกลาง 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  4.20 มาก 
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 4.15 มาก 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 3.50 มาก 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3.25 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกับการตลาด การ
ส่งเสริมการจําหน่าย ตลาดออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ที่จัดขึ้น 3 ครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 วันที่ 
9 มกราคม 2558 และวันที่ 24 มกราคม 2558   ให้แก่คณะทํางาน กลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิต จํานวน 22 คน 
มีผู้ตอบแบบประเมินครบทุกราย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)  ส่วนการประเมินความ
คิดเห็นที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ผลคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.68) 
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ตารางที่ 4.7  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่ 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  4.00 มาก 
2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 4.12 มาก 
3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  4.00 มาก 
4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 4.25 มากที่สุด 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     
5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   4.16 มาก 
6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.10 มาก 
7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  3.95 มาก 
8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 4.33 มากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจ    
9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.32 มากที่สุด 
10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.53 มาก 
11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 4.25 มากที่สุด  
12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.05 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 มาก 
การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.2 มาก 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  3.5 มาก 
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 2.4 ปานกลาง 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 3.5 มากที่สุด 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.12 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อินทรีย์  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  โดยวิทยากรท้องถิ่น (นายโยชู วะราห์
และคณะ)  กลุ่มได้จัดอบรมและสาธิตการพัฒนาแปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านแม่ยางห้า และบ้านแม่ขะ
ปู ตําบลบ่อแก้ว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร่ีและผู้สนใจท่ัวไป จํานวน 107 คน ผู้ตอบแบบประเมิน
จํานวน 82 คน ผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ส่วนการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการบรรลุ 
เป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.12) 
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ตารางที่ 4.8  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หญา้หวาน 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  3.83 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 3.63 มาก 

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.55 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.63 มาก 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   4.21 มากที่สุด 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.35 มากที่สุด 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  4.01 มาก 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 4.25 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 3.90 มาก 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.85 มาก  

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 3.75 มาก 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.02 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.12 ปานกลาง 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  3.58 มาก  
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.75 มาก 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.00 มาก 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 4.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (13) 3.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยี เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอินทรีย์ การปลกูและการอบแห้ง  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  โดยวิทยากร
ท้องถิ่น (นางละออง ศรีวรรณะ, นายอินแก้ว ไชยานะ และคณะ)  ซึ่งกลุ่มได้จัดอบรมและสาธิตการพัฒนา
แปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอบแห้งด้วยเตาประหยัดพลังงาน ณ บ้านอมลอง 
ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตหญ้าหวาน และผู้สนใจ จาํนวน 53 คน ผู้ตอบจํานวน 48 คน ผลการประเมินมีค่า
คะแนนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) สว่นการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ มีผลคะแนนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) 
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ตารางที่ 4.9  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ข้าว 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  3.52 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 3.45 มาก  

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.35 ปานกลาง 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.28 ปานกลาง 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   3.44 มาก 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.12 มากที่สุด 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  4.14 มากที่สุด 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 3.92 มาก 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 3.86 มาก 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.65 มาก 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 3.55 มาก 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 3.85 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.80 มาก 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  4.10 มาก  
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.00 น้อย 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.10 ปานกลาง 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3.80 มาก  

ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวและ
ผลิตจากข้าว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  โดยวิทยากรท้องถิ่น (นางบุญนํา ยามาโมโต้ และนางอรทัย ชุ่ม
มงคล และคณะ)  ซึ่งกลุ่มได้จัดอบรมและสาธิตการเก็บรักษาพันธ์ขาว 18 สายพันธ์ุ ของโรงเรียนสะเมิง
พิทยาคม และการผลิตข้าวอินทรีย์ของเยาวชนมูลนิธิสานฝนัสันติภาพ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ
ผู้สนใจ จํานวน 117 คน (เป็นนักเรียน 75 คน และผู้ปกครองซึ่งเป็นเกษตรกร จํานวน 42 คน)  มีผู้ตอบ
แบบประเมินจํานวน 98 คน ผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ส่วนการประเมิน 
ความคิดเห็นที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ มีคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
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ตารางที่ 4.10  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    
1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  4.30 มากที่สุด 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม 4.18 มาก 

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.80 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.20 ปานกลาง 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   3.88 มาก 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.12 มาก 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  4.36 มากที่สุด 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 4.51 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.32 มากที่สุด 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  4.12 มาก 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม 4.44 มากที่สุด 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   
13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.50 มาก 
14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  4.20 มาก 
15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.00 ปานกลาง 
16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.50 มากที่สุด 
17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 4.30 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 13-17 3.90 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  โดยวิทยากรท้องถิ่น (นายอุดม อุทธาปา และ
นายบุญศรี วงษาแก้ว) ซึ่งกลุ่มได้จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง รวม 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม 
รางจืด และใบหม่อน ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจ จํานวน 52 คน ณ บ้านแม่ตุงติง   ผู้ตอบแบบ
ประเมินครบทุกราย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15)  ส่วนการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ
การบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  ผลคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  4.5) 
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ตารางที่ 4.11  ภาพรวมการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ    

1. ความสอดคล้อง กับความตอ้งการของกลุ่มอาชีพ  3.91 มาก 

2. การไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม * 3.97 มาก   

3. การเพิ่มทกัษะและความพร้อมก่อนการปฏิบตัิจรงิ  3.78 มาก 

4. ความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันท ี 3.61 มาก 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์     

5. การนําความรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน   3.95 มาก 

6. คุณประโยชน์ต่อชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ  4.10 มาก 

7. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  4.13 มาก 

8. ความเป็นไปได้ในการนําเข้าบรรจใุนแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น * 4.24 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    

9. คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบ มีคุณภาพ และเข้าใจง่าย 4.12 มาก 

10. วิทยากรสามารถอธิบายไดช้ัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย  3.94 มาก 

11. การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จดัอบรม * 4.16 มาก 

12. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 4.15 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 มาก 

การบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village.”   

13. กิจกรรมจะนําไปสู่ความยั่งยืน (S)   3.41 มาก 

14. กิจกรรมทําให้เกิดการจัดการแบบรวมกลุ่ม (M)  3.85 มาก 

15. กิจกรรมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) 3.04 น้อย 

16. กิจกรรมมกีารใช้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ่น (R) 4.03 มาก 

17. กิจกรรมมกีารใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 3.78 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม (13) 3.62 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกกิจกรรม พบว่า ในด้านความรู้
ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้นภายหลังกิจกรรม มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 

3.97)  รองลงมา คือ กิจกรรมมีความสอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.91)  การเพิ่มทักษะ

และความพร้อมก่อนการปฏิบัติจริง (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีความสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้งานได้ทันที 

(ค่าเฉล่ีย 3.62)  ตามลําดับ 
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 ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ พบว่า ความเป็นไปได้ในการนําโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านท้องถิ่น 

(ค่าเฉล่ีย 4.24)  มากที่สุด   รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น  (ค่าเฉล่ีย 4.24) คุณประโยชน์

ต่อชุมชน และผู้เข้ารว่มโครงการ  (ค่าเฉล่ีย 4.10)  และการนําความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือน 

(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามลําดับ 

 ด้านความพึงพอใจ พบว่า การอํานวยความสะดวกด้านต่างๆของผู้จัดอบรม มีค่าคะแนนมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 
4.16)  รองลงมาคือ ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) คู่มือ ส่ือ เอกสารประกอบมี
คุณภาพและเข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.12) และประเด็นวิทยากรสามารถอธิบายได้ชัดเจน มีความเข้าใจได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามลําดับ  

 สําหรับผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ SMART Village. พบว่า ประเด็นการใช้ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น (T) มีค่าคะแนนมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ กิจกรรมได้ทําให้
เกิดการจัด การแบบรวมกลุ่ม (M) (ค่าเฉล่ีย 3.85) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (T) 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) สําการนําไปสู่ความยั่งยืน (S) (ค่าเฉล่ีย3.41) ส่วนประเด็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (A) มีคะแนนใน
ระดับน้อยที่สุด(ค่าเฉล่ีย 3.04)   

2) การประเมินผลด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ 

  การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้งสมุนไพรและหญ้าหวาน ได้ทําการทดสอบโดย คณาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ ทราบจุดเด่นและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์มากที่สุด สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โอกาสทําธุรกิจได้ต่อไป สําหรับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สด (สตรอเบอรี่และหญ้าหวาน) ได้นําระบบ PGS: People Guarantee System มาทดลองใช้ 
ซึ่งเป็นทางเลือกในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต 
ผู้บริโภค นักวิชาการ ผู้เก่ียวข้อง  ซึ่งได้ร่วมทดสอบในพ้ืนที่แปลงสตรอเบอรี่ ในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2558  
และแปลงหญ้าหวาน ในวันที่ 22 ภุมภาพันธ์ 2558  พร้อมกับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน       
ดังตาราง 4.12 

  สําหรับการประเมินยอมรับของตลาดต่อตัวสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ ราคา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้โลโก้ SMART village  ได้ใช้แบบประเมิน 
ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ด้านความชอบ และแนวโน้มการซื้อของผู้บริโภค พร้อมทั้ง เหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  ความเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ทําให้
ผู้บริโภคมีการตอบสนองที่ดี สามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธการตลาดต่อไป ซึ่งได้ทําการ
ประเมินในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประจําปีของอําเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558 ประเมิน 
จากผู้ร่วมงาน นักท่องเที่ยว กลุ่มผู้บริโภค และผู้สนใจซื้อสินค้า ดังตาราง 4.13 
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 ตารางที่ 4.12  ภาพรวมผลประเมินด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

ลําดับ ผลผลิตจากกิจกรรม วันที่ประเมิน  ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

(1) ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอบแห้ง    22 กุมภาพันธ์ 2558 3.65 ผ่าน (ระดับด)ี 

(2) ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อินทรีย์ 28 กุมภาพันธ์ 2558 4.12 ผ่าน (ระดับด)ี  

(3) ผลิตภัณฑ์อบแห้งสมุนไพร 3 ชนิด  8 กุมภาพันธ์ 2558   4.75 ผ่าน (ระดับดีมาก) 

(4) ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 4.05 ผ่าน (ระดับด)ี 

(5) พันธุ์ข้าว 18 สายพันธุ์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 3.33 ผ่าน (ระดับปานกลาง) 

(6) แปลงสาธิตการปลูกหญ้าหวาน 22 กุมภาพันธ์ 2558 3.76 PGS ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

(7) แปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 3.42 PGS ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

 

 ตารางที่ 4.13  ภาพรวมการยอมรับของตลาดต่อตัวสินค้า 
  

ลําดับ รายการประเมิน สตรอเบอรี ่หญ้าหวาน ข้าว สมุนไพร ค่าเฉลี่ย ผลประเมิน 

(1) สถานที่จําหน่าย     4.00 4.20 4.00 4.25 4.11 มาก 

(2) ตราสินค้า 4.15 4.32 4.28 4.16 4.23 มากที่สุด 

(3) ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 4.00 4.50 4.00 4.20 4.18 มาก 

(4) ขนาดบรรจุ 4.20 4.28 3.80 4.41 4.17 มาก 

(5) ราคา ต่อ หน่วย  3.83 4.15 4.15 4.28 4.10 มาก 

(6) แหล่งผลิต  4.29 4.35 4.72 4.81 4.54 มากที่สุด 

(7) ความชอบ / พึงพอใจ 3.45 4.42 3.82 4.67 4.09 มาก 

 ผลรวม 3.99 4.32 4.11 4.40 4.20 มาก 
 

 กลุ่มผู้บริโภค  ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในด้านชนิดและลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ควรทําจากวัสดุท้องถิ่น เช่น ตะกร้า ถุงผ้า กล่องกระดาษสา ฯ เป็นชุดของขวัญของฝากจากสะเมิง 
การมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ พันธ ุ์ พ้ืนที่ปลูกที่เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ วิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการ และ
ส่งเสริมการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอสะเมิงอีกทางหนึ่ง  นอกจากน้ี จํานวนนักท่องเที่ยวที่แวะชม
นิทรรศการและสั่งซื้อสินค้าของโครงการส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกซื้อว่าเป็นเพราะเช่ือมั่นในช่ือเสียง 
ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านเกษตรอินทรีย์   
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 3)  ผลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการประเมินศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนในการที่เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T โดย ได้รับความร่วมมือจากผู้บรหิารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน  ประกอบกับผลการวิเคราะห์โดยกลุ่ม 
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ตารางที่ 4.11)  เมื่อมาวิเคราะห์ผลมาสรุปร่วมกัน ปรากฏผลดังน้ี 

 ตารางที่ 4.14  ผลประเมินศกัยภาพ ความพร้อมของชุมชนในการที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
 

ชื่อหมู่บ้าน/ผลิตภัณฑ ์

รายการการประเมิน 

บ้านแม่ยางห้า 

สตรอเบอรี่ 

บ้านอมลอง 

หญ้าหวาน 

บ้านงาแมง 

ข้าวพ้ืนเมือง 

บ้านแม่ตุงติง 

สมุนไพร 
ค่าเฉล่ีย 

  

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (S)   3.40 3.00 4.00 4.60 3.75 

การจดัการแบบรวมกลุ่ม (M)  4.10 4.00 3.90 5.00 4.25 

การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ (A) 2..00 3.00 2.00 3.00 2.50 

การใช้ทรัพยากรของชุมชน (R) 4.00 3.00 3.10 4.90 3.75 

การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม (T) 

4.50 4.30 4.20 5.00 4.50 

 ค่าเฉลี่ยผลรวม 3.60 3.46 3.44 4.5 3.75 

  
 จากตารางที่ 4.14  แสดงผลประเมินหมูบ้่านที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายทีจ่ะขยายผลการพัฒนา
ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั่วทั้งอําเภอสะเมิง มีจํานวน 4 แห่ง จาก
จํานวนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ซึง่พบว่า หมู่บ้านแม่ตุงติงได้รับผลคะแนนประเมินสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.5 หรือร้อยละ 90) เมื่อพิจารณาคะแนนรายข้อแล้ว พบว่าข้อที่ได้คะแนนมากทีสุ่ด คือ การจัดการผลิต
แบบรวมกลุ่ม และการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านทีไ่ด้คะแนนรองลงมาคือ 
บ้านแม่ยางห้า (ค่าเฉล่ีย 3.60)  การพิจารณาคะแนนเป็นรายข้อ  จะพบว่า ข้อที่ได้คะแนนมากทีสุ่ด คือ 
การจัดการผลติแบบรวมกลุม่ และการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน สําหรับ
หมู่บ้านอมลอง และหมู่บ้านงาแมง ได้รับคะแนนประเมินใกล้เคียงกันคอื 3.46 และ 3.44 ตามลําดับ  
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 ตารางที่ 4.15 ภาพรวมการประเมินโครงการ SMART Viillage  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดด้านบริบท ( Context )  4.15 มาก 
ความจําเป็นความต้องการของคนในชุมชน  4.57 มากที่สุด 
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.05 มาก 
ความเข้าใจร่วมกันของชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง  3.83 มาก 
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนําเข้า ( Input )     3.74 มาก 
ความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงาน 3.45 มาก 
ความพร้อมด้านงบประมาณ เงินลงทุน 3.51 มาก 
การใช้ทรัพยากรอย่างในท้องถิน่อย่างเหมะสมและคุ้มค่า 4.27 มากที่สุด 
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ( Process )    4.28 มากที่สุด 
มีแผนงาน กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงานที่ชดัเจน เหมาะสม 4.54 มากที่สุด 
การตรวจสอบตดิตามประเมินผล กิจกรรม ที่โปร่งใส 4,33 มากที่สุด 
การมีส่วนร่วมของประชาชน/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง   3.94 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวขอ้ง 4.34 มากที่สุด 
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต ( Product )   3.58 มาก 
จํานวนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เพิ่มขึน้          (7 ผลิตภัณฑ์) 4.23 มากที่สุด 
รายไดข้องกลุ่ม/ครัวเรือนที่เพิม่ขึ้น       (ร้อยละ 13) 3.25 ปานกลาง 

ร้านค้าของชุมชนเพิ่มขึ้น Green Shop  (1 แห่ง) 3.27 ปานกลาง 

ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ ์( Outcomes )  3.85 มาก 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   4.09 มาก 
สร้างงาน สร้างกลุ่มอาชีพใหม่ 4.33 มากที่สุด 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  3.12 ปานกลาง 
ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ ( Impact )  3.66 มาก 
ผลกระทบทางบวก (ความคาดหวังต่อการมีโครงการ) 4.17 มาก 
ผลกระทบทางลบ  (ไม่ได้มีความคาดหวังตอ่โครงการ) 3.15 ปานกลาง 

ผลรวม  3.87   มาก 

 จากตารางที่ 4.15  แสดงผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาพรวม พบว่า โครงการ
ดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดด้านกรอบเวลา โดยเฉพาะฤดูกาลผลิต ที่ไม่ตรงกับแผนกิจกรรม รายการประเมิน
ที่ปรากฏ จําแนกรายตัวบ่งช้ีหลัก 6 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท (Context) ความจําเป็นความต้องการของคนใน
ชุมชน ประกอบด้วย ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเข้าใจร่วมกันของชุมชน ผู้เก่ียวข้อง 
ได้คะแนนรวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  ประกอบด้วย ความพร้อมด้านปัจจัย
การผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงาน ความพร้อมด้านงบประมาณ เงินลงทุน การใช้ทรัพยากรอย่างในท้องถิ่น
อย่างเหมะสมและคุ้มค่า ได้คะแนนรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74)  ด้านกระบวนการ (Process)  
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ประกอบด้วย การมีแผนงาน กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม  การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล กิจกรรม ที่โปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และภาพรวมความพึง
พอใจของประชาชนผู้เก่ียวข้อง ได้คะแนนรวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ด้านผลผลิต (Product)  
ประกอบด้วย จํานวนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เพ่ิมขึ้น รายได้ของกลุ่ม/ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น  ร้านค้าของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(Green Shop)  ได้คะแนนรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58)  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  ประกอบด้วย 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  สร้างงาน สร้างกลุ่มอาชีพใหม่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้คะแนน
รวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85)  สําหรับด้านผลกระทบ   (Impact) ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้ภายในระยะเวลา
สั้นๆ โครงการน้ีจึงกําหนดประเด็นความคาดหวังต่อโครงการไว้ในแบบประเมินข้อน้ี ซึ่งประกอบด้วย 
ผลกระทบทางบวกที่เป็นความคาดหวังต่อการมีโครงการ) และผลกระทบทางลบซึ่งชุมชนไม่ได้มีความ
คาดหวังใดๆ ต่อโครงการ  ซึ่งได้คะแนนรวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

 

4.2  ข้อวิจารณ ์

  (1)   ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน  

      เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรในอําเภอสะเมิง ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และยังมี
หน้ีสิน ขาดความรู้และโอกาสที่จะเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร การได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งการศึกษาดูงาน 
อบรมสาธิต และฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งการปลูก การอบแห้ง ฯ จนทําให้พัฒนาศักยภาพจากผู้เข้าได้รับ
ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ทําการถ่ายทอดความรู้  ทําให้ผู้นําและสมาชิกชุมชนได้สัมผัสถึงระดับคุณภาพผลผลิต
ที่มีความแตกต่างจากเดิมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ได้ตระหนักรู้ถึงหลักการใช้พลังงานและต้นทุนการ
ผลิตอย่างชัดเจน ประกอบกับความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ดีและมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดี  
การรวมกลุ่มขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะทํางานที่มาจากผู้แทนกลุ่มต่างๆจึงเกิดขึ้น แต่ปัจจัยที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จได้น้ัน จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตําบล และระดับอําเภอ  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานท้องถิ่นที่ส่งเสริมการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นําฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  นอกจากน้ี นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรนับเป็น
โอกาสสําคัญของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการแบบครบวงจร
ได้ด้วยการจัดการของกลุ่มเอง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนของชไมพร 
(2553) ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ความสามัคคีของชุมชนในการนําฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และภูมิปัญญาชุมชน มาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ระดับตําบล นโยบายรัฐบาลนํามาเป็นโอกาส ใช้
งบประมาณในการจัดอบรม ผ่านกระบวนการกิจกรรม จนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ วิสัยทัศน์
ผู้ประกอบการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงได้ด้วย
การจัดการของกลุ่มเอง  
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 อย่างไรก็ดี กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน  การได้มาร่วมประชุม และร่วมสรุปบทเรียน มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน
เพ่ือให้มีการผลิตพืชผลการเกษตรอย่างต่อเน่ือง (ดังภาพที่  ทําให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพ ทําให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด และนําความรู้ ต่อเช่ือมกับประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง เป็นวิธีการสร้างพลังการเรียนรู้สูงสุด สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  กระบวนการจัดการผลิตแบบกลุ่มเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนฐานราก 
ให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นมากข้ึน การมีส่วนร่วม
ของประชาคมอําเภอสะเมิงที่เพ่ิมขึ้นทําให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยราชการให้การสนับสนุนกิจกรรมมาก
ขึ้นเป็นพลังที่เกิดมาจากการจัดการงานร่วมกัน โดยให้ความสําคัญต่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรท่ีปลอดภัย ทําให้เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ อาหาร 
การเกษตร สมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง  การ
พัฒนาความรู้ จึงมีความจําเป็นอย่างมากต่อเกษตรกรที่ต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน เสริม
ความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
 
  (2)   ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตร ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ส่วนหน่ึงมาจาก
ความต้องการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้มั่นคง ขณะที่สมาชิกบางส่วนที่ต้องการจะสืบสานตํานาน คุณค่า
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นต่อไป  โดยนําความรู้เทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผสมผสานเรื่องราว ตํานาน และคุณค่าเอกลักษณ์ล้านนาเป็นจุดขายที่สําคัญ ทําให้เป็นที่รู้จักของ
ตลาด สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าของ เสรี (2556) ที่เช่ือว่า 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือ ที่จะช่วย
ให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้  การให้ความร่วมมือ ทําการค้าขายอย่างเกื้อหนุน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ สร้างกระแสชุมชนคนอนุรักษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างสรรค์จุดขายและจุดเด่น 
มุ่งเน้นการเรียนรู้สู่คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างแพร่หลายและต่อเน่ือง 

     อย่างไรก็ดี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอีกจํานวนมาก ยังไม่มีความเข้าใจด้านสุขลักษณะการแปรรูป
อย่างถ่องแท้  ยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ดีและถูกสุขลักษณะแบบ GMP อย่างสมบูรณ์ สถานที่ผลิตยังขาด
วัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน ทั้งภาชนะรองผลิตภัณฑ์ การอบ การล้าง ห้องผลิตที่สะอาดปราศจากสิ่ง
ปนเป้ือน  แม้ว่าประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแปรรูปบางราย จะได้มีโอกาสศึกษาดูงาน
เย่ียมชมห้องแปรรูปผลผลิตเกษตรซึ่งมีกระบวนการผลิตตามแนวปฏิบัติที่ดีและสะอาดถูกสุขลักษณะ ในที่
ต่างๆ รวมทั้งที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง และที่โรงงานธนพัฒน์สะเมิงรีสอร์ท  ดังน้ัน หากชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มแปรรูปซึ่งเป็นกําลังสําคัญ ยังมีความมุ่งมั่นจะขับเคล่ือนการพัฒนาผลผลิตเกษตรไปสู่
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เป้าหมายความสําเร็จ จําเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้น จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือจัดการผลผลิตแต่ละชนิดอย่างมีคุณภาพและครบวงจรได้    สามารถคง
อายุการเก็บรักษาผลผลิตได้นานมากขึ้น รอบรู้เรื่องมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์  ความรู้พ้ืนฐานเรื่องตลาด
และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากน้ี ยังมีความจําเป็นต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านช่างเทคนิค 
สามารถดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์เตาอบแห้งต้นแบบและอุปกรณ์ระบบป๊ัมความร้อนได้เอง  สามารถขยายผล
ไปยังชุมชนอ่ืนอย่างทั่วถึง  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นช่องทางหน่ึงที่ทําให้คนที่มีความสนใจ
เหมือนกันได้มาพบกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้จากการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตเกษตรและพืชท้องถิ่นแบบครบวงจร สะอาดได้รับการถ่ายทอดออกไปยังภายนอกชุมชนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง   

  ตารางที่ 4.16 การวางแผนการผลิต 

ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูกาลปลูก 
ในรอบปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)   ข้าว             

2)   สตรอเบอรี่             

3)   หญ้าหวาน สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

4)   สมุนไพร สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

5) ลําไย-อบแห้ง              

6) เก๊กฮวย              

7) เสาวรส              

8) อ้อย                 

9) ผัก – ผักพ้ืนบ้าน * สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

10) หอม กระเทียม สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

11) สมุนไพร มะรุม ใบหม่อน รางจืด สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

12) กระเจี๊ยบ สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

13) งาขาว  สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

14) แก่นตะวัน  สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 

 เตรียมแปลง/พ้ืนที่  ปลูกต้นกล้า   การปลูก    การเก็บเก่ียว/ผลผลิตออก    ดูแล/บํารุงต้นพืช 
 
หมายเหตุ   ฤดูกาลท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกผักชนิดต่าง ๆ 
 ตลอดปี  กวางตุ้ง คะน้า ผักตระกูลแตง ผักตระกูลถ่ัว ผักตระกูลมะเขือ หอมแดง   อ่ืนๆ 
 ฤดูหนาว ผักตระกูลกะหล่ํา แตงเทศ ถ่ัวลันเตา พริกยักษ์ กระเทียม หอมหัวใหญ่ 
 ฤดูร้อน,  ฤดูฝน ผักตระกูลแตง ผักตระกูลถ่ัว และพันธ์ุทนร้อน ทนฝน 
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(3)   ผลการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 
การประเมินผลดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดด้านกรอบเวลาของฤดูกาลผลิต พบว่า เกณฑ์  SMART 

เป็นที่รู้จักเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน จํานวนหมู่บ้านที่พร้อมเป็นหมู่บ้านต้นแบบมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  มีเพียง 3 หมู่บ้าน จากจํานวนที่เข้าร่วมโครงการ 7 หมู่บ้าน  ดังน้ัน การผลักดัน
โครงการพัฒนาภายใต้ตัวแบบ SMART Village ให้เข้าสู่ระบบและกลไกการพัฒนาของท้องถิ่นและ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการปรับพฤติกรรมของ
เกษตรกร ต้ังแต่การใช้ปัจจัยการผลิต การปรับกระบวนการผลิต การแปรรูปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานคุณภาพเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เข้าสู่ระบบตลาดสากล ภาพรวมของชุมชนมีศักยภาพและมีความ
พร้อมเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ แต่ผลประเมินตามเกณฑ์ S-M-A-R-T ในตารางที่ 4.14  
พบว่า ชุมชนให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสะอาด (clean technology) มากที่สุด รองลงมาคือการ
จัดการแบบกลุ่ม (management by grouping)  ส่วนเกณฑ์การนําทรัพยากรในท้องถิ่น (resource) มาใช้
ในการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการพัฒนาสู่ความย่ังยืน (sustainability)  อยู่ระดับที่เท่ากัน สําหรับ
การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า (added value)  ในผลิตภัณฑ์สินค้ายังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร ดังภาพที่ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  การวิเคราะห์ผลประเมินตามเกณฑ์ S-M-A-R-T โดยใช้ Web Diagram 

 

    อย่างไรก็ดี การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการมีเพ่ิมมากข้ึน  ผู้นําชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล มีการนําเทคโนโลยีความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ผู้นํากลุ่มสามารถเป็นวิทยากรท้องถิ่นโดยประสานความรู้จากภายในและภายนอก
ชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์ มีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพึ่งพาภายในชุมชนมากขึ้น   
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การขยายผลจะก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะที่มาจากชุมชน ได้แก่ ควรสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในโครงการ SMART village ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนอย่างกว้างขวาง  ควรมีการ
ให้ความรู้ทั่วถึงโดยเฉพาะการกําหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการได้ตามเป้าหมาย  เพ่ือให้การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่จะดําเนินการต่อไป จะเป็นที่ยอมรับและเข้าใจมากข้ึนโดยเฉพาะ
เกษตรกร ผู้เก่ียวข้องที่ต้องการให้ขยายผลพ้ืนที่พัฒนาไปทั่วทั้งอําเภอ  และสามารถใช้เป็นตัวแบบ
นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบพ่ึงพาตนเอง ตามแนวพระราชดําริ ที่สามารถเช่ือมโยงขยายผล SMART 
village เป็นเครือข่ายสู่ SMART Samoeng ที่เปรียบเสมือนอําเภอแห่งภูมิปัญญา    

     กล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนระดับหมู่บ้านสู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนได้น้ัน จําเป็นต้อง
พัฒนาท่ีคนให้มีความรู้และพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีลักษณะของบูรณาการการทํางาน
พร้อมกันทั้งพ้ืนที่  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และภาค
ประชาชน  สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ ครรชิต พุทธโกษา (2554)  ที่สรุปว่า 
ประชาชนควรได้รับโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เสมอภาคในทุกระดับ และไม่มีช่องว่างของ
การพัฒนาความรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  ขณะเดียวกันความจําเป็นตามโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประชาชนต้องได้รับการดูแลก่อน เพราะหากเกษตรกรมีปัญหาพ้ืนฐานที่ยังแก้ไขไม่ได้จะเป็นการยากท่ี
จะแก้ไขปัญหาส่วนรวม  สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของสบพันธ์ ชิตานนท์ (2549) ที่เสนอ
แนวทางพัฒนาเชิงบูรณาการที่ทําให้เกิดองค์รวม มีลักษณะเป็นดุลยภาพ รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน ธรรมชาติสมดุล 
สังคมสันติสุข คนอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล  การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริบททางการเมืองที่มีความซับซ้อน  จําเป็นต้องสร้าง
ผู้นําชุมชนมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรอบรู้  รอบคอบ คํานึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพตามแนวคิดของ ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช (2554)  ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตร
ผักปลอดสารพิษของชุมชน พบว่า ปัจจัยที่เอ้ืออํานวยต่อการบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ การมีผู้นํากลุ่มที่มี
ความรู้ความสามารถ การได้รับสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
กลางที่ทําหน้าที่ประสานเชื่อมโยง   โดยใช้หลักการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ทั้งมีตัวแทนเป็น
คณะทํางาน/กรรมการบริหาร เพ่ือการพัฒนาทุกมิติเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืน โดยมีประชาคมของชุมชน เป็น
พลังและกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ ความ
ต้องการของท้องถิ่น ต้ังแต่วางแผน บริหารและพัฒนา จนถึงติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการสู่การ
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พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง  ภายหลังที่สิ้นสุดโครงการและวันเวลาผ่านพ้นไประยะหน่ึง และควรมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญ เช่น ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า (progress)  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (efficiency) 
ตัวช้ีวัดประสิทธิผล (effectiveness) ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impacts) ตัวช้ีวัดความสอดคล้อง(relevance) และ
ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (sustainability)  และตัวช้ีวัดด้านความเป็นธรรม (equity)  

  (4) ข้อจํากัดและอุปสรรค 

  1) การดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านนําร่อง ดําเนินการภายใต้ข้อจํากัดเรื่อง
เวลา โดยเฉพาะฤดูกาลปลูกพืชและการให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการจัดกลุ่มถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  บนพ้ืนฐานของปัญหาและข้อจํากัดที่แตกต่างตามสภาพของบริบทชุมชน  ซึ่งทุก
ผลิตภัณฑ์มีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันบ้างและตรงกันบ้าง ส่วนที่เหมือนกัน  ได้แก่ ความเช่ือมโยง
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจชุมชนท้ังจากต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา  ภาพรวมปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรและชุมชนที่ตรงกันคือ ปัญหาการจัดการด้านการตลาดซึ่งเกษตรกรและชุมชนไม่สามารถกําหนด
ราคาขายเองได้เน่ืองจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิต ซึ่งสะท้อนปัญหาด้านจัดการผลิตเป็นหลัก 
สําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตสู่เชิงพาณิชย์  กลุ่มมีความจําเป็นต้องวางแผน
การตลาด การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสร้างกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มให้สามารถพ่ึงตนเองได้
ในระยะยาว     
  
  2)  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญต่อกระบวนการผลิตและการแปรรูปตามแนวปฏิบัติที่ดี
จํานวนน้อย ด้วยเหตุผลสําคัญประการหน่ึง คือ ภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตที่จะต้องลงทุนเพ่ิมขึ้น 
แม้ว่าการออกแบบกิจกรรมเป็นการพัฒนาความรู้ด้านจัดการผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติไปพร้อมๆกับการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวัน และจําเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้มีการฝึกฝน
อย่างครบวงจร ต้ังแต่การปลูกพืชอินทรีย์หรือพืชปลอดภัย การนํามาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลผลิตด้วย
เทคโนโลยีสะอาด จนถึงขั้นตอนการจัดจําหน่าย  แต่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการแปร
รูปและการอบแห้งด้วยระบบเตาแบบด้ังเดิม มีเกษตรกรบางส่วนที่มีอุปกรณ์และวิธีการแปรรูปที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอุปกรณ์และเทคโนโลยีอบแห้งมาจากการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์และนักศึกษา แต่อุปกรณ์เหล่าน้ันสามารถใช้งานได้เพียงระยะเวลา
สั้นๆ และยุติการใช้เมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง ชํารุด เพราะไม่มีอะไหล่ทดแทน ทําให้เกษตรกรกลับมาใช้วิธีการ
อบแห้งแปรรูปด้วยอุปกรณ์เตาแบบด้ังเดิม  
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  3)  ประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของอําเภอสะเมิงหลายโครงการ ได้ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบและ
กลไกการพัฒนาในแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเช่ือมโยงไปสู่แผนยุทธศาสตร์อําเภอแบบบูรณาการเท่าน้ัน แต่
ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวอย่างโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอสะเมิง ประจําปี 2557 – 2560 ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของชุมชน  
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน GAP (พืชสตรอเบอร่ี)  โครงการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว การส่งเสริม
การจําหน่ายด้วยตลาดออนไลน์  โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น  

  4)  ปัญหาการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการเกษตร ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระบบ ปัจจุบัน 
ชุมชนไม่เคยมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลกระทบที่จะเก่ียวข้อง แต่ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
เสี่ยงภายนอกท่ีส่งผลกระทบทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้ม
เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุมากกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทําให้การ
จัดการผลผลิตไม่เป็นไปตามฤดูกาล  ปัญหาการแข่งขันการทางตลาด และปัญหาด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ 
ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาจากภายนอก เป็นต้น ประเด็นเหล่าน้ีต่างมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบงาน
ประจําและเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ต้องแก้ไขเฉพาะหน้า แต่ยังขาดการวางแผนเชิง
บูรณาการ ขาดการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกันในระยะยาว  ยังคงเป็น
การทํางานแบบแยกส่วน การบริหารงานและประเมินโครงการเป็นรายปี ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถวัด
ผลสัมฤทธ์ิได้ภายในปีเดียว 
   

  

 

ภาพที่ 4.5  การติดตามและประเมินผลกิจกรรมในพ้ืนท่ี 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 
 การดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยใช้ชุดความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัย นํามาพัฒนาต่อ
ยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่สูง โดยกําหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูก
และแปรรูปหญ้าหวาน สตรอเบอรี่ ข้าว และสมุนไพร เป็นหลัก ทําให้ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจ
ระบบและกลไกการผลิตอย่างครบวงจร  และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ระบบตลาดสีเขียวได้  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เป็นดังน้ี 

 5.1 ผลการดําเนินงาน 

   (1) ผลการเรียนรู้ของคนในชุมชน นําไปสู่การสร้างอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน สามารถพัฒนา
เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป และเป็นผู้จําหน่ายผลผลิตเกษตรแบบครบวงจร การ
รวมกลุ่มทําให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และร่วมรับประโยชน์  ผลจากการพัฒนาวิธีการ
ปลูกผลิตและแปรรูปพืชหลักเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง  ได้แก่ การปลูกพืชเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของกลุ่มสตรอเบอร์รี่อินทรีย์  ณ บ้านแม่
ยางห้า ตําบลบ่อแก้ว และกลุ่มหญ้าหวานอินทรีย์ บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ ทั้งสองกลุ่มได้พัฒนาแปลงปลูก
เกษตรอินทรีย์และใช้เป็นพ้ืนที่สาธิตการปลูกผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรรายอ่ืนได้อย่างดี  กลุ่ม
เกษตรกรเยาวชนบนพ้ืนที่สูง บ้านงาแมง สามารถพัฒนาผลผลิตข้าวอินทรีย์ และยุวเกษตรกร โรงเรียนสะเมิง
พิทยาคม สามารถเก็บรักษาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองของอําเภอสะเมิง รวม 18 สายพันธ์ุ  ส่วนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร
และผู้ผลิตหญ้าหวาน สามารถนํากระบวนการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้
เพ่ิมผลิตภัณฑ์สีเขียวซึ่งเป็นผลผลิตคุณภาพที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการ กระบวนการผลิตทั้งหมดยังช่วยประหยัด
เช้ือเพลิงและต้นทุนแรงงานที่ลดลงเนื่องจากเวลาผลิตที่ลดลง นอกจากน้ี กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและหญ้าหวาน 
ยังได้การพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การผลิตที่ดี และใช้เป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน     
ประกอบด้วย การประชุมคณะทํางานประจําเดือน ทําให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกร ผู้ประกอบการ
หลากหลายอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างพลังการ
เรียนรู้สูงสุด และให้โอกาสทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การจัดการผลิตแบบกลุ่มเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนฐานราก ให้ชุมชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า 
และประชาชนได้มีส่วนร่วมและองค์กรท้องถิ่น หน่วยราชการเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมมากขึ้น   โดยให้
ความสําคัญต่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย และเพ่ิมความเข้าใจเรื่องสุขภาพ อาหาร  
การเกษตร  และระบบนิเวศสมดุลที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง  
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   (2)  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรใหม่สู่ระบบตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จํานวน 5 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ สตรอ
เบอรี่อินทรีย์         ข้าวกล้องอินทรีย์ หญ้าหวานและสมุนไพรอบแห้ง 3 ชนิด (รางจืด มะรุม  ใบหม่อน) และ
นํ้าหม่อนพร้อมด่ืม ภายใต้โลโก้และตราสินค้า SMART Village นอกจากน้ี ยังได้รับความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการสะเมิงรีสอร์ท ให้สถานที่จัดต้ังร้าน Green shop  เป็นสถานที่นําร่องการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สี
เขียวภายใต้ตราสินค้า SMART Village  และเป็นจุดรับส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรของอําเภอสะเมิง อีก 1 
แห่ง นอกเหนือจากการเพ่ิมช่องทางจําหน่ายโดยระบบตลาดออนไลน์    

  (3)  ผลการประเมินศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตาม
เกณฑ์ S-M-A-R-T  ภายใต้กรอบเวลาที่จํากัด  และเจาะจงการจัดกิจกรรมเฉพาะในพ้ืนที่เป้าหมายเท่าน้ัน  ทําให้เกิด
การขับเคลื่อนแนวคิดสู่ระบบและกลไกการพัฒนาของท้องถิ่นโดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับตําบล และระดับ
อําเภอก่อนการปรับพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิต การปรับกระบวนการผลิตและการแปรรูปจนถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดสากล  ทั้งน้ี ชุมชนได้ให้ความสําคัญต่อการนําเทคโนโลยีสะอาด และการนํา
ทรัพยากร ในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รองลงมาคือ วิธีการจัดการแบบกลุ่ม และการ
พัฒนาสู่ความย่ังยืนซึ่งผลประเมินยังไม่ สําหรับการเพ่ิมมูลค่ายังให้ความสําคัญน้อยมาก   กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทําให้สมาชิกชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  ผู้นํากลุ่มจึงสามารถเป็นวิทยากรท้องถิ่นและขยายผลสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้อย่างต่อเน่ือง    

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

   (1)  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     กลุ่มสตรอเบอรี่  ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้าน
มาตรฐาน และการลงทุน ให้แก่ เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะราย แต่ปัญหา
หลักคือการส่งเสริมด้านการตลาดซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างจํากัด ประกอบกับข้อจํากัดเรื่องลักษณะ
ของผลท่ีเปลือกบาง ชํ้าง่าย สุกเร็ว การเก็บรักษาได้ไม่นาน ทําให้เกษตรกรต้องลดราคาขายลงทันทีเมื่อผล
สุกและชํ้า  ขายไม่ได้ราคา แม้จะเป็นสตรอเบอรี่อินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องตลาด  หน่วยงานระดับ
อําเภอจะเป็นต้องทําหน้าเป็นหน่วยงานกลางประสานการทํางานกับทุกหน่วยงาน และกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเชิงบูรณาการทั้งพ้ืนที่อําเภอสะเมิง  ที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่
อินทรีย์ให้มีความโดดเด่น ปรับปรุงพันธ์ุให้มีรสหวานและขนาดผลใหญ่กว่าเดิม สร้างจุดขายที่แตกต่างโดย
เน้นคุณภาพความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ให้ได้มาตรฐาน  
ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากร่วมกับกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร       
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   กลุ่มหญ้าหวานและแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน  เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่าย การปลูกอยู่ใน
ปริมาณมาก เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานหลายรายต้องการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป แต่มีข้อจํากัดด้าน
เงินลงทุนที่จะใช้การพัฒนาสถานท่ีและการจัดหาอุปกรณ์เตา ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่เข้าสู่ท้องตลาดส่วนใหญ่
ยังไม่ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพ  แม้ว่ามีเกษตรกรหลายรายได้รับมอบอุปกรณ์เตาแบบต่างๆ 
จากสถาบันการศึกษาที่ได้นํานักศึกษาไปทํากิจกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการร่วมกับ
ชุมชน แต่อุปกรณ์จํานวนมากเหล่าน้ัน ใช้งานได้ในระยะเวลาท่ีจํากัด และต้องหยุดใช้เมื่อมีการชํารุดหรือ
ขาดอะไหล่ เน่ืองจากเป็นการพัฒนาอุปกรณ์โดยนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ความเร่งด่วนอันดับแรกคือ การ
พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคนิคเบ้ืองต้น เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ิมทักษะและฝึกปฏิบัติ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาและพ่ึงพาตนเอง  นอกจากน้ี ควร
ให้ความสําคัญต่อการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ทั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปในรูปแบบสหกรณ์ ให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งชุมชน จัดให้มีงานท่องเที่ยวประจําปี นําชมแปลงปลูกและชม
โรงผลิตชาสมุนไพรและหญ้าหวาน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จัก 

    กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว   ปัจจุบันข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมีปริมาณการผลิตสูงมาก 
และยังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ประชากรอําเภอสะเมิงนิยมปลูกข้าวทุกครัวเรือนเพ่ือ
ไว้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่  ไม่ค่อยปลูกเพ่ือจําหน่าย เพราะขาดเงินลงทุน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาภายใต้โครงการ เป็นกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม ซึ่งเยาวชนมูลนิธิสานฝัน บ้านงาแมง เป็นผู้ผลิตและ
จําหน่ายข้าวสานฝัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  และยุวเกษตรกร  โรงเรียนสะเมิงฯ (บ้านทรายมูล) 
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวซึ่งได้แก่ ไอศกรีม และขนมที่มีส่วนผสมจากข้าว  ยังได้พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง
การควบคุมความช้ืนข้าวและเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว 18 สายพันธ์ุ ของท้องถิ่น ร่วมกับเกษตรกร 
ปราชญ์ชุมชน บ้านทรายมูล โดยผ่านรายวิชาโครงงานของหลักสูตรมัธยมปลาย  ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
การพัฒนาความรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการน้ี  ไม่ได้มุ่งเป้าที่การทําธุรกิจการค้าเพ่ือการ
แข่งขันการจําหน่ายสู่ท้องตลาดอย่างเดียว เป็นการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานตํานาน 
เรื่องราว ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์โดยเริ่มที่เยาวชนในพ้ืนที่ก่อน  

   กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  สมุนไพรเป็นวัตถุดิบพ้ืนบ้านที่มีอยู่ทั่วไปทุกครัวเรือน และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็น
ทางการ  แต่ การพัฒนาอุปกรณ์และสถานที่ในการแปรรูปอบแห้ง ณ บ้านแม่ตุงติง  ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญ
แหล่งหน่ึงในการศึกษาดูงาน และทําให้เกิดการถ่ายทอดขยายผลต่อไปยังเกษตรกรและผู้สนใจอ่ืนๆอย่าง
รวดเร็ว  ปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า SMART Village พร้อมวางจําหน่ายที่ร้าน 
Green Shop แต่การดําเนินงานยังอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อความในฉลากให้ถูกต้องสมบูรณ์  กลุ่ม
จําเป็นต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมจะทําหน้าที่บริหารจัดการผลิตแบบ
ครบวงจร  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ย่อมรับและมีตลาดรองรับอย่างแพร่หลาย    
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  (2)    ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวคิดการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามเกณฑ์ SMART 

       กรอบแนวคิดสําคัญ มาจากการออกแบบวิธีการดําเนินงานแบบบูรณาการ ที่มีลักษณะเป็น
กิจกรรม (activity) และปฏิบัติการ (action) งานที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ โดยเน้นความสําคัญที่ผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมท้องถิ่นในระยะยาว  หาก
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ตัวช้ีวัดและลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์หลัก 5 ประการ  
ประกอบด้วย 1) ความย่ังยืน (sustainability)  2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (management by grouping  3) 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ (added value) 4) การใช้ทรัพยากรดินนํ้าป่า (resources) และ 5) การใช้
เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่แวดล้อม สิ่งแวดล้อม (clean and green technology)  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนงานบริหารของท้องถิ่น  และความต้องการของชุมชนโดยตรง  
ดังน้ัน การสร้างความเข้าใจเพ่ืออธิบายตัวแบบ SMART village และเกณฑ์ตัวช้ีวัดใหม่ๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชน เป็นสิ่งจําเป็นย่ิง ที่ควรให้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลเพียงพอ   เพ่ือให้กรอบแนวคิดน้ีเป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไป สามารถใช้ตัวแบบเป็นเครื่องมือนําร่องไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ จึงจะเป็นตัวแบบนวัตกรรมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบพ่ึงพาตนเอง ตามแนวพระราชดําริ ที่สามารถเช่ือมโยงขยายผล SMART village เป็น
เครือข่ายสู่ SMART Samoeng  อย่างเป็นรูปธรรม  
   
  (3)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

   ข้อเสนอแนะที่มาจากเกษตรกรและผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยรวม ประกอบด้วย การพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่โดดเด่น โดยสร้างเอกลักษณ์ของอําเภอสะเมิง ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป การพัฒนากระบวนการผลิตแบบอินทรีย์เพ่ือเป็นจุดขาย สามารถ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่อําเภอให้น่าสนใจมากขึ้น  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นให้
มากขึ้น  การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาทั้งด้านความรู้และการใช้เครื่องมือการผลิตด้วยตนเอง  พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์  ประชาสัมพันธ์การจัดต้ัง Green Shop 
ให้เป็นจุดศูนย์กลางการรับซื้อผลิตภัณฑ์ภายในอําเภอสะเมิง สื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้ และต้องการให้จัด
อบรมความรู้การปลูกพืชและการแปรรูปในหมู่บ้านอ่ืนๆ  การอบรมวิธีอบแห้งพืชผลชนิดอ่ืน เพ่ือลดต้นทุน
ผลิตและปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ต้องการให้อําเภอสะเมิงเป็นอําเภอเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ  นอกจากน้ี ยังต้องการให้มีการพัฒนาฝึกฝนสมาชิกชุมชนเป็นผู้ประเมินที่จะรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดการพ่ึงพาหน่วยงานรับรองมาตรฐานเชิงธุรกิจ และทําให้เพ่ิม
ต้นทุนทางการตลาดโดยไม่จําเป็น  
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 (4)   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

   ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ นอกจากควรผลักดันให้เข้าสู่ระบบและกลไกการพัฒนา
ของท้องถิ่นโดยเช่ือมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาระดับตําบล และระดับอําเภอ  โดยให้นําไป
ปฏิบัติจริง และมีการติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง แล้ว 
ควรนํามาสังเคราะห์ประเด็นที่จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนําไปใช้  ได้แก่ โครงการ
ประเมินผลสัมฤทธ๋ิการทําเกษตรย่ังยืน (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP (พืชสตรอเบอรี่)  
โครงการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว การส่งเสริมการจําหน่ายด้วยตลาดออนไลน์  
โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการพัฒนาพันธ์ุสตรอเบอรี่หญ้าหวาน โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร  เป็นต้น  
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เกษตรภาคเหนือ (สนับสนุนโดย Heinrich Boll Foundation เยอรมัน)  

2549 - 2550  เป็นผู้เช่ียวชาญการติดตามและประเมินผลด้านเกษตรย่ังยืนและคุณภาพชีวิตของ Sanyu 
Consultants Inc., JICA Study Team, เขตพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก แพร่ 
น่าน และพะเยา  

2547-2550  เป็นผู้ประสานงานโครงการชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนลุ่มนํ้าฝางเชียงใหม่ (SAC Fang 
สนับสนุนโดย Oxfam Great Britain)   



2548-50  ประธานกรรมการบริหารโครงการรณรงค์พิษภัยสารเคมีทางการเกษตรภาคเหนือ 
(สนับสนุนโดย สสส.)   

2549-50    ผู้ประสานงานโครงการ Improving the input supplier’s service, under The 
promotion of Northern Agro-Industry Clusters (PNAC), สนับสนุนโดย GTZ  

2550- 2552  เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์(LSAC) ได้รับการสนับสนุนจาก Oxfam 
Great Britain  

2552-54 เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์จงัหวัดเชียงใหม่ 
(CMSAC)ได้รับการสนับสนุนจาก Oxfam Great Britain  

2554-2554  ผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผูเ้สียหายจากการเลี้ยงสุกรใน  
ระบบพันธะสัญญาเชียงใหมล่ําพูน สนับสนุนโดย สสส. 

2555 - 2557   ผู้พัฒนาโครงการ The Development of the Legal Mechanism for Protecting 
the Farmer Right from the Contract Farming สนับสนุนโดย EU 

2543-2554  ผู้อํานวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. ชมชวน  บุญระหงษ์. (2556). สิทธิในการเขา้ถึงอาหารอินทรีย์ ภารกิจเรง่ด่วนของสถาบันการศึกษา. 

วารสารแม่โจ้ปริทรรศน์ 14(2): 28-35 
2. ชมชวน  บุญระหงษ์. (2555). ระบบเกษตรกับการเสริมสร้างอํานาจของเกษตรกร. วารสารแม่โจ้

ปริทรรศน์ 13 (4):30-37 
3. Boonrahong, C. (2011). Enhancing Biodiversity for Ecofriendly Management of Tangerine 

Pests in Northern Thailand. Asian Institue of technology (AIT) Dissertation. 
4. Boonrahong, C., and Ranamukhaarachchi, S. L. (2010). Management of Selected Insect 

Pests with Pest-attractive Plants in Organic Tangerine Farming Systems in 
Northern Thailand, Recent Research in Science and Technology 2(5), 32-44 

5. ชมชวน  บุญระหงษ์ และคณะ. (2550) เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและระบบตลาดที่เป็น
ธรรม. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน. 126 หน้า 

6. ชมชวน  บุญระหงษ์ และคณะ. (2553). การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยจากการปรับเปลี่ยนสภาพ
อากาศ.  สนับสนุนโดย Oxfam GB.  หัวหน้าโครงการวิจัย. 96 หน้า 

7. ชมชวน  บุญระหงษ์. (2550). เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. หนังสือ, 125 หน้า. 

8. ชมชวน บุญระหงษ์ และ แสงทิพย์ เขมราช (2545). รูปแบบองค์กรผู้บริโภคท่ีเหมาะสมสําหรับสินค้า
เกษตรย่ังยืน. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 54 หน้า 

9. ชมชวน บุญระหงษ์ และ วิทยา จันทรวงศรี. (2543). รูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับสินค้า
เกษตรย่ังยืน,   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. 
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 98 หน้า 

10. ชมชวน บุญระหงษ์. (2537). เครือข่ายตลาดทางเลือกในภาคเหนือตอนบนของไทย. วิทยานิพนธ์. 
 



ตําแหน่งทางสงัคมในปัจจุบนั 
1. เลขานุการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ( 2538-ปัจจุบัน) 
2. กรรมการบริหารจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) (2552-ปัจจุบัน) 
 
วิทยากร และศึกษาดูงานต่างประเทศ: ด้านเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรม และการ
คุ้มครองสิทธผิู้บริโภค  
1. ปีพ.ศ. 2536 (3 สัปดาห์) ไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ และ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ Nova Scotia และ New Brunswick, CANADA 
2. ช่วง 13-16 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นวิทยากร เรื่องเกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม พร้อมทั้งร่วม

ประชุม เรื่อง Southeast Asian NGOs Conference on Food Security and Fair Trade ทีU่.P. 
Diliman, Quezon, PHILIPPENES 

3. 15-30 มีนาคม 2539 ไปร่วมแลกเปลี่ยนด้านเกษตรอินทรีย์และการค้าทีเ่ป็นธรรม  
Finkhof buidungswerk, พ.ศ. 2541 Asian Rural Institute (ARI) เชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง เกษตร 
อินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม ที่ วิทยาเขตของ ARI ที่ PHILIPPENES 

4. ปี พ.ศ. 2544 ทาง Asian Rural Institute, Tochigi-Ken, Japan เชิญเป็นวิทยากร เรื่อง เกษตร
อินทรีย์และตลาดที่เป็นธรรม (นาน 1 สัปดาห์)  พร้อมทั้งร่วมศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที ่JAPAN 

5. ปี พ.ศ. 2542 ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ “ความมั่นคงทางอาหาร” เพ่ือนําเสนอ FAO จัดที่ MALAYSIA 
6. ปี พ.ศ. 2543 ไปศึกษาดูงาน เรื่อง Micro Credit ขององค์กรพัฒนาเอกชนช่ือ PROSIKA และ การ

รวบรวมและพัฒนาพันธ์ุพืชพ้ืนบ้าน ขององค์กร UBINIG ประเทศ BANGLADESH 
7. ปี พ.ศ. 2544 เป็นวิทยากร เกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม PUNE, MAHARASHTRA, INDIA 
8. ปีพ.ศ. 2547 ทาง Asian Rural Institute เชิญไปเป็นวิทยากร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็น

ธรรม ที่ วิทยาเขตของ ARI ที ่PHILIPPENES 
9. ธันวาคม 2551 ศึกษาดูงานการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านโทรคมนาคม อาหาร และบริการท่ี AUSTRALIA 

พฤษภาคม 2554 ศึกษาดูงานด้านความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness-GNH) 
และเกษตรและตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศภูฏาน (1-11 พ.ค.) 

10. 28-31  ตุลาคม 2555 ไปเป็นวิทยากรให้ FAO and IFAD at the Second Sub-regional Farmers 
Forum South East Asia and China, 29-30 Oct 2012, PROVISIONAL PROGRAMME, Nanning  
City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Peoples Republic of CHINA 

11. 20-25  พฤศจิกายน 2555 ไปศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรอินทรีย์และสถาบันฝึกอบรม 
ด้านพัฒนาผู้นําชนบทท่ี BIOFACH in Tokyo, Kensei University,Tokyo, Asain Rural Institute 
in Tochiki, Shimosato Farm in Saitama, JAPAN 

12. 20-22 พฤศจิกายน 2556 ศึกษาดูงานด้านเกษตรและตลาดเกษตรอินทรีย์ ร่วมทั้งร่วมวางแผนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเอเชียในนาม Toward Oranic Asia ที่ Metta Development 
Foundation, Bulae Inn, Bago, Myanmar 

 
 



ชื่อ- สกุล  ดร.สุรพล  ดํารงกิตติกุล  

ตําแหน่ง    อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถานทีท่ํางาน    มหาวิทยาลัยพะเยา   

 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000    

โทรศัพท์   053-819 999     มือถือ  081-815 9399   โทรสาร  053-819 998 

อีเมล์ :   spd1111@gmail.com   
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Diploma, Dr.Ing 
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ประสบการณด้์านวิจัย  
 1. สุรพล  ดํารงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม. (2555). นวัตกรรมการเรียนรูด้้านพลังงานทดแทนแบบ

ผสมผสาน ของเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสบนพ้ืนที่สูง. เชียงใหม่ : สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).  3 

  2. ดวงดี  แสนรักษ์, สุรพล ดํารงกิตติกุล, นพวรรณ บุญธรรม. (2554). การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือก 
ที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยป๊ัมความร้อน. เชียงใหม่ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผ่านเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. 

   3. สุรพล ดํารงกิตติกุล, นพวรรณ บุญธรรม. (2554). นวัตกรรมการเรียนรูบ้นฐานปัญหาและฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ.แม่เมาะ. ลําปาง : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ผ่านเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. 

 4. สุรพล ดํารงกิตติกุล, นพวรรณ บุญธรรม. (2553). การเพ่ิมประสิทธิภาพลําไยอบแห้งเน้ือสีทองอย่าง
ย่ังยืน ต.มะเขือแจ้ . ลําพูน : สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศเยอรมัน (GTZ). 

 5. สุรพล ดํารงกิตติกุล, นพวรรณ บุญธรรม. (2553). การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากแหล่งอาหารในลุ่มนํ้าปิงเก่า. ลําพูน : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผ่านเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. 

 6. สุรพล  ดํารงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม. (2553). การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของชุมชน ต.แม่โป่ง. เชียงใหม่ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 



 
 7.   สุรพล  ดํารงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม. (2553). การศึกษาการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากพืช

ทานตะวันโดยตรง (SVO) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่. เชียงใหม่ : สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 

   8.  ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมลองตําบลแม่สาบ   
        อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  (2553) 
   9.   นพวรรณ บุญธรรม, สุรพล  ดํารงกิตติกุล (2552) บ้านดินดอย: ศูนย์ฺเรียนรู้ด้านพลังงานและ  

      สิ่งแวดลอ้มของชุมชน : ธนาคารออมสิน  
  11. สุรพล ดํารงกิตติกุล, นพวรรณ บุญธรรม, สมหมาย สารมาท. (2552). การศึกษาการผลิต ไบโอดีเซล 

(B100) จากพืชทานตะวันโดยชุมชน มีส่วนร่วม. เชียงใหม่ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.). 

  12.  การวัดสถานะอุณหภูมิและความช้ืนของการอบลําไยแห้งทั้งเปลือกด้วยระบบนํ้าร้อน (2550) 
13.  การออกแบบและสร้างต้นแบบเคร่ืองอบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ฯ (2551) 

ประสบการณท์ํางาน 
2543 – 2552 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
2519 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน,งานออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัยพลังงาน

ไฟฟ้า 
2541 – 2543 ตัวแทนสถาบันวิจัยพลังงาน EPRI จากประเทศสหรัฐ 
2540 – 2541 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท อีเอ็มซ ี(มหาชน) จํากัด 
2537 – 2539 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทที่ปรึกษางานวิศวกรรมจากประเทศสวีเดน (ปี 2537 – 2539) 
2519 - 2537 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผลงานวิชาการวิชาชพี 
2535-ปัจจุบัน วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ISBN 974-565-540-6 บทความวิชาการ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

แรงสูง Insulation Coordination Electromagnetic Transient Analysis, Lightning 
Performance,High Voltage Power System Feeding Network Representation, 
etc. วิศวกรรมไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยไฟฟ้า เอกสารบรรยาย การป้องกันไฟฟ้าดูด 
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ.2548 วุฒิวิศวกร วฟก 499 ความเช่ียวชาญพิเศษ: วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าแรงสูง  
  งานที่ปรึกษาในการออกแบบ และวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้า 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
1. เทคโนโลยีพลังงาน  การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  การตรวจสอบพลังงาน 
2. มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ในการออกแบบ ติดต้ังระบบไฟฟ้า 
3. การตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า 
4. การวางแผน นโยบายและวางยุทธศาสตร์   
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
กระบวนการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
กําหนดการจัดกิจกรรมและรายช่ือผู้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
       ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     

 
วันที่หนึง่ : วันศุกร์ที ่31 ตุลาคม 2557 เสวนาวิชาการ 
ณ ศูนย์การศกึษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธเีปิดการเสวนาวิชาการ 

ประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร ยศราช อธิการบดี  
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ 

09.30 – 12.00 น.  เสวนาวิชาการ “เกษตรอินทรีย์ สํานึกใหม่ในระบบนเิวศวิทยา” 
ผู้ร่วมเสวนา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  
2. คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา  
3. คุณโชคดี ปรโลกานนท ์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
4. คุณอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
5. คุณพัฒน์ อภัยมูล ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ลุ่มนํ้าทา 
ดําเนินการเสวนา โดย อ.ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น.  เสวนาวิชาการ “โซนนิ่งการเกษตรและฟาร์มอัจฉริยะ  

(SMART Farm)” 
ผู้นําการเสวนา รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ 
ผู้ร่วมเสวนา 
1. ดร. พิสุทธ์ิ ไพบูลย์รัตน์ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ 
2. เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ดร. กาญจนา ช่ืนพิชัย สํานักงานพัฒนําที่ดินเขต 6  
4. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

16.00 – 17.30 น.  สนทนากลุ่ม : เป้าหมายการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
นําการสนทนาโดย ศ.นพ.อมร & พญ.อนงค์ นนทสุต 

18.00 - 19.30 น.  อาหารเย็น 
20.00 น.   เข้าที่พัก 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุมเข้าพักที่ศนูย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องละ 2 
ท่าน โทรศัพท ์053-354139-41 โทรสาร 053-354142 



วันที่สอง :  วันเสารท์ี ่1 พฤศจิกายน 2557 ศึกษาดูงาน 
สถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) 

07.00 น.   อาหารเช้า 
08.00 น.   เดินทางไปยังสถาบัน IQS 
08.30- 10.30 น.  ฟังบรรยายและชมกิจการของสถาบัน ชมโรงงานแปรรูป GMP 

โดย ผู้อํานวยการสถาบัน IQS และทมีงาน 
10.30 – 12.00 น.  ฟังบรรยาย & ชมแปลงสาธิต GAP โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านปง 
12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  สรุปผลการศึกษาดูงาน & แผนดําเนินงานของกลุ่ม 

  
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้(IQS) 

โทรศัพท.์ 053-873842 โทรสาร 053-873843 
ผู้ประสานงาน : คุณนงคราญ 087-177 1128 

2.  ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โทรศัพท ์053-354139-4 โทรสาร 053-354142 

3.  โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านปง ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
โทรศัพท ์087 991 5505 

ประธาน/ผูน้ํากลุม่ 
เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกที่มศีักยภาพและมีความสนใจทีจ่ะรว่มงานถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 3-5 คน โดยแจ้งช่ือ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา ครบ 2 วัน สามารถเบิกคา่ใช้จ่ายสนับสนุนการเดินทาง @ 250 x 2 = 500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการประชุมคณะทํางาน และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 
  
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 11.00 น. ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 1    

 11.00 – 12.00 น. บรรยาย สาธิต แนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP:  
    Good Agriculture Practice)  โดย ดร.ชมชวน บุญระหงษ์  

 12.00 น  พัก 

 13.00 น.  ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านแม่ยางห้า บ้านแม่ขะปู ตําบลบ่อแก้ว 

 16.00 น.  ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ 
     แนะนําการพัฒนาแปลงปลกู และการพัฒนาวิธีการปลูก 

 18.00 น  เดินทางกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการประชุมคณะทํางาน และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่ 13 ธันวาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 
 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 11.00 น. ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่  2     

 11.00 – 12.00 น. บรรยาย สาธิต แนวปฏิบัติทางการผลิตที่ดี (GMP:  
    Good Manufactory Practice)  
    โดย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน)  

 12.00 น  พัก 

 13.00 น.  ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านแม่ตุงติง  บ้านงาแมง ตําบลแม่สาบ 

 16.00 น.  ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านดงช้างแก้ว  ตําบลสะเมิงใต้ 
     แนะนําการพัฒนาโรงเรือน สถานที่ผลิต  และการใช้งานอุปกรณ์อบแห้ง 

 18.00 น  เดินทางกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่ 20 ธันวาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 11.00 น. ประชุมคณะทํางาน คณะทํางาน ครั้งที่  3      

 11.00 – 12.00 น. บรรยาย สาธิต กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด  (Clean Technology) 
    โดย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน)  

 12.00 น  พัก 

 13.00 น.  ดร.สมชาย นําเสนอตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพ่ือออกแบบตราสินค้า  
    และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม (ครั้งที่ 1)   

 14.00 น.  ทีมงานตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ 

 15.30 น.  ทีมงานตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านหาดส้มป่อย  ตําบลแม่สาบ 
     แนะนําการพัฒนาโรงเรือน สถานที่ผลิต  และการใช้งานอุปกรณ์
อบแห้ง 
    เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์  และข้อมูลการผลิต 

 17.00 น  เดินทางกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่  9, 10-12  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

     
  

วันที่ 9 มกราคม  2558 
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 12.00 น. ประชุมคณะทํางาน คณะทํางาน ครั้งที่ 4     
 12.00 น  พัก 
 13.00 – 16.00 น. บรรยายสาธิต การตลาด และการพัฒนาบรรุจุภัณฑ์  ครั้งที่ 2  
    โดย ดร.สมชาย วงศ์สุริยศักด์ิ  (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน)  
    สอบถามความคิดเห็น ข้อมูลประกอบเร่ืองราวผลิตภัณฑ์ ( Story) 
 17.00 น  เดินทางกลับ  

 
วันที่ 10  มกราคม  2558 
 09.00 – 12.00 น. พบชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (งานวันเด็ก) 
 12.00 น  จัดเลี้ยงงานวันเด็ก  
 13.00 – 16.00 น. ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านแม่ขะปู บ้านแม่ยางห้า ตําบลบ่อแก้ว  
 17.00 น  เดินทางกลับ  
 
วันที่ 11  มกราคม  2558 
 09.00 – 12.00 น. พบชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (งานวันเด็ก) 
 12.00 น  จัดเลี้ยงงานวันเด็ก 
 13.00 – 16.00 น. ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านแม่ตุงติง บ้านงาแมง ตําบลแม่สาบ 
 17.00 น  เดินทางกลับ  
 
วันที่ 12  มกราคม  2558 
 09.00 – 12.00 น. พบชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (งานวันเด็ก) 
 12.00 น  จัดเลี้ยงงานวันเด็ก 
 13.00 – 16.00 น. ตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ  
 17.00 น  เดินทางกลับ  
 



 
 

กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่  24  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

     
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 11.00 น. ประชุมคณะทํางาน คณะทํางาน ครั้งที่ 5  
    - ประธานกลุ่มหญ้าหวาน นําเสนอผลการพัฒนาหญ้าหวานอินทรีย์ 
    - พิจารณาคุณภาพการจัดทําสื่อ คู่มื่อ ชุดความรู้ 
    - พิจารณา แนวคิด Green Shop ส่งเสริมการตลาด    
     โดย นพ ดร.อมร นนทสุต 
    - พิจารณาการพัฒนาบรรุจุภัณฑ์  ครั้งที่ 3 
    โดย ดร.สมชาย วงศ์สุริยศักด์ิ    

 11.00 – 12.00 น. สอบถามความคิดเห็น และขอ้มูลประกอบเร่ืองราวท้องถิ่น  (Story)  
    สู่การออกแบบและผลิตภัณฑ์ 

 12.00 น  พัก 

 13.00 – 16.00 น. ทีมงานตรวจเย่ียมพ้ืนที่บ้านอมลอง  ตําบลแม่สาบ  
    แนะนําการพัฒนาโรงเรือน สถานที่ผลิต  และการใช้งานอุปกรณ์อบแห้ง 

    เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการผลิต  

 17.00 น  เดินทางกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1 
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่ 6 – 7 – 8  กุมภาพันธ ์2558  ระหว่างเวลา  09.00  – 17.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 
    วันที่  6 กุมภาพันธุ์  2558 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 10.00 น. ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 6  
 10.30 – 11.00 ประธานมูลนิธิสานฝันฯ นําเสนอผลการพัฒนาข้าวกล้องอินทรีย์ 
    พิจารณาคุณภาพการจัดทําสื่อ คู่มือ ชุดความรู้  & ประเมินผลกิจกรรม  
 11.00 – 12.00 น. บรรยาย หลักการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว  โดย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล  
 12.30 น  พัก 
 14.00 น.  เย่ียมพ้ืนที่ นําชมอุปกรณ์ควบคุมความช้ืนข้าวด้วยระบบป๊ัมความร้อน  
    สาธิตการทดสอบความช้ืนพันธ์ุข้าว ณ บ้านอมลอง  
 17.00 น  เดินทางกลับ  

    วันที่  7  กุมภาพันธุ์  2558 
 09.00 – 10.30 น. นํานักศึกษาทํากิจกรรมกลุม่  (เตรียมบอร์ดนิทรรศการ)  
 10.30 – 11.00 ประธานกลุ่มสตรอเบอรร่ี นําเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
    พิจารณาคุณภาพการจัดทําสื่อ คู่มือ ชุดความรู้ & ประเมินผลกิจกรรม  
 11.00 – 12.00 น. บรรยาย สาธิต การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรย์ี ด้วยระบบ PGS 
    โดย ดร.ชมชวน บุญระหงษ์  
 12.00 น  พัก 
 13.00 น.  เย่ียมพ้ืนที่  ฝกึการตรวจแปลงสตรอเบอร่ีอินทรีย์ ด้วยระบบ PGS   
    & ประเมินผลกิจกรรม ณ บ้านแม่ยางห้า   
 17.00 น  เดินทางกลับ  

วันที่  8  กุมภาพันธุ์  2558 
 09.30 – 11.00 น. นักศึกษาทํากิจกรรมกลุม่  (เตรียมบอร์ดนิทรรศการ)   
 10.00 – 11.00 น. ประธานกลุ่มสมุนไพร นําเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุไพรอบแห้ง 
    พิจารณาคุณภาพการจัดทําสื่อ คู่มือ ชุดความรู้ 
 11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ การทํางานของอุปกรณ์อบแห้งด้วยระบบป๊ัมความร้อน  
    โดย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล  
 12.00 น  พัก 
 13.00 น.  เย่ียมพ้ืนที่ ตรวจสถานที่ผลิตและผลผลิตสมนุไพรอบแห้ง ด้วยระบบ PGS   
 16.00 น.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม(ภาพรวม) ณ บ้านอมลอง  



 17.00 น  เดินทางกลับ  
กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
หัวข้อ “การพฒันาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง บ้านแม่ตุงติง” 
วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บา้นแม่ตุงติง ตําบลแม่สาบ  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

     
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 12.00 น. การบรรยายและสาธิต วิธีการอบแห้งสมุนไพร 3 ชนิด 
    โดย นายอุดม อุทธาปา  และนายบุญศรี  วงษาแก้ว 

 12.00 น  พัก 

 13.00 – 15.00 น. นําชมห้องผลิต และขั้นตอนการผลิต  

 16.00 น.  ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  และประเมินผลกิจกรรม 

 17.00 น.  เดินทางกลับ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
หัวข้อ “ผลิตหญ้าหวานอินทรีย์ : การพฒันาแปลงปลกูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บา้นอมลอง ตําบลสะเมิงใต้   อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

     
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 11.00 น. การบรรยายและสาธิต วิธีการปลูกและพัฒนาแปลงปลูกหญ้าหวาน
อินทรีย์  โดย นางละออง ศรีวรรณะ และคณะ 

 11.00 – 12.00 น. นําชมพ้ืนที่แปลงปลูกหญ้าหวานของกลุ่ม และประเมินผลการพัฒนา 

 12.00 น  พัก 

 13.00 - 15.00 น. การบรรยายและสาธิต วิธีการอบแห้งหญ้าหวานอินทรีย์  
    โดย นายอ่ินแก้ว ไชยานะ  และคณะ     

 15.00 -  16.00 น. นําชมสถานที่ผลิตของกลุ่ม (ทัง้เก่า และใหม)่ 
    ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  และประเมินผลการพัฒนา 
 17.00 น  เดินทางกลับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
หัวข้อ “การเก็บรักษาพนัธุข์้าว การผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชมุโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  ตําบลสะเมิงใต้   อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 

     
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 10.00 น. การนําเสนอผลงาน  วิธีการเก็บรักษาพันธ์ุข้าว    
    โดย นางอรทัย  ชุ่มมงคล และคณะ  (นักเรยีนเข้าร่วม จํานวน 75 คน) 

 10.00 -  12.00 น. การนําเสนอผลงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว    
    โดย นางอรทัย  ชุ่มมงคล และคณะ (นักเรียนเข้าร่วม จํานวน 75 คน) 

 12.00 น  พัก 

 13.00 -  15.00 น. การนําเสนอผลงาน  วิธีการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์    
    โดย นางบุญนํา ยามาโมโต้ และคณะ      
    (เกษตรกร/ผู้ปกครอง  เข้าร่วม จํานวน 40 คน 

 15.00 -  16.00 น. นักเรียนนําเสนอโครงงานผลิตภัณฑ์จากข้าว   

 17.00 น  เดินทางกลับ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
หัวข้อ “การพฒันาแปลงปลกูและผลิตภัณฑ์สตรอเบอรรีอิ่นทรีย์” 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ณ ศูนย์สาธิตการปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ บ้านแม่ยางหา้ ตําบลบ่อแก้ว   

     
  

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 12.00 น. การบรรยายและสาธิต วิธีการพัฒนาแปลง วิธีการปลูกสตรอเบอรร่ีอินทรีย์ 

    โดย นายโยชู วะราห์  และคณะ 

 12.00 น  พัก 

 13.00 น.  นําชมพ้ืนที่แปลงปลูกสตรอเบอรร่ีของกลุ่ม  
    ประเมินผลการพัฒนา 

 16.00 น  เดินทางกลับ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
       ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้       

                                

หน้า  1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 

1.  นายบุญทอง จนัทะก ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านหาดส้มป่อย   
2.  นางละออง  ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
3.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ ครูเกษคร โรงเรยีนบ้านอมลอง  
4.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านอมลอง  
5.  นายสุวิทย์  พรหมทา  กลุ่มสมุนไพร บา้นอมลอง  
6.  นายอินแก้ว ไชยานะ กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
7.  นางนงลักษณ์   อุตตะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ หญ้าหวาน บา้นอมลอง  
8.  นายโยชู  วะราห์ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยางหา้  
9.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร  กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู   
10.  นางสาวผ่องศรี  วอซูม ู กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
11.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล           กลุ่มแปรรูปน้ําหม่อน บ้านแม่ตุงตงิ  
12.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง  
13.  นายอุดม  อทุธาปา กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง (ผู้ใหญ่บ้าน)  
14.  นายประครอง  ทิพยร์ักษ ์ กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
15.  นายประสิทธิ์  อินตา กลุ่มเกษตรกรขา้ว บ้านทรายมูล  
16.  นายสุรินทร ์ ซอหนองบวั กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
17.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
18.  นายอภิวัฒน์  วงศ์เครือจันทร์   กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
19.  นายพาตี้ลุลา      โอ่โดเชา กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
20.  นายพิตรพิบูล  เกียรติพิบูลย์ชัย กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
21.  นางสาวจารรีัตน์  บุตรด ี  กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
22.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
23.  นายมาสะยูก ิ ยามาโมโต้ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
24.  นางสาวทกัษพร  ตาศรีเรอืน กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
25.  นางสาวรุง่ฟ้า     สิริภัทรตระกลุ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
26.  น.ส.ชฎาพร   ยิง่รกัเพ็ญจันทร ์ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
27.  นายยุทธการ  บุญปวน กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  



  

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
     ณ ศูนย์การศึกษาและฝกึอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้       

          หน้า  2 
   

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 

28.  นายเจนวรรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
29.  นายกันตภณ  เถาวัลย์เถลิง กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
30.  นายมงคล ปัญญารัตน์ กลุ่มช้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
31.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ  กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง (ผู้ใหญ่บ้าน)  
32.  นางศรีเพญ็  ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
33.  นายเทวญั  พีรประเสริฐศักดิ ์ กลุ่มข้าว บ้านแม่โต๋   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ร่วมประชุม และรว่มกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม    

  หน้า  1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 

1.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
2.  นางบัวไหล จันทะด ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
3.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
4.  นางละออง  ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
5.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
6.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร  กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
7.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล         กลุ่มแปรรูปน้ําหม่อน บ้านแม่ตุงตงิ  
8.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ ครูเกษตร โรงเรยีนบ้านอมลอง  
9.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
10.  นายบุญทอง จนัทะก ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านหาดส้มป่อย  
11.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง  
12.  นายประครอง  ทิพยร์ัตน์ กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
13.  นายประสิทธิ์  อินตา กลุ่มเกษตรกรขา้ว บ้านทรายมูล  
14.  นายมงคล  ปัญญารัตน์ กลุ่มข้าวอินทรยี์  
15.  นายโยชู  วะราห์ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยางหา้  
16.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านอมลอง  
17.  นายสุวิทย์  พรหมทา  กลุ่มสมุนไพร บา้นอมลอง  
18.  นายอินแก้ว ไชยานะ กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
19.  นายอุดม  อทุธาปา กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง (ผู้ใหญ่บ้าน)  
20.  นางศรีเพญ็  ศรวีรรณะ กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
21.  นายอินสม  พุทธโส กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
22.  นายเทวญั  พีรประเสริฐศักดิ ์ กลุ่มข้าว บ้านแม่โต๋   
23.  นางฉันทวรรณ  กิตติพงศ์เดช กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
24.  นายวศิน  มะกะตา กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยาง  
25.  นายวีระเดช ทอ่มะหม่ือ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยาง  
26.  นายกิตต ิ แสงจ ันทร ์  กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยาง  
27.  นายพิสิษฐ ์   หม่อแปล กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยาง  



รายชื่อผู้ร่วมประชุม และรว่มกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ) 

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม    
 

หน้า  2 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 

28.  นายเจรญ ิ    ย ังช ีพสุจริต กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยาง  
29.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ))  
30.  นายอภิศักดิ์  กล่ินอบ กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
31.  นายอับราฮัม  ลีพัฒนากุล กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
32.  นายพาตี้ลุลา  โอ่โดเชา กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
33.  นายพิตรพิบูล  เกียรติพิบูลย์ชัย กลุ่มข้าว บ้านทรายมูล (รร.สะเมิงพิทฯ)  
34.  นางสาวทกัษพร  ตาศรีเรอืน กลุ่มข้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
35.  นางสาวรุง่ฟ้า     สิริภัทรตระกลุ กลุ่มข้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
36.  น.ส.ชฎาพร   ยิง่รกัเพ็ญจันทร ์ กลุ่มข้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
37.  นายยุทธการ  บุญปวน กลุ่มข้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
38.  นายกันตภณ  เถาวัลย์เถลิง กลุ่มข้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  

 

หมายเหตุ  * จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  33 คน จากจํานวน 38 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 13 ธันวาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 
1.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
2.  นางบัวไหล จันทะด ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
3.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
4.  นางละออง  ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
5.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
6.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
7.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล        กลุ่มแปรรูปน้ําหม่อน บ้านแม่ตุงตงิ  
8.  นายเจนวรรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  

9.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ ครูเกษคร โรงเรยีนบ้านอมลอง  
10.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
11.  นายบุญทอง จนัทะก ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านหาดส้มป่อย  
12.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง  
13.  นายประครอง  ทิพยร์ัพย ์ กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
14.  นายประสิทธิ์  อินตา กลุ่มเกษตรกรขา้ว บ้านทรายมูล  
15.  นายยุทธการ  บุญปวน กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
16.  นายโยชู  วะราห์ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยางหา้  
17.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านอมลอง  
18.  นายสิงห์คํา  จินาโส กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
19.  นายสุรินทร ์ ซอหนองบวั กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
20.  นายสุวิทย์  พรหมทา  กลุ่มสมุนไพร บา้นอมลอง  
21.  นายอินแก้ว ไชยานะ กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
22.  นายอุดม  อทุธาปา กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง (ผู้ใหญ่บ้าน)  

 

หมายเหตุ  * จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานที่ผลิตและการแปรรูปผลติภัณฑ์ 16 ราย  

   จากจํานวน 22 คน 

 



กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 20 ธันวาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อกลุ่ม พื้นที ่ หมายเหตุ 

1.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
2.  นางบัวไหล จันทะด ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
3.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
4.  นางละออง  ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
5.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
6.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ขะป ู  
7.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
8.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล        กลุ่มแปรรูปน้ําหม่อน บ้านแม่ตุงตงิ  
9.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ ครูเกษตร โรงเรยีนบ้านอมลอง  
10.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ กลุ่มหญ้าหวาน บ้านอมลอง  
11.  นายบุญทอง จนัทะก ี กลุ่มหญ้าหวาน บ้านหาดส้มป่อย  
12.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง  
13.  นายประครอง  ทิพยร์ัตน์ กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
14.  นายประสิทธิ์  อินตา กลุ่มเกษตรกรขา้ว บ้านทรายมูล  
15.  นายยุทธการ  บุญปวน กลุ่มช้าวอินทรยี์ บ้านงาแมง  
16.  นายโยชู  วะราห์ กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านแม่ยางหา้  
17.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง กลุ่มสตรอเบอรรี่ บ้านอมลอง  
18.  นายสิงห์คํา  จินาโส กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
19.  นายสุรินทร ์ ซอหนองบวั กลุ่มสมุนไพร บา้นดงช้างแก้ว  
20.  นายสุวิทย์  พรหมทา  กลุ่มสมุนไพร บา้นอมลอง  
21.  นายอินแก้ว ไชยานะ กลุ่มแปรรูป หญ้าหวาน บ้านอมลอง  
22.  นายอุดม  อทุธาปา กลุ่มสมุนไพร บา้นแม่ตุงติง (ผู้ใหญ่บ้าน)  

 

หมายเหตุ  * จํานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน  11  คน จากจํานวน 22 คน 

 

  

 



          รายชื่อผู้ร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่  9, 10-12  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     
          หน้า  1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 9 มค. 10 มค. 11 มค. 12 มค. หมายเหตุ 

1.  นายกิตต ิ  แสงจ ันทร์      
2.  น.ส.ชฎาพร   ยิง่รกัเพ็ญจันทร ์      
3.  นางจันทร์แก้ว สิงห์ต๊ะ      
4.  นางจันทรแสง สาธุเม      
5.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง      
6.  นางบัวไหล จันทะด ี      
7.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้      
8.  นางปรานอม พรมทา      
9.  นางละออง  ศรวีรรณะ      
10.  นางสาระภี ทองคํา      
11.  นางสาวจารรีัตน์  บุตรด ี       
12.  นางสาวจิรยากร ทองคํา      
13.  นางสาวทกัษพร  ตาศรีเรอืน      
14.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู      
15.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร       
16.  นางสาวรุง่ฟ้า     สิริภัทรตระกลุ      
17.  นางเสาร์แกว้ พรหมมาลา      
18.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล      
19.  นางอําพรรณ โปธา      
20.  นายกันตภณ  เถาวัลย์เถลิง      
21.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล      
22.  นายเจนวรรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ      
23.  นายเจรญิ  ยังชีพสุจริต      
24.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ      
25.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ      
26.  นางอุ่น  จันทะก ี      
27.  นางศรีเพญ็  ศรวีรรณะ      



รายชื่อผู้ร่วมประชุม และรว่มกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ) 

วันที่  9, 10-12  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. 
หน้า  2 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 9 มค. 10 มค. 11 มค. 12 มค. หมายเหตุ 

28.  นายธีรสรณ์  แสงสถาวรัตน์      
29.  นายบุญทอง จนัทะก ี      
30.  นายบุญมี  อุตมะติง      
31.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว      
32.  นายประครอง  ทิพยร์ัตน์      
33.  นายวันที     เมอืงชิต      
34.  นายประสิทธิ์  อินตา      
35.  นายปิตานา ลุเว      
36.  นายพาตี้ลุลา      โอ่โดเชา      
37.  นายพิตรพิบูล  เกียรติพิบูลย์ชัย      
38.  นายพิสิทฐ ์ หม่อแปล      
39.  นายมงคล   ปัญญารัตน์      
40.  นายมาสะยูก ิ ยามาโมโต้      
41.  นายยุทธการ  บุญปวน      
42.  นายโยชู  วะราห์      
43.  นายวศิน  มะกะตา      
44.  นายวีระเดช ทอ่มะหม่ือ      
45.  นายศรีมา เรือนคําฟู      
46.  นายสมเกียรต ิมาละฟู      
47.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง      
48.  นายสิงห์คํา  จินาโส      
49.  นายสุรินทร ์ ซอหนองบวั      
50.  นายสุวิทย์  พรหมทา      
51.  นายอภิวัฒน์  วงศ์เครือจันทร์        
52.  นายอินแก้ว ไชยานะ      
53.  นายอุดม  อทุธาปา      

 รวม 22 12 18 16  

 

 



กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 24  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์ และพืน้ที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เช้า บ่าย หมายเหตุ 

1.  นางคําใส ภาระศรี    

2.  นางจันทรแสง สาธุเม    

3.  นางแดง  อตุตะติง     

4.  นางนงลักษณ์  อุตตะมะติง    

5.  นางนิตยา สุโข    

6.  นางบัวไหล จันทะด ี    

7.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้    

8.  นางปรานอม พรมทา    

9.  นางรัตนา อานนั    

10.  นางเรอืน  สิทธชิัย    

11.  นางละออง  ศรวีรรณะ    

12.  นางสาระภี ทองคํา    

13.  นางสาวจิรยากร ทองคํา    

14.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู    

15.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร     

16.  นางสุวิทย์  สิงหท์ร    

17.  นางเสาร์แกว้ พรหรมาลา    

18.  นางศรีเพญ็  ศรวีรรณะ    

19.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล     

20.  นางอุ่น  จันทะก ี    

21.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ    

22.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ    

23.  นายเทวญั  พีรประเสริฐศักดิ ์    

24.  นายบุญทอง จนัทะก ี    

25.  นายบุญมี  อุตมะติง    

26.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว    



กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

วันที่ 24  มกราคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. 
หน้า 2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เช้า บ่าย หมายเหตุ 

27.  นายประครอง  ทิพยร์ักษ ์    

28.  นายประสิทธิ์  อินตา    

29.  นายมงคล    ปัญญารัตน์    

30.  นายโยชู  วะราห์    

31.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง    

32.  นายสุวิทย์  พรหมทา    

33.  นายอินแก้ว ไชยานะ    

34.  นายอุดม  อทุธาปา    

  20  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการประชุมคณะทํางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

วันที่ 6 – 7 – 8  กุมภาพันธ ์2558  ระหว่างเวลา  09.00  – 17.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีสอรท์  และพื้นที่ศกึษา อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่     

ลําดับ ชื่อ-สกุล 6 กพ. 6 (บ่าย) 7 กพ. 8 กพ. หมายเหตุ 

1.  นางเกษมศรี       เมอชิ      
2.  นางจันทร์แก้ว สิงห์ต๊ะ      
3.  นางจันทรแสง สาธุเม      
4.  นางจินดา บุญมาลา      
5.  นางจันจริา ทองคํา      
6.  นางสาวจันทร์ด ีสุรินรัตน์      
7.  นางแจ่มศรี     นภาดอย      
8.  นางนงลักษณ์ อุตมะติง      
9.  นางสาวชิรยากร ทองคํา       
10.  นางบัวบาล ยะมะโน      
11.  นางบุญนํา  ยามาโมโต้      
12.  นางปรานอม พรมทา      
13.  นางปากะมะ สินเช้า      
14.  นางละออง  ศรวีรรณะ      
15.  นางสาระภี ทองคํา      
16.  นางสาวจิรยากร ทองคํา      
17.  นางสาวผ่องศรี วอซูม ู      
18.  นางสาวพิมพา  สุขพนาพร       
19.  นางเสาร์แกว้ พรหรมาลา      
20.  นางสาวสงกรานต์ กองรัตน์      
21.  นายสามารถ สินหมี่      
22.  นางอรทัย  ชุ่มมงคล      
23.  นางอําพรรณ โปธา       
24.  นางอุ่น  จันทะก ี      
25.  นางอุมาลัย บุญมาลา      
26.  นายกันตภณ  เถาวัลย์เถลิง     * 
27.  นายกิตต ิ  แสงจ ันทร ์      
28.  นายเกียรติพันธ ์ แสงคํากุล      



รายช่ือผู้ร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ) 
วันที่ 6 – 7 – 8  กุมภาพันธ ์2558 

หน้า  2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 6 กพ. 6 (บ่าย)  7 กพ. 8 กพ. หมายเหตุ 

29.  นายเจนวรรณ์ จุฬาลักษณ์นาถ     * 
30.  นายเจรญ ิ   ย ังช ีพสุจริต      
31.  นายจําปา   กอพอ      
32.  นายเฉลียว  ศรวีรรณะ      
33.  นายทักษิณ ศรวีรรณะ      
34.  นายเทวญั  พีรประเสริฐศักดิ ์      
35.  นายธีรวธุ  ตาทู      
36.  นายธีรสรณ์  แสงสถาวรตัน์      
37.  นายฐานิต สิริโรจนงาม      
38.  นายบุญทอง จนัทะก ี      
39.  นายบุญมี  อุตมะติง      
40.  นายบุญศรี  วงษาแก้ว      
41.  นายประครอง  ทิพยร์ักษ ์      
42.  นายประวีร ์สุเว       
43.  นายประสิทธิ์  อินตา      
44.  นายปันคํา   ยะมะโน      
45.  นายพิสิทฐ ์ หม่อแปล      
46.  นายมงคล    ปัญญารัตน์      
47.  นายมาสะยูก ิ ยามาโมโต้      
48.  นายยุทธการ  บุญปวน       
49.  นายโยชู  วะราห์      
50.  นายวศิน  มะกะตา      
51.  นายวีระเดช ทอ่มะหม่ือ      
52.  นายศรีมา เรือนคําฟู      
53.  นายสมเกียรต ิมาละฟู      
54.  นายสมสิทธิ์  อตุตะมะติง      
55.  นายสุวิทย์  พรหมทา      
56.  นายสัญญา  ตูลู      
57.  นายอินแก้ว ไชยานะ      
58.  นายอุดม  อทุธาปา      

 รวม 20 23 15 18  

 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

หัวข้อ “การพฒันาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง บ้านแม่ตุงติง” 

วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บา้นแม่ตุงติง ตําบลแม่สาบ  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

1. นายอุดม อทุธาปา 75 ม.5 ต.แม่สาบ  086 - 1865529 
2. นายณรงค์ วรรณะ 15 ม.5 ต.แม่สาบ  081-0281335 
3. นายอินหวัน สาทาเขยีว 27 ม.5 ต.แม่สาบ  084-8084204 
4. นายวิเชียร สินเช้า 65 ม.9 ต.แม่สาบ  
5. นายว้ามปอ แซจ่าง 111 ม.6 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

โครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง 

6. นางคําบาล อุทธาปา 75 ม.5 ต.แม่สาบ  086 - 1865529 
7. นางอําพร มุกดานัน 6/2 ม.5 ต.แม่สาบ  - 
8. นายบุญศรี วงษาแก้ว 48  ม.5 ต.แม่สาบ  - 
9. นายคํา เจเล 85/1 ม.5 ต.แม่สาบ  - 
10. นางปวน สาทาเขียว 13 ม.5 ต.แม่สาบ  - 
11. ร.ท.เกียรติศักดิ ์หุตเกต ุ โครงการฟาร์มตัวอย่างแม่ตุงตงิ 081-7074988 
12. นายชัย แซ่คํา 88 ม.5 ต.แม่สาบ  081-2883935 
13. นางสาวสงกรานต์ กองรัตน์ 71 ม.8 ต.แม่สาบ  081-2895183 
14. นายสามารถ สินหมี่ 51 ม.9 ต.แม่สาบ  - 
15. นางปากะมะ สินเช้า 70  ม.9 ต.แม่สาบ  - 
16. นางสาวล้อม จารินทร ์ 33  ม.4 ต.แม่สาบ  - 
17. นางอะหม่ีมะ สินหมี่ 52  ม.9 ต.แม่สาบ  - 
18. นางสาวธนพร จินาโส 28  ม.5 ต.แม่สาบ   089-9981781 
19. นางเบญจวรรณ จินใจ 13/1 ม.4 ต.แม่สาบ อ.  089-7903107 
20. นางบัวจํา พรหมปัญญา 147 ม.4 ต.แม่สาบ   - 
21. จ.ส.อ.ธนญชัย สัญญารัตนพริณ์ 450 ม.2 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 091-3804730 
22. จ.ส.อ.ธนภณ ซุ่พอาน 120 ม.2 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 061-2840905 
23. ส.อ.จิทาชิสุทร์ ฤทธิ์ศรีแก้ว 178 ม.8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   093-2972620 
24. นางออน อตุะมะติง 5/5 ม.5 ต.แม่สาบ   - 
25. นางแก้วภา อินตะนิ 18/1 ม.5 ต.แม่สาบ   - 
26. นางศรีจันทร์ วงษาแกว้ 4 ม.5 ต.แม่สาบ   - 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

27. นางจันทร์แก้ว  สิงห์ต๊ะ 67 ม.5 ต.แม่สาบ   - 
28. นายประกอบ  โนนไทย 73/1   ม.5 ต.แม่สาบ  
29. นายสถิต   คําแสง 44   ม.5 ต.แม่สาบ  
30. นายคมเดช  อนิตานิ 10   ม.5 ต.แม่สาบ 
31. น.ส.มนทิรา  โนนไทย 73/1 ม.5 ต.แม่สาบ 

 

32. นางปราณี  ไชยสุภา 7   ม.5 ต.แม่สาบ  
33. นายวิจิตร  บุญตัน 33   ม.5 ต.แม่สาบ  
34. นายบัวคํา  ศรจีอมทอง 80   ม.5 ต.แม่สาบ  
35. นายสุนัน  อนงครัตน์ 11  ม.5 ต.แม่สาบ  
36. นางจําปี  อนงค์รักษ ์ 58   ม.5 ต.แม่สาบ  
37. นายตุ้ม  เรอืนคําฟู 83   ม.5 ต.แม่สาบ  
38. นายเทียน  อินตานิ 73  ม.5 ต.แม่สาบ  
39. นายสม  วรรณะ 73  ม.5 ต.แม่สาบ  
40. นางชัยณรงค์  ปัญญาแสง 1  ม.5 ต.แม่สาบ  
41. นายศรีมา  เรอืนคําฟู    2  ม.5 ต.แม่สาบ  
42. นายยูร  เรือนคําฟู   18/1  ม.5 ต.แม่สาบ  
43. นายต๋อง  ทองพิทักษ ์ 17 ม.5 ต.แม่สาบ  
44. นางเจริญ  วิวัฒนกุล 8/1 ม.5 ต.แม่สาบ  
45. นายบุญทา ศรบีุญเรือง  77 ม.5 ต.แม่สาบ  
46. นางสาวนารรีัตน์  อุตะมะติง  4/1 ม.5 ต.แม่สาบ  
47. นายสุริยัน  ศรจีอมทอง 80  ม.5 ต.แม่สาบ  
48. นายสมเกียรติ  มาละฟู  39  ม.5 ต.แม่สาบ  
49. นายบุญส่ง อินตานิ  29  ม.5 ต.แม่สาบ  
50. นางเรอืนแก้ว สาทาเขยีว 9 ม.5 ต.แม่สาบ   
51. นางศรีมาศ  สาทาเขยีว 64 ม.5 ต.แม่สาบ   
52. นายสมศักด์  วงษาแกว้   4 ม.5 ต.แม่สาบ  

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

หัวข้อ “ผลิตหญ้าหวานอินทรีย์ : การพฒันาแปลงปลกูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บา้นอมลอง ตําบลสะเมิงใต้   อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
หน้า  1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

1.  นางสาวเขมกิา  ศรีวรรณะ 94  ม.2  ต.แมส่าบ    0828962989 
2.  นางคําใส               ภารษ ี 15  ม.2  ต.แมส่าบ     
3.  นางจรัลศรี         คําสุข 25/1 ม.2 ต.แมส่าบ    
4.  นางสาวจันทร์ด ี สุรินทรร์ัตน ์ 78  ม.2  ต.แมส่าบ    0813663289 
5.  นายจันทรกร สาธุเม 88  ม.2  ต.แมส่าบ    0913061756 
6.  นางจันจริา ทองคํา 54/2  ม.2  ต.แม่สาบ    0828898366 
7.  นางจินดา บุญมาลา 33  ม.2  ต.แมส่าบ    0806803133 
8.  นางจันทร์ตา         สุรินทรร์ัตน ์ 43  ม.2  ต.แมส่าบ     
9.  นางจันทร์ศรี           ไชยชนะ 8  ม.2  ต.แม่สาบ     
10.  นางจันทร์แสง        สาธุเม 57 ม.2  ต.แม่สาบ     
11.  นางแดง  อุตมะติง 34 ม.2  ต.แม่สาบ    0847394373 
12.  นางดวง                แก้วเจริญ 39 ม.2  ต.แม่สาบ     
13.  นางบัวบาล  ยะมะโน 20/1 ม.2  ต.แม่สาบ    0833199722 

14.  นางบัวไหล  จันทะก ี 5 ม.2  ต.แม่สาบ    0817841378 
15.  นางบัวผา          ไชยสิงห ์ 87 ม.2 ต.แม่สาบ    
16.  นางประนอม        พรหมมา 83  ม.2  ต.แมส่าบ     
17.  นาวสาวนลัทพร  ทยากรนพศักดิ ์ 3  ม.2  ต.แม่สาบ    0979905413 
18.  นางนงลักษณ์  อุตมะติง 87 ม.2 ต.แม่สาบ   0843634076 
19.  นางศรีเพญ็            ศรีวรรณะ 7  ม.2  ต.แม่สาบ   0817463892 
20.  นางสาวจันทิมา สุรินรัตน์ 6  ม.2  ต.แม่สาบ     
21.  นางสาวชิรยากร  ทองคํา 26  ม.2  ต.แมส่าบ    0611695239 
22.  นางสาวรุง่นภา        ศรีวรรณะ 63 ม.2  ต.แม่สาบ     
23.  นางสุคํา  สิงห์ทอน 108  ม.2  ต.แม่สาบ    0904746479 
24.  นางสุคํา                บุญมาลา 28/1  ม.2  ต.แม่สาบ     
25.  นางเสาร์แกว้          กันทะ 72  ม.2  ต.แมส่าบ    0932664427 
26.  นางอนงค์              อุตมะติง 52  ม.2  ต.แมส่าบ     
27.  นางอุมาลัย             บุญมาลา 78 ม.2  ต.แม่สาบ    0615316650 
28.  นายทองคํา            สาธุเม 89/1  ม.2  ต.แม่สาบ     
29.  นายเจรญิ              คําสุข 28  ม.2  ต.แมส่าบ     



 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 
หน้า  2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

30.  นายช่วย              สุรินรัตน์ 71  ม.2  ต.แมส่าบ     
31.  นายดวงฤทธิ์       ศรีวรรณะ 59/5  ม.2  ต.แม่สาบ     
32.  นายดี                   ใจแก้ว 58  ม.2  ต.แมส่าบ      
33.  นายแดง                อุตมติง 34  ม.2  ต.แมส่าบ     
34.  นายโชคชัย  สาธุเม 57  ม. 2  ต.แมส่าบ     0931683589 
35.  นายทองคํา            ใจแก้ว 44 ม.2  ต.แม่สาบ     
36.  นายทุนอ่อง            คําซอน 31/1 ม.2  ต.แม่สาบ     
37.  นายทักษิณ  ศรีวรรณะ 49 ม.2  ต.แม่สาบ    0817461659 
38.  นายบุญมา             ไชยานะ 91  ม.2  ต.แมส่าบ     
39.  นายบุญมา             จันทะด ี 98  ม.2  ต.แมส่าบ     
40.  นายบุญเลิศ            บุญมาลา 100  ม.2  ต.แม่สาบ     
41.  นายบุญปั๋น  ไชยานะ 29/1 ม.2  ต.แม่สาบ    0821909347 
42.  นายประหยัด     นางดง 38 หมู่ 2  ต.แม่สาบ  
43.  นายไพฑูร              กันทะจกัร 36  ม.2  ต.แมส่าบ     
44.  นายมนี                 อุตมะติง 103  ม.2  ต.แม่สาบ     
45.  นายสมจิต             บุญมาลา 28/1  ม.2  ต.แม่สาบ     
46.  นายสมาน             ปินทะนา 3   ม.2  ต.แม่สาบ     
47.  นายสี                   ชัยสิงห ์ 56  ม.2  ต.แมส่าบ     
48.  นายสีนวล           ยะมโน 20 ม.2  ต.แม่สาบ    
49.  นายสุวิทย์  พรมทา 83 ม.2  ต.แม่สาบ   0843439948 
50.  นายอิ่นแก้ว  ไชยานะ 2 ม.2  ต.แม่สาบ   0801338316 
51.  นายอาคม              อนันต ์ 115  ม.2  ต.แม่สาบ     
52.  นางอุ่น  จันทะก ี 58  ม.2  ต.แมส่าบ    0811967262 
53.  นางอํานวย  บุญมาลา 54 ม.2  ต.แม่สาบ    0810334738 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

หัวข้อ “การเก็บรักษาพนัธุข์้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว” 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชมุโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  ตําบลสะเมิงใต้   อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่    
 

นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม       หน้า 1  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

1. น.ส.เสาวนีย์  ธนกาญจนา 86  หมู่ 6  ต.สะเมิงใต้   - 
2. น.ส.อัชฌา  เกง่การทํา 29  หมู่ 5 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา   - 
3. น.ส.พรทรานุช  สมบัติพุทธคุณ 46  หมู่ 2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา   - 
4. น.ส.พัชรี  ไชลาน 30  หมู่ 4  ต.ยัง้เมิน   - 
5. น.ส.ดวงฤทัย  พนาโสภา 97  หมู่ 3 ต.บอ่แก้ว   - 
6. น.ส. นิตยา  ศศิธรบํารงุ 62  หมู่ 5 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา   - 
7. น.ส.ธิดารัตน์  โสภา 72  หมู่ 4  ต.แม่สาบ  - 
8. นายชนะศักดิ์  สุโพ 65  หมู่ 11  ต.สะเมิงใต้   - 
9. นายสุภาพ  ปนนะมา 164 หมู่ 4 ต.สะเมิงเหนือ   - 
10. น.ส.อารีพร  อาทิตย์อาถา 127 หมู่ 4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา   - 
11. น.ส.จิตตยา สมบรูณ์มากทรพัย ์ 22/1 หมู่4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา   - 
12. น.ส.วรีดา  กวัด ี 91  หมู่3 ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง   - 
13. น.ส.วิสาขา  เสนาะพรไพร 87  หมู่5  ต.บอ่แก้ว  อ.สะเมิง   - 
14. น.ส.ดวงหทัย  เจตนาตุ้มทรัพย ์ 15 หมู่6 ต.แม่ยาม อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน - 
15. น.ส.วิยะดา  เลาะมู 134  หมู่3  ต.บ่อแก้ว   - 
16. นายทศพร  แซย่่าง 99  หมู่3  ต.สะเมิง - 
17. นายภาณุวัฒน์  ฟองเปง็ 102  หมู่3  ต.สะเมิงเหนือ   - 
18. นายพันธกานต์  ห่านคํา 50  หมู่3  ต.สะเมิงเหนอื   - 
19. นายภาณุพงศ์  สิทธิโลก 211  หมู่4  ต.สะเมิงเหนือ  - 
20. นายธนกฤต  สีสัน 56/1  หมู่9  ต.สะเมิงใต้    
21. นายชนายุทธ  ตาดทอง 54  หมู่3  ต.ยั้งเมิน    
22. น.ส.ธนริัตน์  อนิทร์น้อย 183 หมู่10  ต.สะเมิงใต้    
23. น.ส.ญานกิา  เปอชิ 77  หมู่2  ต.บอ่แก้ว    
24. น.ส.สาธิตา  สิรโิรจนงาม 56  หมู่2  ต.บอ่แก้ว    
25. น.ส.ชลดา  เลาย่าง  115  หมู่8  ต.บ่อแก้ว    
26. น.ส.ยุวดี  เลายา่ง 85/2  หมู่8  ต.บ่อแก้ว    

 



นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม    หน้า 2 
  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 

27.  น.ส.ชนิดากา  ช่างจาย 136/1  หมู่5  ต.สะเมิงเหนือ    
28.  น.ส.ศศิพิมพ์  แก้วมา   134/2  หมู่5  ต.สะเมิงเหนือ    
29.  นายจันทร์ชู  มอรูว ี 52  หมู่9  ต.บอ่แก้ว    
30.  นายอภิวัฒน์  วงศ์เครือวันน ์ 20/1 หมู่1 ต.บา้นจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา    
31.  นายภูริณัฐ  สิงห์โทราช 54/3  หมู่10  ต.สะเมิงใต้    
32.  น.ส.สริตา  เกิดไพรสน 26  หมู่1  ต.บอ่แก้ว   - 
33.  น.ส.มัญชริน  ฉลองศักดิ์สิทธิ ์ 5/1  หมู่1  ต.บอ่แก้ว   - 
34.  น.ส.ปรยิาภัทร  ออข่า 110  หมู่3 ต.บอ่แก้ว   - 
35.  น.ส.ณัฐพร  เกตุแก้ว 137  หมู่8  ต.แม่สาบ   - 
36.  น.ส.สุชาดา  อนิทมิน 78  หมู่5  ต.สะเมิงใต้   - 
37.  น.ส.วิภาดา  ประเสริฐ 43  หมู่5  ต.สะเมิงใต้   - 
38.  น.ส.นิตยา  วงศ์รังษ ี 101  หมู่5  ต.สะเมิงเหนือ   - 
39.  น.ส.แกมกมล  วิชัยโน 69/1  หมู่3  ต.สะเมิงเหนือ   - 
40.  นายศราวุฒิ  ผลบุญ 69  หมู่10  ต.แม่สาบ   - 
41.  น.ส.คําแก้ว  งามตา  45/1  หมู่4  ต.แม่สาบ   - 
42.  นายมาสะยูกิ  ยามาโมโต้ 18  หมู่3  ต.แม่สาบ   - 
43.  นายประภัทร  แสนทะ 7/2  หมู่4  ต.สะเมิงใต้   - 
44.  นายยุรนันท์  ฉะปะมา 24  หมู่4  ต.แม่สาบ   - 
45.  นายมนัส  ทุ่งรงค์ 52  หมู่4  ต.สะเมิงใต้   - 
46.  นายภาคภูมิ  สาธุเม 231  หมู่3  ต.ยัง้เมิน   - 
47.  นายนันทวัฒน์  เทาะเว 45 หมู่ 7 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - 
48.  นายณัฐนนท์  ลามู  43 หมู่ 7 ต.โป่งสา  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - 
49.  นายนิติพัทธ์  โตมู 233  หมู่9  ต.สะเมิงใต้   - 
50.  นายกิตติภณ  มาลุจันทร ์ 34  หมู่4  ต.แม่สาบ   - 
51.  น.ส.มลิณี  สิริพฒัน์ไพศาล 160 หมู่1  ต.บา้นจันทร์  อ.กัลยาณิวัฒนา    - 
52.  นายพีรวัส  เกะโพ 3/3  หมู่4  ต.บอ่แก้ว    - 
53.  นายวิษุวตั  หมอ่แปล 86  หมู่4  ต.บอ่แก้ว    - 
54.  นายสรวิชญ์  เจาะโด 27/1  หมู่3  ต.บ่อแก้ว    - 
55.  น.ส.สุจิณณา  ปรชุมสิทธิ ์ 98  หมู่6  ต.สะเมิงใต้    - 
56.  นายธีรนัย  สวนัสุ 74/1  หมู่2  ต.สะเมิงใต้    - 
57.  นายดุลยวัต  สมาธิ 62  หมู่2  ต.สะเมิงใต้    - 
58.  นายศุภกร  แทนสอน 20  หมู่1  ต.สะเมิงใต้    - 
59.  น.ส.พิมพ์ลภัส  บุญวด ี 71/1  หมู่2  ต.สะเมิงใต้    - 

 
 



นักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม        หน้า 3 
  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ ลําดับ 
60. น.ส.อําภา  โพธิคํ์าทึง 93  หมู่2  ต.บอ่แก้ว     
61. น.ส.สุกัญญา  ปันโย 53/1  หมู่2  ต.ยั้งเมิน     
62. น.ส.บวรรัตน์  เลาเทาะ 4  หมู่6  ต.บ่อแก้ว     
63. น.ส.ยลรดี  โคโถะ 101  หมู่3  ต.บ่อแก้ว     
64. นายฤทธิเวช  พงษ์ไพรวัน 272  หมู่3 ต.แจ่มหลวง  อ.กัลยาณิวัฒนา     
65. นายชันยพงศ์  ทีอุทิศ 93  หมู่2  ต.แม่สาบ     
66. นายกันตชาติ  กําแพงแกว้ 34  หมู่7  ต.สะเมิงใต้     
67. นายเกียรติศักดิ ์ ศักดิ์โสภาสกล 14  หมู่1  ต.แม่แรม  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม ่  
68. นายสราวุธ  หนอ่โพ 217  หมู่11  ต.สะเมิงใต้     
69. น.ส.สาขิตร์  ขตัตะละ 71  หมู่1  ต.สะเมิงใต้     
70. น.ส.ภาวินี  สรลัประวริศ 12  หมู่9  ต.บอ่แก้ว     
71. น.ส.เรณู  ชัยยิง่ใหญ ่ 52 หมู่6 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  
72. น.ส.พัชรา  ร่มธรรมกัล 79  หมู่5 ต.แม่แดด  อ.กัลยาณิวัฒนา     
73. น.ส.นภา  ตระกูลล้านนาดอย 2  หมู่6 ต.บ้านจันทร์  อ.กัลยาณิวัฒนา     
74. น.ส.องัคณา  สุชาติกุลเพียร 9  หมู่2 ต.แม่แดด  อ.กัลยาณวิัฒนา     
75. น.ส.ฐิตาภรณ์  เขียวออน 178 หมู่3  ต.ยัง้เมิน  อ.สะเมิง     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อ เกษตรกร ผู้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

หัวข้อ “การผลิตข้าวกล้องอินทรีย์” 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  ตําบลสะเมิงใต้   อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่    

   หน้า 1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

1. นายอมตะ  สุโพ 65  หมู่11 บ้านป่าคา  ต.สะเมิงใต้   093-2318711 
2. นางสลวย  วิชัยโน 69/1 หมู่ 3 ต.สะเมิงเหนือ   085-7224183 
3. นางทิดา  แก้วมา 134/2  หมู่5 บ้านป๊อก ต.สะเมิงเหนือ  099-5803680 
4. นางแดง  สวันสุ 74/1 หมู่2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้  0995804449 
5. นางพิมพร บัวหอ่ 75 หมู่1 บ้านแม่สาบ  ต.สะเมิงใต้   090-7524595 
6. นายประชัน  แสนทะ 7/1 หมู่4 บ้านกล้วย  ต.สะเมิงใต้   089-8534491 
7. นายอนุธรรม  ปันมูล 118 หมู่2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้  - 
8. นางจิติมา  สรัลประวริส 12 หมู่9 บ้านแม่นาเปอะ บ่อแก้ว   097-9391617 
9. นางนงค์คราญ  ดูไว 30/1 หมู่2 บ้านน้ําริน  ต.สะเมิงใต้  0879966230 
10. นายหน่อแก้ว  ฝันเผ่ือ 137 หมู่8 บ้านงิ้วเฒ่า  ต.แม่สาบ  093-1914620 
11. นายปะเลอะเตอะ ญาดบริสุทธิ ์ 7 หมู่11 บ้านป่าคา  ต.สะเมิงใต้  - 
12. นายอํานวย  พอกิน 102 หมู่6 ต.สะเมิงใต้  084-8041337 
13. นายสอนชัย  ปรีด ี 30 หมู่4 บ้านอังคาย ต.ยั้งเมิน  088-4028750 
14. นายสมเพชร  เกิดไพรสน 20 หมู่1 บ้านป่าเกี๊ยนอก  ต.บอ่แก้ว  093-0482054 
15. นายจาลาพอ  พรากโสภา 4/3 หมู่3 บ้านแม่ขะปู  ต.บ่อแก้ว   - 
16. นายวริศพร  อดปา 110 หมู่3 บ้านแม่ขะปู  ต.บ่อแก้ว   
17. นางสาวศุภานุช  ตาต่อม 117 หมู่2 บ้านน้ํา ต.สะเมิงใต้  086-1146489 
18. นางจันทร์แดง  ปัญชะนา 51 หมู่4 บ้านท่าศาลา  ต.สะเมิงใต้  - 
19. นางศรีนวล  ขตัติมะ 20 หมู่1 บ้านแม่สาบ  ต.สะเมิงใต้  084-8039452 
20. นายสุวรรณ  สรัลประวริศ 12 หมู่9  บ้านแม่นาเปอะ  ต.บ่อแก้ว   - 
21. นางสายทอง  ขตัตะละ 196 หมู่1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้   - 
22. นางภาวดี  ไกรโสภา 7/2 หมู่4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้   - 
23. นายศรีทุน  มาลุจันทร ์ 34 หมู่4 บ้านปางเติม ต.แม่สาบ  086-1891703 
24. นางบุญนํา  ยามาโมโต้ 18 หมู่3 บ้านงาแมง  ต.แม่สาบ  089-8517868 
25. นางสาววนิตรา  สัพโส 88 หมู่2 บ้านน้ําริน  ต.สะเมิงใต้   098-1029187 
26. นางเกวลิน  จินดาสิ 83 หมู่3  บ้านห้วยคอก ต.สะเมิงใต้  098-1029187 



เกษตรกร และผู้สนใจ    หน้า 2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทรศัพท ์

29. นางจินตนา  ชุม่ใจ 101 หมู่5 บ้านป๊อก  ต.สะเมิงเหนือ  - 
30. นายนคร  ธนกาญจนา 86 หมู่ 6 บ้านแม่ลานคํา  ต.สะเมิงใต้  081-1654329 
31. นางพริสา สิงห์โทราช 54/3 หมู่10  ต.สะเมิงใต้  080-9206646 
32. นางสาวพนิดา  อินทร์นอ้ย 183 หมู่10 ต.สะเมิงใต้   085-7073592 
33. นายสมเรือน  ขตัตะละ 14  หมู่10  บ้านทุ่งยาว  ต.แมส่าบ  093-2463608 
34. นางอําพร  ก้อนแก้ว 50 หมู่2 บ้านน้ําริน  ต.สะเมิงใต้   080-8577158 
35. นางจันทร์เปง็  หน่อโพ 64  หมู่11 บ้านป่าคา ต.สะเมิงใต้   - 
36. นายตวง  ปญัญา 20 หมู่5 ต.สะเมิงใต้   - 
37. นางฟอง  ปัญญา 20 หมู่5 ต.สะเมิงใต้   - 
38. นางป๋ัน  จันทรมณีโชต 120 หมู่5 ต.สะเมิงใต้   - 
39. นางกรรณหา  อินตา 113 หมู่5 ต.สะเมิงใต้   - 
40. นายจันทร์  เขยีวมูล 34 หมู่5 ต.สะเมิงใต้   - 
41. นายประสิทธิ์  อินตา 113 หมู่5 ต.สะเมิงใต้    
42. นางบัวถา  หมดสีมา 119 หมู่9 ต.สะเมิงใต้   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ภายใต้โครงการ SMART Village หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาเชงิพืน้ที่ 

หัวข้อ “การพฒันาแปลงปลกูและผลิตภัณฑ์สตรอเบอรรีอิ่นทรีย์” 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุสะเมิงรีอร์ท และแปลงสาธติ บ้านแม่ยางห้า ตําบลบ่อแก้ว  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 
เช้า  ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น.                                                                        หน้า 1 

  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 
1. นายประมวลสัน  ทิศงาม  ม.11 บ้านป่าคา ต.สะเมิงใต้    0816545868 
2. นายทูเว  แฉ่วา 52 ม.4 บ้านปางเติม ต.แม่สาบ   0907521140 
3. นายหล้า  แสนดวง 52 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0979391614 
4. นายจิรายทุธ์  โพเว 98 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0871847523 
5. นายขจรศักดิ์  ฉันทาอนุกุล 2 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   057216328 
6. นายนิกา  เกิดพนา 52/1 ม.1 บ้านป่าเกี๊ยนอก  ต.บ่อแก้ว  0856528978 
7. นายตุควิคา  เกดิพนา 42/2 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0899544693 
8. นางสาวสตรรีัตน์  มั่งมูล 10/1 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0987928488 
9. นางอิหยี  คุยหกาจญจ์ 117 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    - 
10. นางสุพรรณณกิาร์  ไชยวงค์ 70 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0833255063 
11. นายชัยเพชร  ไชยวงค์ 70 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0979506368 
12. นางสาวนิลุบล  แฉ่วา 8 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    - 
13. นายวีรชัย  เกิดพนา 13/3 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้    0807906274 
14. นายทูเว  แฉ่วา 8/1 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0907521140 
15. นายต๊ะ  บุญชัย 91 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้    0806719919 
16. นางสาวพิมพา  สุขพนาพรร 7 ม.3 บ้านแม่ขะปู  ต.บ่อแก้ว    0807929730 
17. นางสาวผ่องศรี  วอสุมู 7 ม.3 บ้านแม่ขะปู  ต.บ่อแก้ว    0857152360 
18. นางดีคา  โพอง 20 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0861987703 
19. นางน้อย เปง็อุง่ 109 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    - 
20. นายทวี  คํายศรีไพร   146 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    0801347866 
21. นายวะสุ  ต้องครรสอง 110 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    - 
22. นายดวงแก้ว  บญุปัน 13/4 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    - 
23. นายสุระชัย  เตาะบือ 3 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้    0810201695 
24. นางมูล  ตะบือ 3/4 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้  .   
25. นายวิทย์  เกิดพนา 3/4 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้    
26. นายสวิง  จะละ 72/1 ม.1 บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้    0843631053 

 



หัวข้อ “การพฒันาแปลงปลกูและผลิตภัณฑ์สตรอเบอรรีอิ่นทรีย์” 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ แปลงสาธติ บ้านแม่ยางห้า ตําบลบ่อแก้ว  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

1.  นางเกษมศรี       เมอชิ 74 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
2.  นางแก้ว  เตมิมา 8 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   
3.  นางจามจรุี    ตลูู 6 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   
4.  นางจาริ      กนัชูร ี 1 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   
5.  นางแจ่มศรี      นภาดอย 13 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
6.  นางชุติกาญจน์   จะมะโน 31/1 ม.2 บ้านแม่โต๋นอก ต.บอ่แก้ว   
7.  นางธัตชนิต   เงาะดู 88 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
8.  นางนัน   น่าด ี 1 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   
9.  นางนาจาดี   ทรีะพาด 30/1 ม.2 บ้านแม่โต๋กลาง ต.บอ่แก้ว   
10.  นางโนรา   แลอะมู 12/1 ม.2 บ้านแม่ลาเอก ต.บอ่แก้ว   
11.  นางพรศิริ   กวางท ู 6/1 ม.2 ต.บ่อแก้ว   
12.  นางมาลา    ขนัติสังห ์ 73 ม.2 แม่โต๋ใน ต.บ่อแก้ว   
13.  นางยอหลี   โจเปรวย 60 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
14.  นางราตรี  มิตรรักสกุล ม.2 แม่โต๋กลาง ต.บ่อแก้ว   
15.  นางสาวพัตรพิมล   ทุนนท ี 89  ม.2 แม่โต๋กลาง  ต.บ่อแก้ว   
16.  นางสาวแสงวัน      บุญมาลา 5 ม.2 แม่โต๋กลาง ต.บอ่แก้ว   
17.  นางหน่อชิ      ว่ารา 29 ม.2 ต.บ่อแก้ว   
18.  นางอรทัย       สุนมะ 58 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
19.  นางอาพรรณ โปธา 88/4 ต.บ่อแก้ว  
20.  นายกิตต ิ แสงจ ันทร ์  รองนายกอบต.บ่อแก้ว    
21.  นายคอฮา    ป่าซู 7   ม.2 ต.บอ่แก้ว   
22.  นายจันมิ     เนาะดู 9  ม.2 ต.บ่อแก้ว   
23.  นายจําปา     กอพอ 4/1 ม.2 บ้านแม่โต๋  ต.บ่อแกว้   
24.  นายเจรญ ิ   ย ังช ีพสุจริต 80 ม.3 ต.บ่อแก้ว  
25.  นายชิปุนู     แอะตุ๊ 15 ม.2 แม่โต๋ใน ต.บ่อแก้ว   
26.  นายชีแปง    ออ่ข่า 23 ม.2 ต.บ่อแก้ว อ.  
27.  นายเซพงษ์     แสนนุ 50 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
28.  นายฐานิต    สิริโรจนงาม 16 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
29.  นายดวงดี   ก่อพอ 84 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   

 
 



หัวข้อ “การพฒันาแปลงปลกูและผลิตภัณฑ์สตรอเบอรรีอิ่นทรีย์” 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

30.  นายดอก        พนาทรพัยไพศาล 79 ม.2 บ้านแม่ลาเอก ต.บ่อแกว้   
31.  นายแดงน้อย    ครรชิตอาภา 16/1 ม.2 บ้านแม่โต๋นอก ต.บอ่แก้ว   
32.  นายต่ากุ้ย    ปา่ซู 11 ม.2 ต.บอแกว   

33.  นายทุนดี   โคแค 76 ม.2 ต.บอแกว   

34.  นายธีรวธ ุ   ตาท ู 113 ม.5 ต.บ่อแก้ว  
35.  นายธีรสรณ์  แสงสถาวรตัน์ 80 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
36.  นายนะที   เมอธิ 74  ม.2 ต.บอแกว   

37.  นายบล้าแดง   สุแพ่ง 11  ม.2 ต.บอแกว   

38.  นายบะริเจ๊ะ     โคโดะ 10/1 ม.2 ต.บอแกว   

39.  นายบุญมี      แฉ่วา 71  ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
40.  นายประวีร์ สุเว 138 ม.4  ต.บ่อแก้ว  
41.  นายปันคํา ยะมะโน 55 ม.2 ต.บ่อแก้ว   
42.  นายปาลี      กอ่พอ 4 ม.2 ต.บอ่แกว้   
43.  นายเป้ง      ธานินทีรภาพ 31/1 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   
44.  นายพรชัย      วิไลหทัยกุล 54 ม.2 ต.บอแกว   

45.  นายพอโมเซะ    ขอเนียว 70 ม.2 แมโตกลาง ต.บอแกว   

46.  นายพะลาเชอ    ศรีสมบูรณ์ไพร 1/1 ม.2 ต.บอ่แก้ว   
47.  นายพิสิษฐ ์  หม่อแปล 9/5 ม.4 ต.บ่อแกว ้  
48.  นายพีระ     สิรโิรจนงทม 56 ม.2 บ้านแม่โต๋นอก ต.บ่อแก้ว   
49.  นายมงคล    วภิวตระกูล 10 แมโตใน ม.2 ต.บอแกว   

50.  นายมงคล   แอะตู้ 81 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
51.  นายมานะ    ป่านา 22  ม.2 บ้านแม่ลาเอก ต.บ่อแก้ว   
52.  นายมูชา    อ่อข่า 68 ม.2 ต.บอแกว   

53.  นายยะงู้     ซีแกร 63 ม.2 แม่โต๋กลาง  ต.บ่อแก้ว   
54.  นายรานุพ     โคโด๊ะ 5/1 ม.2 บ้านแม่โต๋กลาง ต.บ่อแก้ว   
55.  นายลาคะ    ตูลู 61 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
56.  นายวศ ิน มะกะตา 127 ม.1 ต.บ่อแก้ว  
57.  นายวัชรพงษ์    ไชยชนะ 46 ม.2 บ้านแม่โต๋นอก ต.บ่อแก้ว   



กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. 

เช้า  13.30 – 16.30  ณ ห้องแปลงสาธิต การปลูกสตรอเบอรร่ีอินทรีย์ บ้านแม่ยางหา้       หน้า  4 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ หมายเหต ุ

58.  นายวันที    เมอืงชิต 10 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแกว้   
59.  นายวิต   สกุลณารักษ์วงศ์ 28ม.2 ต.บ่อแกว้   
60.  นายวีรเดช ท ่อมะหม่ือ 119 ม.4  ต.บ่อแก้ว  

61.  นายเวทอมู     อ่อย่า 15/1 ม.2 ต.บอแกว   

62.  นายสัญญา    ตูลู 75 ม.2 ต.บอแกว   

63.  นายสุกิจ   โคโคะ 29/1 ม.2 แมโตใน ต.บอแกว   

64.  
นายสุพัติ     พาซอ 

3 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว   

65.  นายเสมา   ณานานุสรณ ์ 33/1 ม.2 แม่โต๋นอก   
66.  นายอชิวัฒน์    ปะกว้า 8/1 ม.2 ต.บอ่แก้ว   
67.  นายอาทิตย์    นภาดอย บ้านแม่ลาเอก ต.บ่อแกว้   
 

นักเรียนท่ีไปเยี่ยมชมแปลงปลูกสตรอเบอรรี่ (รถเหลือง) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ หมายเหต ุ

1.  ด.ญ.ยุพารักษ์  มั่นมูล 10/1 ม.1 บ้านแม่สาบ  ต.สะเมิงใต้    
2.  ด.ญ.ชลดา  เจาะโด 8 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    
3.  ด.ช.ศารัน  แสนดวง 52 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    
4.  ด.ช.เกียรติศักดิ ์ แสนดวง 52 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    
5.  ด.ช.ศุทธวรี์  ชยัวงศ์ 70 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    
6.  ด.ญ.จุฑามาศ  แผ่นชัยภูมิ 11/1 ม.4  บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้    
7.  ด.ช.คุณธรรม  แซ่ว่าง 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
8.  ด.ช.วีรยทุธ์  เจาะเว 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
9.  ด.ช.ธีรทัศน์  แสงสกาวรตัน์ 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
10.  ด.ช.ณัฐพล ศรอีินทร ์ 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
11.  ด.ช.ภูมิชิต  บรรเกษม 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
12.  ด.ชดนุชา  โพเว 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
13.  ด.ญ.ดวงดาว  เมอชิ 80 ม.2 บ้านน้ําริน ต.สะเมิงใต้   
14.  ด.ช.พรศักดิ์  แซ่จ่าง 8 ม.8 บ้านงิ้วเฒ่า  ต.แม่สาบ   



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค. 
เครื่องมือและแบบประเมินผลกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์บริบทชุมชน 
โครงการ SMART VILLAGE 

เลขท่ี       
           

1. ชื่อ-สกุล เจ้าของบ้าน.............................................. ตําแหน่ง (ถ้ามี) …………………………………………… 

ท่ีอยู่/เลขท่ี ……………….หมู่ท่ี .............ชื่อหมู่บ้าน ........... ตําบล ..........................อําเภอ ........................... 
โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................  (บ้าน) ...................... FAX........................Email …………………………… 

ตําแหน่งพิกัด  

 พิกัดบ้าน             X …………………………...……   Y …………………………………….………......……… 
 พิกัดแปลงเกษตร   X …………………………………   Y …………………………………….……………………. 
           

2. รายละเอียดและจํานวนสมาชิกครัวเรือน  รวม ……………… คน 

เพศ อาชีพ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ช ญ 

อายุ(ปี) ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง 

        
        
        
        

 (หมายเหตุ : ระดับการศึกษา  ประถม   มัธยม     อนุปริญญา/ ปวช/ ปวส    ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี   อ่ืนๆ)  

3. อาชีพปัจจุบัน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1) เกษตรกร .......................................... (ระบุ ทํานา  ทําสวน ทําไร่เลี้ยงสัตว์) 
   2)  รับจ้าง  ..................................................................................... (ระบุลักษณะงาน)  
   3)  ค้าขาย ...................................................................................... (ระบุประเภทสินค้า) 
   4)  รับราชการ ............................................................................... (ระบุชื่อหน่วยงาน) 
   5)   ข้าราชการบํานาญ ................................................................. (ระบุชื่อหน่วยงาน) 
   6)  อ่ืน ๆ ............................................................................................................... 

4. จํานวนรายได้ต่อปี   
   1)  ตํ่ากว่า 10,000       2)  ต้ังแต่ 10,000 – 49,999 บาท    
   3)  50,000 –  - 99,999 บาท     4) 100,000 –149,999 บาท       5) 150,000 บาท  ข้ึนไป  

 
5. พ้ืนท่ีสําหรับทําสวน / ทํานา/ ทําไร่ / เลี้ยงสัตว์  (สําหรับผู้ท่ีมีพ้ืนท่ีทํากิน) 
  1 พ้ืนท่ีทํานา  …………….. ไร่ ชนิดของพันธ์ุข้าว  …………………………………………… 

  2 พ้ืนท่ีทําสวน …………….. ไร่ ชนิดของพืชท่ีปลูก ………………………………………… 

  3 พ้ืนท่ีทําไร่ …………….. ไร่ ชนิดของพืชท่ีปลูก …………………………………………… 

  4 พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์ …………….. ไร่ ชนิดของสัตว์เลี้ยง .…………………………………………… 

ภาพ 
เจ้าของ
บ้าน 



 
6.   ระบุชนิดพืชท่ีปลูกและประมาณการรายได้ (สําหรับผู้ทําอาชีพเกษตรกร) 

พืชท่ีปลูก (ระบุชนิด) ผลผลิตท่ีได้ 
(ถัง, กระสอบ, กก.) 

ราคาขายได้ประมาณ      
(บาท) 

ข้าว    
ผัก    
พืชสวน/ ไม้ผล    
พืชไร่    
อ่ืนๆ     

 
7.  จํานวนปศุสัตว์และการประมง (สําหรับผู้ทําอาชีพเลี้ยงสัตว์) 

ชนิดของสัตว์ จํานวน (หน่วย)  มูลค่า (บาท) โดยประมาณ 

  วัว     (ตัว)   
  ควาย  (ตัว)   
  หมู    (ตัว)   

  ไก่    (ตัว)   

 ปลา   (บ่อ/กระชัง)   
 อ่ืนๆ     

 
8. การเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม / เครือข่าย /วิสาหกิจชุมชน / SME  

   ไม่ได้เข้าร่วม   เข้าร่วม  กรณีเข้าร่วม (โปรดระบุชื่อกลุ่ม)  …………………………...……… 
 
9. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....…….......… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ช่องทางการจัดจําหน่าย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. สภาพท่ัวไปในการประกอบอาชีพของกลุ่ม / ชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................................................................…… 

 
12. ปัญหา อปุสรรค ในการประกอบอาชีพของกลุ่ม / ชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



13. เป้าหมาย ความต้องการ  ระดับกลุ่ม ระดับตําบล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.  ความสนใจต่อกิจกรรม/เข้ารับการอบรม   
 ยังไม่สนใจ / ไม่พร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม    
 สนใจ / พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้  (เลือกได้ทุกกิจกรรม) 
 

หัวข้อท่ีต้องการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี   ช่วงวันท่ีจัดอบรม  จํานวน (คน) 

            
 เกษตรปลอดภัย         
 การอบแห้ง ด้วยเตาประหยัดพลังงาน / เทคโนโลยีสะอาด  
 (สมุนไพร  หญ้าหวาน พืชผลเกษตร  ฯลฯ)    
 การลดความชื้นข้าวด้วยระบบปั๊มความร้อน/เทคโนโลยีสะอาด   
      
 การจัดจําหน่ายตลาดออนไลน์          
 การพัฒนาคุณภาพ/บรรจุภัณฑ์        
 การจัดการผลิตแบบรวมกลุ่ม         
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………..    

สถานท่ีอบรม  สะเมิงรีสอร์ท  พ้ืนท่ีศึกษาดูงาน  ศาลาเอนกประสงค์  

 (จํานวนผู้อบรมไม่น้อยกว่า 15 คน) 

รายชื่อผู้เข้าอบรม (กรุณากรอกให้ครบถ้วน)  
ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี/หมู่ท่ี ตําแหน่ง/ โทรศัพท์ 
1. ………………………………………..………. ………………………… ………………………………… ………………………………… 

2. ………………………………………………... ………………………… ………………………………… ………………………………… 

3. ………………………………………………… ………………………… ………………………………… ………………………………… 

4. ………………………………………………... ………………………… ………………………………… ………………………………… 

5. ………………………………………………… ………………………… ………………………………… ………………………………… 

6. ………………………………………..………. ………………………… ………………………………… ………………………………… 

7. ………………………………………………... ………………………… ………………………………… ………………………………… 

8. ………………………………………………… ………………………… ………………………………… ………………………………… 

9. ………………………………………………... ………………………… ………………………………… ………………………………… 

10. ………………………………………………… ………………………… ………………………………… ………………………………… 
 

***** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ **** 
 

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์....................................................... 
วันท่ี.......................................................................... 



แบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
 

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 

ผู้ให้ข้อมูล / ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………….. 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ………………… หมู่ท่ี …………….....……… ตําบล 
…………………………………..…. อําเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรณีย์ ……………………….. 
โทร. ……………………………………………………………. 
Fax/Email ………………………………………………….. 

 

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม ……………………………………… 
จํานวนสมาชิก ………………………. คน 

ท่ีอยู่ เลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……………...…       
ตําบล ……………………..…. อําเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรณีย์ …………… 
โทร. ……………………………………………. 
Fax/……….…………………………………….. 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………........………….. 

ท่ีอยู่ เลขท่ี ………...………… หมู่ท่ี …………….......…………    ตําบล 
…………………………………..…. อําเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรณีย์ …………........…………….. 
โทร. ……………………………………………………….......……. 
Fax/Email ……………………………………………........…….. 

 

ประวัติความเป็นมา .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… ..... .....……....……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

กระบวนการข้ันตอนการผลิต .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… .........…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… .........……… ......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

สรรพคุณ .........……………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

ปริมาณการผลิต ต่อ เดือน …………………………………………………………………………………............……….........………..... 

ราคา  ……………………………………………………………………………………….........……………………………………………………… 

โปรโมชั่น/ส่วนลด…………………………………………………………………………………....…….........……….........………………… 

สถานท่ีจําหน่าย ……………………………………………………………………….........……………………………………...………………. 

สนใจส่ังซ้ือ หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ................................................................................ .........……… ................. 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

  การอบแห้งสมุนไพร / หญ้าหวาน  / ……………………..   การลดความชื้นข้าว    
 

ระดับคะแนน ประเด็นพิจารณา  
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พ้ืนท่ี       

2. การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ินผู้ปฏิบัติงาน       

3. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี       

4. เอกสารประกอบ คู่มือ มีคุณภาพและเข้าใจง่าย       

5. เนื้อหาสาระมีความเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน       

6. ศักยภาพ & ความพร้อมของงานสู่การใช้ประโยชน์       

7. ผลผลิต (Output) ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ       

8. ระดับการบรรลุเป้าหมาย “หมู่บ้านท่ีพึงปรารถนา”           

    (เกณฑ์ S-M-A-R-T)         

    (1) บ้านตุงติง        

    (2) บ้านอมลอง       

    (3) บ้านดงช้างแก้ว         

9. ความเป็นไปได้ท่ีจะสนับสนุนขับเคล่ือนโดยท้องถ่ิน       

  

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้ประเมิน ………………………………………………………………………….     วันท่ี ………………………………………………….. 



แบบประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมการจําหน่ายด้วยตลาดออนไลน์   
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย  

 
ระดับคะแนน ประเด็นพิจารณา  

5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พ้ืนท่ี       

2. การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ินผู้ปฏิบัติงาน       

3. ความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี       

4. เอกสารประกอบ คู่มือ มีคุณภาพและเข้าใจง่าย       

5. เนื้อหาสาระมีความเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน       

6. ศักยภาพ & ความพร้อมของงานสู่การใช้ประโยชน์       

7. ผลผลิต (Output) ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ       

8. ระดับการบรรลุเป้าหมาย “หมู่บ้านท่ีพึงปรารถนา”           

    (เกณฑ์ S-M-A-R-T)         

    (1) บ้านตุงติง        

    (2) บ้านอมลอง       

    (3) บ้านดงช้างแก้ว         

9. ความเป็นไปได้ท่ีจะสนับสนุนขับเคล่ือนโดยท้องถ่ิน       

  

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้ประเมิน ………………………………………………………………………….     วันท่ี ………………………………………………….. 

 

 
 



    ใบลงทะเบียนการจําหน    ใบลงทะเบียนการจําหนายผลิตภัณฑ ายผลิตภัณฑ GGrreeeenn  SShhoopp  
 

ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว  ………………………… …นามสกุล  ............................. 
ชื่อรานคา/บริษัท/องคกร  ................................................................................ 
ที่อยู  เลขที ่........ บาน/ หมู ………………………… ตําบล .............................   
อําเภอ .......................... จังหวัด  ........................ รหัสไปรษณีย .................... 
โทรศัพท ................................................ โทรสาร  .........................................    
ไลน ……………………………….. อีเมลล 
……………………………………… ........................................................................ 

ชนิด
ผลิตภัณฑ 

 ขาว      
 สตรอเบอรี  
 หญาหวาน  
 สมุนไพร         
 ผัก     
 ผลไม  
 ผลิตภัณฑ
อื่น  
…………… 

รายละเอียดผลิตภัณฑทีต่องการนํามาจําหนาย 
รายการผลิตภัณฑและสวนประกอบที่สําคัญ  ก  

การรับรองมาตรฐาน 
ที ่ รายการ/ชื่อ จํานวนพืน้ที่ปลูก 

ไม GAP organic 
1      
2      
3      
4      
5      

 
ขั้นตอนการผลิต กรณุาระบุอยางละเอียด 
1.พันธุ  ชื่อ…………………..….  ผลิตเอง........ ซื้อ (ระบุแหลงที่ซื้อยีห่อ)............................... . 
2.วิธกีารเพาะปลูก   
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
3.แหลงน้าํทีใ่ชในการเกษตร และระบบการใหน้ํา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 



4.ปจจัยการผลิต  
ความถีท่ี่ใช รายการ แหลงที่มา/ยีห่อ 

สัปดาห/คร้ัง เดือน/ 1-2 
คร้ัง 

2 เดือน/ คร้ัง หมายเหตุ 

1.ปุย       
2.ปุยอินทรีย/
ชีวภาพ/ปุยหมัก 

     

3.สารกําจัดแมลง      
4.สารฆาหญา      
5.ฮอรโมนเรง      
6.อ่ืนๆ...............      
 
แนวทางการปองกัน/กาํจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................... 
 
5.แนวทางการปองกันการปนเปอนสารเคมีจากแปลงท่ีผลิตโดยการใชสารเคม ี
        ไมม ี
  มี  ระบุแนวทาง................................................................................................ ................. 
..................................................................................................................................................... 
6.การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ว (ทําความสะอาด ตัดแตง บรรจุหีบหอ วธิีเก็บรักษา/แปรรูป) 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
7.การใชแรงงานในการผลิต    คน  ... ในครอบครัว      .....รับจาง 
       เคร่ืองจักร 
8. เหตุผลทีส่นใจเขารวมในโครงการ Green Shop  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
9. จุดเดนของผลิตภัณฑทีน่ํามาจาํหนาย/ขอแตกตางจากผลิตภณัฑตลาดทัว่ไป 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง. 

เอกสารแสดงความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

 



 

 







 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาคผนวก ฉ. 

คู่มือ ชุดความรู้ที่ใช้ในการถ่ายทอดเทตโนโลยี 
(ตัวอย่างเอกสาร) 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ลําดับเอกสาร 
 

เอกสารชุดท่ี 1      ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดย ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ 
    (Sustainable Agriculture System) 

เอกสารชุดท่ี 2       การใช้งานอุปกรณ์อบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาดและ 
          เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
          (Clean and Green Technology for Drying Process)  

เอกสารชุดท่ี 3     การจัดการตลาดสีเขียว    (Greening Market))   
                        โดย ดร.นพวรรณ บุญธรรม 

เอกสารชุดท่ี 4             การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์    (Online Market))   
               โดย อ.ไอรีณ สมบูรณ์ และ ดร.นพรรณ บุญธรรม   

เอกสารชุดท่ี 5     มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   โดย สถาบันตรวจสอบคุณภาพและ 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คู่มือและชุดความรู้โครงการสมาร์ทวิลเลจ  
  

  

หมู่บ้านนําร่องการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาเชิงพื้นที่หมู่บ้านนําร่องการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาเชิงพื้นที่  

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

  

ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

จาก สํานักงานคณะจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ  

ประจําปี ประจําปี 22555577  

 

  

ความเป็นมา 

 

SMART Village เป็นโครงการที่พึงปรารถนาของสังคมไทยที่ต้องการเห็นการ

พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน เป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคนและผลผลิตทาง 

การเกษตร โดยนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชผลการเกษตรที่

สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่การสร้างอาชีพ และ

รายได้ครัวเรือน ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการ

เพิ่มคุณค่าเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตาม 

เกณฑ์ SMART  ซึ่งประกอบด้วยคําสําคัญ ต่อไปนี้ 

              Sustainability : ความยั่งยืน  

              Management by grouping : การจัดการโดยกลุ่ม  

              Added Value : การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ    

              Resources : การใช้ทรัพยากรดินน้ําป่าอย่างรู้คุณค่า 

              Technology: การใช้เทคโนโลยี (สะอาดและที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

                

               From SMART VILLAGE to  SMART SAMOENGui8 nmu8 

              จากหมู่บ้านนําร่อง สมาร์ท วิลเลจ  สู่ สมาร์ท สะเมิง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารชดุที่ 1 

ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน  

 (Sustainable Agriculture System) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สารบญั 

 

บทนํา 

หลักการสําคัญของเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

การปฏิบตัิที่ดีทางการเกษตร (GAP) 

หัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 เกษตรอินทรีย์ 
 ตลาดที่เป็นธรรม 

 ระบบ พีจีเอส 

พื้นที่สาธิตปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์

 แปลงสตรอเบอรรี ่บ้านแม่ยางห้า 
 แปลงหญ้าหวาน บ้านอมลอง 

 แปลงนาข้าว มูลนิธิสานฝันสันติภาพ 

 

 



 

  

บทนํา 

 

การเกษตร มิได้มีความหมายเฉพาะเพียงแค่การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และ

ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงให้ได้แค่ปัจจัยสี่เท่านั้น แต่รวมถึงการบ่มเพาะความสมบูรณ์

ของการเป็นมนุษย์   การสร้างการจริญเติยโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล  การสร้างสังคมให้

เป็นธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อนําไปสู่การจัดการตนเองการพึ่งตนเองของภูมินิเวศวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ด้วย  

 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture System)  จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่

จะช่วยแก้ไขปัญหาอันเกิดจากระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 

และต่อผู้บริโภค และต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา  โดยมีรูปแบบ

การดําเนินงานในลักษณะที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ในด้านลงทุน การผลิต  แปรรูป 

ทําการตลาดด้วยระบบที่เป็นธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกมีการพัฒนา

ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีสุขภาพกายและจิตใจ

ที่ดี มีความสงบสุข มีการพึ่งตนเอง ได้รับความเป็นธรรม มีการพัฒนาทุนของชุมชน 

ทุกด้าน และนําไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านอาหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และสิ่งแวดล้อม 

 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีหลายรูปแบบ ได้แก่ เกษตรกรรมธรรมชาติ วนเกษตร 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรถาวร  เกษตรชีวภาพพลวัต 

ฯ  โดยจะไม่ยึดติดที่รูปแบบการผลิต การทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ วัฒนธรรมของสังคมนั้น หรือ “ภูมินิเวศ

วัฒนธรรม” 
 

หลักการสําคัญ 
 

(1) หลักการพึ่งตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง 

     เริ่มจากผลิตอาหารที่ใช้กระบวนการธรรมชาติเพื่อการบริโภคในครอบครัว

ก่อน เน้นลดรายจ่ายโดยใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ทํา

การเกษตรที่เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา มีระบบเหมือนกับป่า

ธรรมชาติ ทําให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ตามหลักการห่วงโซ่อาหารซึ่ง

ประกอบด้วย  “ผู้ผลิต–ผู้บริโภค–ผู้ย่อยสลาย”  นอกจากนี้ ยังมีการใช้และพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต แปรรูป และจําหน่ายที่ตลาดชุมชนก่อน หาก

เหลือจึงขายที่ห่างไกลออกไป  

(2) หลักการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่า 

     การกําหนดหลักการที่ไม่ให้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด มีการรวบรวม พัฒนา ปรับปรุงพันธุ ์

และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนใข้ทรัพยากรในไร่

นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการศึกษา 

ทดลอง วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

1.1 1.2 



 

  

( 3 )  หลักการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคน   

      องค์กร และเครือข่าย  
 

การสนับสนุนเสริมสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในองค์ความรู้ เข้าถึงข้อมูล การ       

การคิด ตัดสินใจดําเนินการ และร่วมรับผิดชอบต่อการสร้าง และพัฒนาองค์กร

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่นที่ชุมชนและสังคมเชื่อมั่น สร้างและพัฒนาองค์กร

เกษตรกรและผู้บริโภค ยกระดับเป็นครือข่ายสถาบันชุมชนเกษตรกรรมที่ยัง่ยืน  
  

รูปแบบเกษตรกรรมอาจจะมีวิธีการแตกต่างกัน แต่ยังคงหลักการและเป้าหมาย

เหมือนกัน เป็นการพัฒนาเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 

หมายถึงระบบนิเวศเติบโต ทั้งพืช สัตว์ คน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง

เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล 

 

       ภาพที่ 1   ผังไร่นาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ชมชวน บุญระหงษ์, 2550) 

ที่มา หนังสือเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบตลาดที่เป็นธรรม 

(ชมชวน บุญระหงษ์และคณะ, 2550 

เกษตรทฤษฎีใหม่   

 

แนวทางบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 ) การผลิต ใหพ้ึ่งตนเองด้วยวิธีธรรมชาติ ให้พอมีพอกิน 

2 ) การรวมพลังในรูปแบบสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด้านการผลิต การตลาด         

ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา 

3 ) การดําเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน 

 

หลักการและแนวทางสําคัญ  

- เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ก่อน 

- มีพื้นที่ส่วนหนึ่งทํานาข้าวเพื่อให้มีบริโภคตลอดป ีข้าวเป็นปัจจัยหลักของทุก

ครัวเรือน  

- มีน้ําสํารองไว้ใช้เพียงพอตลอดป ีเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง 

- แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ไม่ว่าจะถือครองพื้นที่เท่าใด  

      30  % ใช้ขุดสระเก็บกกัน้ํา 

      30  % ใช้ปลูกข้าว 

      30  % ใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น 

      10  %  ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 

1.3 1.4 



 

  

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)  
 

เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดอยู่ในพื้นทีเดียวกัน

ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยหลักการ

อยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ ระหว่าง

พืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ภายใต้หลักการที่สําคัญคือ ต้องมีกิจกรรม

การเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป ต้องเกิดการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมนั้น 

ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได้ จะต้องวางรูปแบบและมีการดําเนิน  

การโดยให้ความสําคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักนําวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียน

ใช้ประโยชน์กบัการผลิตภายในไร่นาแบบครบวงจร เช่น การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา การ 

เลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ฯ 
 

วนเกษตร (Agroforesty farming) 
 

เป็นเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติ มาเป็น

แนวทางทําการเกษตร โดยให้ความสําคัญกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ใช้สอย

ต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลกูพืชชั้นล่างที่ไม่ 

ต้องการแสงแดดมากได้อาศัยร่มเงา และความช้ืนจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม

ภายใต้หลักการสําคัญคือทําการเกษตรในพื้นที่ป่า หรือ ทําป่าไม้ผสมผสานร่วมกับ 

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  

 

เกษตรอินทรีย์  (Organic) 
  

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน- 2 5 4 2) ได้ให้ความหมายของ

เกษตรอินทรีย์ ว่า เป็นระบบเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืช วัชพืช หรือในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนไม่ใช้

ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบํารุงดินให้ความสําคัญต่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ 

ของดินและฐานชีวภาพ โดยใช้ซากพืช ปุ๋ยพืชสด หรือมูลสัตว์ในการปรับปรุง 

นอกเหนือจากนี้ ยังห้ามใช้พืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการตัดต่อยีน ห้ามใช้จุลินทรีย์ที่ 

มีการตัดต่อยีนในกระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพ” 

 

การปฏิบัติทีด่ีทางการเกษตร (Good Agr icul ture Pract ices : GAP) 

หลักการที่กําหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (F A O )  ที่ใช้

เป็นแนวทางทําการเกษตรเพือ่ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่กําหนด  

ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน  กระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกร  

และผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทาง 

การเกษตรและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   
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ระบบเกษตรแบบไร่หมุ่นเวียน (Rotational Farming System )  

ระบบเกษตรกรรมแบบพ้ืนบ้านที่กระจายอยู่ในหลายวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มชาวเขา

บนพื้นที่สูง เป็นระบบการเพาะปลูกในพื้นที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นจะย้ายพื้นที่

เพาะปลูกไปยังพื้นที่ใหม่ เพื่อให้พื้นที่เดิมเริ่มฟื้นความอุดมสมบูรณ์ แล้วหมุนเวียน

กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นทุก 5 - 9 ป ี แล้วแต่สภาพ 

พื้นที่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า  

 

ระบบไร่หมุนเวียนเน้นการเพาะปลูกพืชอาหารสําหรับไว้บริโภคในครัวเรือน ไม่เน้น

การสร้างผลผลิตส่วนเกินเพื่อขาย การทําไร่หมุนเวียนจําเป็นต้องมีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่

รองรับ เพือ่ให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูที่ดินหลังการเพาะปลูก ซึ่งกลายเป็น

ข้อจํากัดสําคัญ เพราะปัจจุบันรัฐมีนโยบายการอนุรักษ์ป่าและควบคุมการใช้พื้นที่สูง 

อย่างเข้มงวด 

 

ระบบไร่หมุนเวียนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นระบบไร่เลื่อนลอยที่ทําลายป่าไม้บนที่สูง ทั้งที่

เป็นระบบที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คงความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดม

สมบูรณ์ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านของผู้คนที่ใช้ชีวิตกับธรรมชาติและยังให้ความเคารพ

ต่อธรรมชาติมากกว่าเกษตรกรกลุ่มใด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของ การจัดการ 

ทรัพยากรบนพื้นที่สูงเป็นการให้การยอมรบัต่อสิทธิของ ชุมชนท้องถิ่น  

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการ SMART VILLAGE  

(1) เกษตรอินทรีย์ 

เน้นวิธีทําการเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติบนพื้นที่ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยง

การปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน น้ํา และอากาศ ส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของ

ดิน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุล

ธรรมชาติ มีแผนการใช้ปัจจยัการผลิตอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานการผลิต

เกษตรอินทรีย์ ต้นทุนต่ํา ได้ผลผลิตที่อุดมคุณค่าอาหารส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี    

(2) ตลาดที่เป็นธรรม 

พัฒนาระบบตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อกัน ยึดหลักการซื้อขายสําคัญที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของ

การพึ่งพาประสานเชื่อมโยงกันเพื่อคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาระบบการผลิตที่ดีและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคต้องให้ราคา 

เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(3) ระบบ พีจีเอส PGS  

เป็นทางเลือกของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสมาชิกชุมชนและกลุ่ม

องค์กรผู้ผลิตเป็นผู้รับรอง  หรือผู้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเป็นผู้รับรอง ซึ่งไม่ใช่

การตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  ระบบชุมชนรับรองให้ความสําคัญกับการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกรในระบบการตรวจรบัรองมากกว่าระบบการตรวจรับรอง

แบบอื่น 
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หลักการผลิตพืชอินทรีย์ 

        1. เลือกพื้นที่ที่ไม่เคยทําการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

        2. เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง 

        3. อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม 

        4. อยู่ห่างจากแปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 

        5. ห่างจากถนนหลวงหลัก 

        6. มีแหล่งน้ําที่ปลอดสารพิษ 
 

ประโยชน์ของการทําเกษตรอินทรีย์  

1. ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า 

2. ให้อาหารปลอดสารพิษสําหรับชีวิตที่ดีกว่า 
3. ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ําเพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
4. ให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีกว่า 

5. ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า 

6. ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 
 

ลักษณะของผลผลิตพืชอินทรีย์  

มีลักษณะสมบูรณ์  มีสีสวยเป็นปกติ  มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ  มีโครงสร้าง 

ของเนื้อนุ่มกรอบแน่น  มีรสชาติดี  ไม่มีสารพิษตกค้าง  เก็บรกัษาได้ทนทาน    

ใหสารอาหารและพลังชีวิต 

 

 

   มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย   

1. ที่ดินไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนด 

2. พื้นที่ปลูกต้องไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ตกค้าง 

3. ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการผลิต 

4. ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีสังเคราะห์ 

5. ไม่ใช้สิ่งที่ได้จากการตัดต่อทางพันธุกรรม 

6. ไม่ใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงอย่างผิดมาตรฐาน 

7. ปัจจัยการผลิตจากภายนอกต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน 

8. กระบวนการผลิตต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนสารเคมีสังเคราะห์ 

9. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 

10. ต้องได้รับการรับรองมารฐานอย่างเป็นทางการ 
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หลักการสําคัญของตลาดที่เป็นธรรม 

1.  ทําให้การผลิตกับการตลาดเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ให้การตลาดนําการผลิตอย่างเดียว 

2.  ให้ความสําคัญต่อการจําหน่ายผลผลิตสินค้าแก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกองค์กรใน

ชุมชนเดียวกันก่อน หากมีเหลือจึงขายให้ชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือห่างไกล  

3.  จําหน่ายสินค้าที่ใช้กระบวนการผลิตธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตและการ 

     ป้องกันกําจัดศัตรูพืช  

4.   ใช้หีบห่อที่เน้นความสะอาด ประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติ  

5.   ซื้อและจําหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม 

6.   เกษตรกรเป็นเจ้าของสถานที่จําหน่าย มีส่วนร่วมบริหารและจัดการตลาด 

7.   ลดหรือใช้ค่าใช้จ่ายในการตลาดให้น้อยลง   

8.   เน้นรูปแบบการตลาดแบบขายตรง  

9.   ส่งเสริมการซื้อสินค้าของท้องถิ่นจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยโดยตรง   

10.  ผู้บริโภคเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นมิตรเกษตรกรผู้ผลิต 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่สาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 

1)  ฟาร์มสตรอเบอรี่  

สตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารอาหารที่สําคัญ ได้แก่ 

วิตามินเอ , วิตามินบี 1 , วิตามินบี 2 และวิตามินซี มีกรดโฟลิก มีเส้นใยอาหาร 

ธาตุสังกะสี ฯ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคญัของอําเภอสะเมิง  

ในปี พ.ศ.2535 ได้เริ่มเพาะกล้าสตรอเบอรี่ที่หน่วยต้นน้ําแม่แจ๊ะ และส่งเสริมการ

ปลูกสตรอเบอร์รี่เพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน ตําบลบ่อแก้ว กลายเป็นพื้นที่ผลิตสต

รอเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและเป็นป่าไม้

เกือบทั้งหมด ความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต่ 700–1,200 ฟุต  ซึ่งจะปลูกสตรอ

เบอร์รี่ได้ดี ที่ความหนาวเย็น ประมาณ 15 – 18 °C ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตประมาณ 90 วัน ผลผลิตต่อต้นสูงสุด 400 กรัม หรือประมาณ 3 ตันต่อไร่ 

(คํานวณจากการปลูก 10,000 ต้นต่อไร่)    

สถานที่ตั้ง  กลุ่มสตรอเบอรี่อินทรีย์ ตําบลบ่อแก้ว    

เจ้าของฟาร์ม     คุณโยชู  วะราห์ 
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พื้นที่สาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์   

(2)  หญ้าหวาน  (Stevia)  

เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ สารสกัดที่ได้จากหญ้าหวานมีชื่อ

ว่า สตีวิโอไซด์ (Stevioside) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง 

200-300 เท่า เป็นความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน และเป็นพืชที่ใช้แทนน้ําตาลได้ 

ปัจจุบัน มีการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมทําเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร และด้านการแพทย์ 

ใช้แทนน้ําตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไขมันในเส้นเลือด  

หญ้าหวานจะเจริญเติบโตอย่างดีบนพื้นที่สูง จากระดับน้ําทะเล 6 0 0 - 7 0 0  เมตร 

โดยประมาณ ในที่ซึ่งมีอากาศเย็น อุณหภูมิ 2 0 - 2 6  องศาเซลเซียส การนําหญ้า

หวานมาปลูกในประเทศไทย ช่วงป ี พ.ศ.2 5 1 8  และปลูกมากในจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา และลําพูน และบ้านอมลองเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปลูกหญ้าหวานมาก 

ที่สุดแห่งหนึ่ง  

สถานที่สาธิต    แปลงหญ้าหวานบ้านอมลอง  ตําบลแม่สาบ     

ประธานกลุ่ม    คุณละออง  ศรีวรรณะ 

  

      

ตัวอย่างแปลงสาธิตการปลูกข้าว 

3)  ข้าวอินทรีย์ 

ข้าวพื้นเมือง มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย มีความต้านทานโรคและแมลงสูง เหมาะสม

กับสภาพพื้นทีแ่ละภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น  แนวคิดการเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าว 

และ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้คงอยู่ของเกษตรกรข้าวสะ

เมิงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความหลาก หลายทางชีวภาพ ที่มี

ชุมชนเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้อง

พึ่งปัจจัยจากภายนอก สร้างคุณค่าและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน  

มูลนิธิสานฝันสันติภาพ บ้านงาแมง เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอุปการะเด็กชาวไทยภูเขาที่

ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน  ได้ร่วมปลูกฝงัเยาวชน ให้รู้จักการใช้

ชีวิต อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชนปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ทําปุ๋ยอินทรีย์ โดยเน้นระบบห่วง 

โซ่อาหารตามธรรมชาติ และทําการผลิตข้าวกล้องสานฝันสันติภาพเพื่อบริโภค

และการจําหน่ายในชุมชน 

สถานที่ตั้ง  มูลนิธิสานฝันสันติภาพ เลขที่ 18  หมู่ 3 (บ้านงาแมง)  ต.แม่สาบ    

ประธานมูลนิธิ  คุณบุญนํา ยามาโมโต้ 
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ระบบตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) 

[Participatory Guarantee Systems PGS 

 

พีจีเอส คือ ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม 

และการแลกเปลี่ยนความรู้  

 

องค์ประกอบ 

1.   วิสัยทัศน์ร่วม ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลักการพื้นฐานของ 

     ระบบชุมชนรับรอง  

2.   การมีส่วนร่วมของผู้สนใจ และผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์  

3.   หลักการและมาตรฐานการผลิตที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
     (ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้บริโภค) ทําให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ 

4.   ความโปร่งใสที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ กลไกกระบวน การ 

      ตรวจรับรองทั้งหมดและปกป้องข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า 

5.   ระบบชุมชนรบัรองตั้งอยู่บนฐานความเชื่อมั่นต่อกัน (trust)  เชื่อถือเกษตรกร   

      และใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการตรวจรับรอง 

6.   กระบวนการเรียนรู้เป็นเครือ่งมือการพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์ 

7.   ความเชื่อมโยงแนวราบที่แบ่งปันอํานาจและความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้อง  
 

 

 

    ลกัษณะสาํคัญของพีจีเอส  

 มาตรฐานและข้อกําหนดถูกพัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  

 มีฐานจากองค์กรรากหญ้า เหมาะกับเกษตรกรรมรายย่อย  

 มีหลักการระบบคุณค่าที่มีเป้าหมายการยกระดับความเป็นอยู่ของ 

        ครอบครัวเกษตรกร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

 มีเอกสารที่อธิบายระบบการบริหารจัดการและขั้นตอนการทํางาน  

 มีกลไกยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานของเกษตรกร  

 มีกลไกการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถทําเกษตรอินทรีย์ได้จริง 

 มีข้อตกลงสัตยาบันของเกษตรกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกําหนดและ

มาตรฐาน  

 มีตรารับรองที่เป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์ 

 มีบทลงโทษที่ชัดเจนแจ้งล่วงหน้าสําหรับเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  

        และมีการบันทึกในระบบฐานข้อมูลเปิดเผยให้สาธารณะได้ทราบ 
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           ตัวอย่างใบประเมินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (มอน.) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)               

หน่วยงานของมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

เป็นองค์กรของภาคเอกชนไทย 

 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)  

องค์กรเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจ 

สอบรับรองเกษตรอินทรีย์เฉพาะในภาคเหนือ 

มาตรฐารนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของประเทศไทย  

"Organic Thailand's Brand" กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยแผนงานเกษตร

อินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program - 

NOP) กระทรวงเกษตรสหรัฐ 

มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น  

(Japan Agriculture Standard – JAS)  

หน่วยงานรับรองเอกชนของประเทศฝรั่งเศส 

หน่วยงานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 

Movement – IFOAM) มีเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศในยุโรป 

สมาคมดินแห่งสหราชอาณาจักร (Soil Association UK)                   

มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร 

องค์กรเครือข่าย (Pesticide Network Action : PNA)  

เครือข่ายของสหราชอาณาจักร และเนเธอแลนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์  (Organic food 

Production Act-OFPA) พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539  

ตลาดร่วมกลุ่มประเทศในยุโรป (European Unity:EU.)                                      

ข้อกําหนดผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของสภาตลาดร่วมยุโรป (EEC No.2092/91)  

ประเทศญี่ปุ่น (Japan Agriculture Standard – JAS)  

กฎหมายมาตรฐานเกษตรญี่ปุ่น 

ประเทศไทย  

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ประเทศไทย กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ประวัตินักวิจัย   ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์ 

ตําแหน่ง            อาจารย์ประจํา วิทยาลัยบริหารศาสตร์  

สถานที่ติดต่อ      วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                       ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์มือถือ     081-8856272  e-mail: cboonrahong@gmail.com  

    

การศึกษา  

ปริญญาเอก       Ph.D. in Agricultural Systems and Engineering  

                       สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย –Asian Institute of Technology        

ปริญญาโท         การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ปริญญาตรี         เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่  

                       สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (2525) 

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรผูน้ําชนบท Asian Rural Institute, Tochigi, Japan  
  

ประสบการณ์ทํางาน 

2556–ปัจจุบัน     อาจารย์ประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

-        2557                ผู้พัฒนาโครงการ The Development of the Legal Mechanism   

                                for Protecting the Farmer Right from the Contract Farming   

2543-2554       ผู้อํานวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  

2536-2554       ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาต่างๆ : PNAC, ด้านพัฒนา 

                       ศักยภาพชมุชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์,สร้างเสริมความ 

                       เข้มแข็งเครือข่าย ฯ 

         อาจารย์ 1           วิทยาลัยเกษตรนครพนม จ. นครพนม 
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เอกสารชดุที่ 2 

  

เทคโนโลยีสะอาดเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  ((CClleeaann  aanndd  GGrreeeenn  TTeecchhnnoollooggyy))  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สารบัญ 

 

บทนํา 

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการ SMART Village 

 การอบแห้งหญ้าหวานด้วยเตาประหยัดพลังงาน 

 การอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบปั้มความร้อน 

 การควบคุมความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 

พื้นที่สาธิตการอบแห้ง 

    อุปกรณ์เตาอบแห้ง บ้านอมลอง บ้าน 

    แปลงนาข้าว มูลนิธิสานฝันสันติภาพ 

วิธีการผลิตทีด่ี (GMP) 

 

 



 

 

บทนํา 

 

โดยทั่วไป การถ่ายทอดเทคโนโลยีจําเป็นที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการทํางาน

วิจัย ผลการวิจัย หรือ Research results คือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัย

จนเกิดผลลัพธ์ออกมา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครบทุกองค์ประกอบ  เน้นการนํา

ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยตรง  และหมาย

รวมถึงเส้นทางเดินทั้งหมดของเทคโนโลยี ตั้งแต่การนําความรู้ เทคโนโลยีจาก

แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เข้ามาสู่ระบบการทํางานส่งเสริม เพื่อทดสอบ ดัดแปลงให้

เหมาะสมกับการใช้งาน  จนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งให้บุคคลเป้าหมาย คือ ผู้รับ

เทคโนโลยีที่อยู่ปลายทางโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและความจําเป็นของผู้รับเทคโนโลยีกลุ่ม

บุคคลเป้าหมาย 

            

เทคโนโลยีสะอาด  เป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเ นื่องของ

กระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยง

อันจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ และต้องมีความคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทําได้โดยการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด และการใช้ซ้ํา และ/หรือ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร 

บ้านและชุมชน   
 

  

 

 

หลักการเทคโนโลยีสะอาด  

1)   การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด : เปน็การเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ 

(Product)  และกระบวนการ (Process)  

 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ทําโดยออกแบบให้มีผลกระทบต่อสภาพ 

             แวดล้อมน้อยที่สุด หรือให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  

 ส่วนของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 

             เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการปรับปรงุกระบวน     

             การผลิตและดําเนินงาน 

2)   การนํากลับมาใช้ใหม่ : เป็นการนําผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่/ หรือใช้ผลิต 

ภัณฑ์หมนุเวียน และใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน  

 การใช้ผลิตภณัฑ์หมุนเวียน เป็นการนําวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้

ประโยชน์ หรือหาทางใช้ประโยชน์จากของเสีย เป็นการนํามาใช้ในกระบวนการ 

ผลิตเดิมหรือกระบวนการผลิตอื่นๆ  

 ส่วนการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนเป็นการนําเอาของเสียผ่านกระบวนการ

ต่างๆ เพื่อนําเอาทรัพยากรกลับมาใช้อีกเป็นผลพลอยได้ การนําของเสียกลับมา

ใช้ใหม่ (RECYCLE) ซึ่งต้องทํา ณ แหล่งกําเนิด มากกว่าการขนย้ายไปจัดการที่อื่น 

โดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนของวัตถุดิบ เช่น ขจัดคราบไขมัน แยก

น้ําเสียด้วยไฟฟ้า แยกดีบุก ทองแดง ตะกั่ว ฯ กลับมาใช้งานอีก อย่างมี

ประสิทธิภาพและทําได้ง่าย รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปื้อนระหว่างรวบ 

รวมหรือขนถ่าย 
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หลักการสําคัญของเทคโนโลยีสะอาด  

คือ ผลผลิตสิ่งที่ออกมา (Output) จะเท่ากับสิ่งที่ใส่เข้าไป (Input) เช่น น้ําทิ้งที่ออก

จากโรงงาน มาจากน้ําที่ใส่เข้าไป สิ่งเจือปนมาจากส่วนผสมที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิต เช่น สี สารเคมี  การนําหลักการเพิ่มผลผลิตและลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด จึง 

ต้องจัดการ ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งปลายทาง เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ 

  

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด  

(1)  ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดจะช่วยลดปริมาณมลพิษจากอุตสาหกรรม  

        และหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของความเป็นพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(2)    ด้านพนักงาน เทคโนโลยีสะอาดทําให้มีการปรับปรงุสภาพแวดล้อมการทํางาน 

        ดีขึ้น ถูกสุขลักษณะส่งผลให้สุขภาพอนามัยของพนักงานดีขึ้น  และก่อให้เกิด         

        อันตรายน้อยลง  นอกจากนี้ เทคโนโลยีสะอาดยังเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่ระบบ 

        มาตรฐาน ISO 14000 ได้อีกด้วย 

(3)    ด้านการประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดทําให้เกิดการประหยัด 

        ประหยัดวัตถุดิบและลดการเกิดมลพิษ ช่วยทําให้เกิดการประหยัดการ  

        พลังงานและวัตถุดิบ ด้วยกระบวนการนํากลับ มาใช้ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุน 

        การผลิตลดลง  

(4) ด้านคุณภาพสินค้า การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด ทําให้คุณภาพกระบวนการ 

        ผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งการใส่ใจต่อการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ การเลือก 

         วัตถุดิบ และกระบวนการส่งผลให้คุณภาพสินค้าดี 

 

อุปสรรคของการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช้ 

(1)   การขาดความเข้าใจต่อแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่แท้จริง 

(2)   การไม่มีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน และไม่มีข้อมูล 

 (3)   ขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ  ที่จะถ่ายทอดขยายผล เพื่อการนํา    

         ไปใช้งาน ซึ่งอาจมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลความสําเร็จของ เทคโนโลยี 

         สะอาดในวงกว้าง และตัวอย่างความสําเร็จของเทคโนโลยีสะอาดในเชิง 

         รูปธรรมยังมี จํานวนน้อย 

(4)    ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสะอาด 

 

โดยสรุป เทคโนโลยีสะอาด เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และ

กระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพให้

เปลี่ยนเป็นของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด เป็นทั้ง

การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปพร้อมๆ กัน เทคโนโลยี

สะอาด เป็นทางเลือกหนึ่งที่สอดคล้องต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development) ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนจําเป็นต้องตระหนักและร่วมมือเพื่อช่วย

ลดปัญหามลพิษ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าระดับประเทศ  

2.3 2.4 



 

  

แนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการ SMART Village  

 

เน้นหลักการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology)  และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในรูปแบบชุดความรู้ ข้อมูล แนวคิด แนวปฏิบัติ ไปยังสมาชิกชุมชนเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย

ชุมชนสามารถนําเทคโนโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการเรียนรู้ ( learning) และเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะการทํางาน และทัศนคติที่ดีขึ้น       

อันเป็นผลจากการใช้วิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนและเกิดการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม 

 

วัตถุดิบในการอบรมสาธิต 

 

การอบแห้ง  

1.    หญ้าหวาน     

       พื้นที่ปลูก : บ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ 

2.    สมุนไพร 3 ชนิด รางจืด มะรุม และใบหม่อน 

       พื้นที่ปลูก : บ้านแม่ตุงติง ตําบลแม่สาบ 

การควบคุมความชื้นเมล็ดพันธุ ์

1. ข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์   บ้านอมลอง และบ้านงาแมง ตําบลแม่สาบ  

เทคโนโลยีการอบแห้ง (Drying) 
  

การทําแห้ง คือ หรือการกําจัดน้ํา การใช้ความร้อนเพื่อกําจัดน้ําที่อยู่วัสดุโดย

การระเหยน้ําหรือการระเหิดจากของแข็ง โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนซึ่ง

จะเกิดตรงจุดที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดสองจุด หรืออาศัย

หลักการอบแห้งการลดความชื้นในระบบ ซึ่งจําแนกตามประเภทการอบแห้ง 

ได้แก่ 

(1) การอบแห้งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นระบบอบแห้ง 
      แบบ Passive  ระบบที่เครื่องอบแห้งทํางานโดยอาศัยกระแสลมที่พัดเป็น 

ตัวกลางพาความร้อนจากแหล่งพลังงาน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ 

      ข้อด ี    สามารถทําการอบแห้งได้ง่าย 

      ข้อเสีย  ไม่สามารถอบแห้งได้ตลอดเวลา อัตราการผลิตไม่คงที 

(2) การทําแห้งโดยใช้ลมร้อน (Hot Air Oven)  

      เป็นการใช้กระแสลมร้อนสัมผัสกับวัตถุดิบ เช่น ตู้อบลมร้อน (Hot air dryer) 

โดย  ใช้ Blower ในการเป่าลมร้อนจากแหล่งหลังงานความร้อนคือ Heater ไปยัง

วัตถุดิบ 

      ข้อด ี    สามารถอบแห้งได้ในอัตราการผลิตที่คงที่ ประสิทธิภาพการ 

                 ทํางานสูง  สามารถควบคุมการทํางานได้ดี 

      ข้อเสีย  สิ้นเปลืองพลังงาน ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสร้างความร้อนและหมุน Blower 
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ผลงานวิจัยต้นแบบที่จะนําไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(1)   การอบแห้งหญ้าหวานด้วยเตาประหยัดพลังงาน    

       ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวาน

ของชุมชนบ้านอมลอง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ (สิทธิชัย 

และคณะ, 2553) ซึ่งเป็นการพัฒนาเตาอบแห้งดอกเก๊กฮวยและหญ้าหวาน  โดย

ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจะส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ท่อนําความร้อนโดยการพา

ความร้อนแบบธรรมชาติและใ ช้ พัดลมเ ป่า  เ พื่ อ ที่ จะ ใ ห้ ท่อ ซึ่ง มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด11 นิ้ว เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้เข้าสู่ภายใน

ห้องอบ เตาอบที่สร้างขึ้นมามีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร 

ภายในห้องอบ มีชั้นวางตะแกรง จํานวน 9 ชั้น  

(3)   การอบแห้งด้วยการพ่นวัตถุดิบที่เป็นของเหลวไปในลมร้อน   

        เป็นการอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)  มีกระบวนการเริ่มจากอากาศที่จะ

ถูกดูด ผ่าน  filter ผ่านตัวใ ห้ความร้อน  จาก นั้นจึง เ ข้าสู่ ห้องอบแห้ง  (drying 

chamber) ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ spray มีลักษณะเหลว จากนั้นสารละลายของเหลวจะถูก

ดูดโดยปั๊มผ่านอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดละอองฝอยภายในห้องอบและจุดสัมผัสกับอากาศ

ร้อนทําให้เกิดการระเหยของน้ําอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก

เล็กน้อย จะได้ผงผลิตภัณฑ์ที่ตกลงสู่ด้านล่างของ drying chamber และผงบางส่วนที่

หลุดมากับอากาศจะถูกแยกโดยใช้ cyclone จนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายในกระบวนการ

อบแห้งด้วย spray dryer  ประยุกต์ใช้งานกับวัตถุดิบที่เป็นน้ําเพื่อแปรรูปเป็นผง ใน

การผลิต ยา นมผง ไข่ผง กาแฟผง ฯ 

  ข้อดี   เหมาะสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงแห้งจํานวนมาก ใช้อุณหภูมิต่ํา  

  ข้อเสีย กระบวนการติดตั้งระบบ มีความซับซ้อน 

(4)   การทําแห้งด้วยวิธีอื่นๆ 

       4.1)  การอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum dryer หรือ Roller dryer)  

               โดยให้วัตถุดิบสัมผัสผิวหน้าของลูกกลิ้งร้อน 

         4.2)  การอบแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer)  

              โดยกําจัดความชื้นในวัตถุดิบในสภาพที่ทําน้ําให้เป็นน้ําแข็งแล้วกลายเป็น  

              ไอในห้องสูญญากาศซึ่งเป็นการทําให้วัตถุดิบแห้งแบบเยือกแข็ง 

4.3) การอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave)  โดยใช้หลักทําวัตถดุิบให้ 

                 แห้งแล้วลดความชื้นในวัตถุดิบ ไล่น้ําหรือความชื้นที่มีอยู่ในผลิตผลเกษตร 

                    ออกไป แต่จะยังมีความชื้นเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ มากน้อยแล้วแต่ชนิด 

 

 

 
 

      ภาพที่ 1 เตาอบหญ้าหวาน 

 

สถานที่ตั้ง  

บ้านเลขที่ 2/2  หมู่ที่ 2 บ้านอมลอง 

ผู้ดูแล       คณุเมฆทวี  ไชยานะ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

1. เตาอบแห้ง 

2. ชุดกล่องควบคุมการทํางาน 

วัตถุดิบ      

1. หญ้าหวาน  

2. ฟืน/เชื้อเพลิง 
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ขั้นตอนการเตรียม  

1)    เตรียมวัตถุดิบ (หญ้าหวาน)  

2)    ล้างน้ําสะอาด 

3)    จัดเรียงลงตะแกรง 

4)    ก่อไฟเพื่ออุ่นห้องเผาโดยไม่เปิด 

     ระบบทํางาน 

5)    เดินระบบทํางานของเตาอบแห้ง 

       โดยใช้ตู้ควบคุม และทดสอบผล  

วิธีการอบแห้ง 

ชม.ที่ 1   ใช้อุณหภูมิ 80-90 องศา (c) 

ชม.ที่ 2  ใช้อุณหภูมิ 70-80 องศา (c) 

ชม.ที่ 3-9  ใช้อุณหภูมิ 65 องศา (c) 

 

  

 

  

  

คุณลักษณะและส่วนประกอบของเครือ่ง  

1.  ขนาดเครื่อง  กว้าง  2 เมตร x ยาว 2 เมตร x สูง 2 เมตร 

2. จํานวนชั้น 9 ชั้น 1 ชั้น วางได้ 4 ถาด (จํานวนรวม 36 ถาด) 

3. ขนาดถาด/ตะแกรง   50 x 90 เซนติเมตร   

4. ท่อเหล็กสําหรับแลกเปลี่ยนความร้อนในเตา ขนาด 11 นิ้ว        

5. มอเตอร์ 1/4   แรงม้า จํานวน  4 ลูก 

6. พัดลมขนาดใบพัด 10 นิ้ว (ทําหน้าที่ช่วยเป่ากระจายอากาศร้อนที่ไหลผ่าน            

      ตามท่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้กระจายทั่วถึงภายในตู้อบ 

7. Blower ใบพัดกรงกระรอก ¼ แรงม้า (ทําหน้าที่เติมอากาศเข้าไปภายใน         

       เตาเผาไหม้ เพื่อทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์)  

8. แผง Control อุณหภูมิ (ทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบให้คงที่ และ 

               ทําหน้าที่สั่งให้ Blower ทํางานเมื่ออุณหภูมิลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที่ 4 อุปกรณเ์ตาประหยัดพลังงานและขั้นตอนการใช้งาน  ที่มา :รายงานวิจัยพัฒนา                  

เตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชุมชนบ้านอมลอง (สิทธิชัย และคณะ,2553 

2.9 2.10 

ภาพที ่2  ผังอุปกรณ์การทํางาน 

ภาพที ่3  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 



 

ผลการศึกษา  
 

การอบหญ้าหวาน 20 กก. ผลผลิตที่ได้ออกมาเฉลี่ย 2.44 กิโลกรัม โดยใช้เวลาใน

การอบทั้งหมด 8 ชั่วโมง ใช้ปริมาณฟืนเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด 58 กิโลกรัม ภายใต้

อุณหภูมิเฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส  สรุปได้ว่า การอบแห้งด้วยเตาประหยัดพลังงาน 

ใช้เวลาในการอบสั้นลงและลดปริมาณเช้ือเพลิงมากกว่าร้อยละ 40 จากแบบที่ใช้เดิม  
 

ปัจจุบัน อุปกรณ์เตาอบแห้งแบบแบบดั้งเดิมของเกษตรกรในชุมชนได้มีการปรับปรุง  

เป็นเตาประหยัดพลังงานในหลายลักษณะ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาของหลาย

หน่วยงาน  โดยจะเน้นออกแบบอุปกรณ์กระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  เช่น การนําระบบปั๊มความร้อนสําหรับสร้างความร้อน ลด

ความชื้น การนําความร้อนจากระบบไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาใช้แทนการใช้ฟืนเป็น

เชื้อเพลิง ได้แก่  เตาอบแห้งแบบก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์อบแห้งแบบปั๊มความร้อน 

อุปกรณ์อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เป็นต้น  ดังภาพที่ 5 

                                                                       

  

 

(2)    การควบคุมความชืน้เมล็ดพันธุข์้าวด้วยระบบปั๊มความรอ้น 

         จากผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เรื่อง “การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่

ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน”  (ดวงดี แสนรักษ์ และคณะ, 2554) ซึ่ง

ผู้ประกอบการเอกชนร่วมทุนวิจัยมีเป้าหมายสร้างอุปกรณ์คงบคุมความชื้นข้าว

ต้นแบบเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์สําหรับกลุ่มผู้ค้าผลิตข้าว โรงสีข้าวระดับ

ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สูงสามารถเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวเมล็ดพันธุ์ซึ่ง

มักจะพบกับปัญหาความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี เป็นการออกแบบพัฒนายุ้งข้าวที่มี

ระบบลดความช้ืนด้วยปั๊มความร้อน สามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์

ข้าวอย่างเหมาะสมกับระบบเดิม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําการ

ประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มข้าวชุมชน  

ยุ้งข้าวมีขนาด ความจุ 1000 กิโลกรัมได้ถูกออกแบบและสร้างเป็นเครื่องต้นแบบ 

สามารถลดความชื้นข้าวได้ภายใน 14 วัน ให้ได้ความชื้นประมาณ 10-12 % (wet 

basis) และควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ 40 องศาเซลเซียส  ผลการทดสอบค่า 

Specific Moisture Extraction rate เท่ากับ 0.78 kg/kWh และค่า Specific Power 

Consumption Rate เท่ากับ 1.22 kWh/kg ระบบไฟฟ้าเป็น 1 เฟส 220 โวลท์ พิกัด

กระแส 2.4 แอมป์ สามารถขจัดน้ําได้  0.316 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและใช้พลังงาน

รวมประมาณ160 หน่วยไฟฟ้า  อัตราค่าไฟ 3.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า หรือ

ประมาณ 0.56 บาทต่อกิโลกรัมของเมล็ดพันธุ์ข้าว  อุปกรณ์ยุ้งข้าวสามารถปรับ

ขนาดให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการลด

ความชื้นข้าวและมีอัตราควบคุมความชื้นได้อย่างสม่ําเสมอทั่วทั้งพื้นที่ 

  

2.11 2.12 

ภาพที ่5  อุปกรณ์

เตาอบแห้งต้นแบบ

ในชุมชน ที่เกิดจาก

งานวิจัยและพัฒนา 



 

  

 คุณลักษณะและส่วนประกอบของอุปกรณ์ 

1 ขนาด  กว้าง x ยาว x สูง  

1.5 x 1.5 x 1 เมตร 

ความจุปริมาณบรรจุข้าวเปลือก 

 ไ ม่น้อยกว่า 1,000 กก.  

ควบคุมความชื้นเริ่มต้น ประมาณ 18%  

ให้ลดลง  ถึงประมาณ ไม่เกิน 10-12%  

2 ระบบการเก็บรักษา ยุ้งข้าวขนาดเล็กของเกษตรกร     

ออกแบบจากพื้นที่ต้นแบบ 

3 ระบบเครื่อง ชุดปั๊มความร้อน สําหรับสร้างความร้อน

ลดความชื้น หากชื้นมากกว่า 18% 

สามารถตากก่อนนําเข้ายุ้ง 

4 ตรวจวัดและควบคุความชื้น  

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทํางาน

ระบบปั๊มความร้อน 

 

 
ภาพที่ 6.1 อุปกรณ์ลดความชื้นข้าวต้นแบบ 

 

 

แบบยุงขาว

 

 

สถานที่ตั้ง  

บ้านเลขที่ 43  หมู่ 2 บ้านอมลอง   

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

ผู้ดูแล  

กลุ่มเกษตรกรข้าวบ้านอมลอง      

อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

1. อุปกรณ์ยุ้งข้าว 

2. อุปกรณ์ระบบบั้มความร้อน 

   

วัตถุดิบ   

ข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์    

5 อุปกรณ์ประกอบ ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้า

และสายดิน ช่วยประหยัดพลังงาน มีพัด

ลมสําหรับหมุนเวียนอากาศ 

แบบ Heat Pump

 

 

ภาพที่ 6.2  อุปกรณ์และระบบการทํางาน 

ของเครื่องต้นแบบ 

ที่มา : รายงานวิจัยการพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือก

ที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน 

(ดวงด ีแสนรักษ ์ และคณะ, 2554). 

 

2.13 2.14 



 

  

(3) การอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบปั๊มความร้อน 

   

เป็นการขยายผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้น

ข้าวด้วยปั๊มความร้อน (ดวงดี แสนรักษ์ และคณะ, 2554) สู่กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

บ้านแม่ตุงติง ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  มี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์   ชุมชนต้องการพัฒนากระบวนการผลิตและ

แปรรูปพืชท้องถิ่นที่มีอยู่แบบครบวงจร ได้แก่ พืชผักพื้นเมืองและสมุนไพรซึ่งมี

จํานวนมาก ผู้นําและสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาด และร่วมพัฒนาอุปกรณ์ตู้อบแห้ง

สมุนไพรแบบประหยัดพลังงาน ด้วยระบบปั๊มความร้อน  

คุณสมบัติการทํางาน 
 

(1)   เป็นระบบอัตโนมัติที่ทํางานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จนกระทั่งลดความช้ืนได้ถึง 

      ค่าที่ต้องการ เช่นความชื้นที่ 12% (wet basis) 

(2)   ปริมาณข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์ สามารถอบแห้งเพื่อลดความชื้นได้  

      จํานวน 1000  กิโลกรัม 

(3)   ระยะเวลาการอบแห้งประมาณไม่เกิน 14 วัน เมื่อแห้งดีแล้วปลดเครื่องออกได้ 

(4)   เมื่อเลิกใช้งานสามารถนําอุปกรณ์เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นส่วนแยก (2) ไปใช้ 

      กับยุ้งข้าวอื่นได้ 

(5)   ใช้กําลังไฟฟ้า ไม่เกิน 450 วัตต์ และแรงดัน 220 โวลต์ 1 เฟส 

 

ข้อด ี   เครื่องต้นแบบนี้สามารถใช้พลังงานแสงแดดผึ่งข้าวเปลือกก่อนที่จะนําเข้าเก็บ

รักษาในยุ้งข้าวที่มีการควบคมุความช้ืนด้วยระบบปั๊มความร้อน และไม่มีผลกระทบ

ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ชื้นมากในฤดูฝน  สามารถลดความชื้นให้

พอดีกับการเกบ็เมล็ดพันธุ์เป็นเวลานานข้ามปี  มีการควบคุมอุณหภูมิให้ไม่ร้อน

เกินไปจนสูญเสียคุณภาพ มีความเหมาะสมยิ่งกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง

เป็นการรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเชิงพาณิชย์ โดยคํานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและนํามาใช้ร่วมกับการใช้พลงังานแสงแดด ช่วยเพิ่มคุณภาพการเกบ็ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแบบเดิม 
   

 
 

 
  
 
 
 
   

 ภาพที่ 7 อุปกรณ์อบแห้ง 

สถานที่ตั้ง (ปัจจุบัน)       

ณ โรงงานแปรรูปผลผลิต  

ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง  

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   

ผู้ดูแล   พ่อหลวงอุดม  อุปาทา 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

1. เตาอบแห้ง 

2. ชุดปั๊มความร้อน 

วัตถุดิบทีใ่ช้ : มะรุม รางจืด ใบหม่อน  

2.15 2.16 



 

  

ภาพที่ 8 อุปกรณ์อบแห้งสมุนไพรพร้อมชุดปั๊มความร้อนที่ติดตั้งเพิ่มเติม 

 

คุณลักษณะและส่วนประกอบของตู้อบแห้งสมุนไพร 

1 ขนาดกว้าง 0.8 ม.x ยาว  

0.8 ม . x สูง 1.9ม. 

ตู้อบขนาดเล็กปริมาณบรรจุพืชสมุนไพร  

(ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช 

ที่นํามาอบแห้ง ควบคุมความชื้นเริ่มต้น  

ประมาณ 20-30% ลดลงประมาณ 10-15% 

2 ระบบเครื่อง ชุดปั๊มความร้อน สําหรับสร้างความร้อน     

ลดความชื้น สามารถตากแดดก่อนนําเข้า 

เตาอบได้ 

3 การตรวจวัดและการควบคุม

ความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทํางานของ 

ระบบปั๊มความร้อน 

4 อุปกรณ์ประกอบ มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและสาย

ดิน  ประหยัดพลังงาน มีพัดลมสําหรับหมุนเวียน

อากาศ 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

 

จีเอ็มพี  (GMP) หรือ Good Manufacturing Practice    

    เป็นเกณฑ์ที่มีการจัดทําขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ   

    หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

    เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  ถือว่าเป็นข้อกําหนดพื้นฐานที่จําเป็นใน 

    การผลิตและควบคุมผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามและทําให้สามารถผลิตอาหารได้ 

    อย่างปลอดภัย  

 

สาระสําคัญที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัตืตามเกณฑ์ที่กําหนด  

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

4. การสุขาภิบาล 

5. การบํารุงรกัษาและการทาํความสะอาด 

6. บุคลากร 

 

 

 

2.17 2.18 



 

  

มาตรการป้องกันอันตรายในขั้นตอนการผลิตอาหาร 

Hazard Analysis Critical Control Point  หรือ HACCP  หรือ แฮซเซป  

 

ระบบ HACCP เป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจ

ได้รับจากการบริโภคอาหาร  หมายถึง วิเคราะห์อันตราย ณ จุดควบคุมวิกฤต ที่อาจ

เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการผลิต โดยมีการศึกษาถึงอันตราย และหาทาง

ป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุม เฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกันที่กําหนด

ขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 

หลักการสําคัญของ HACCP   

หลักการที่ 1 การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์ที่อาจมีต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  

หลักการที่ 2 การกําหนดจุดควบคุมวิกฤต ในกระบวนการผลิต 

หลักการที่ 3 การกําหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤตอาจเป็นค่าตัวเลข หรือ

ลักษณะของคุณภาพ ด้านความปลอดภัยที่ต้องการ  

หลักการที่ 4 ทําการเฝ้าระวัง โดยกําหนดขึ้น อย่างเป็นระบบ 

หลักการที่ 5 กําหนดมาตรการแก้ไข สําหรับข้อบกพร่องและใช้มาตรการนั้นทันทีที่ 

หลักการที่ 6 ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่ 

หลักการที่ 7 จัดทําระบบบันทึก และเก็บรกัษาข้อมูล 

                                                                    

 

ประวัติผู้เขียน   ดร.สุรพล  ดํารงกิตติกุล 

ตําแหน่ง           อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถานที่ติดต่อ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

                      ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000    

โทรศัพท์มือถือ   081-815 9399  อีเมล์: spd1111@gmail.com   

   

การศึกษา  

ปริญญาเอก-โท Dr.Ing & Diploma  วิศวกรรมไฟฟ้ากําลังและไฟฟ้าแรงสูง  

                      Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

ปริญญาตรี        วิศวกรรมศาสตร์  (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน 

2556–ปัจจุบัน   อาจารย์ประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2552 – 2555    อาจารย์ประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทฯ 

2543 – 2552     คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

2519–ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาธรุกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน,ออกแบบระบบวิศวกรรม 

                      และวิจัยพลังงานไฟฟ้า 

2541 – 2543     ตัวแทนสถาบันวิจัยพลังงาน EPRI จากประเทศสหรัฐ 

2540 – 2541     ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท อีเอ็มซี (มหาชน) จํากัด 

2537 – 2539    ผู้จัดการทั่วไป บริษัทที่ปรึกษางานวิศวกรรมจากประเทศสวีเดน  

2519 – 2537     รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์         

                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.19 2.20 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

บทนํา 

ความหมาย ลักษณะ หลักการ  

 ตลาดสีเขียว  

 ร้านค้าสีเขียว  

 ผลิตภัณฑ์สีเขียว & ฉลากสีเขียว 

การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการตลาด 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรของสะเมิง 

 แนวคิดพัฒนาชุมชนสะเมิงสู่สังคมเกษตรสีเขียว 

 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว 

 แนวคิดการจดัตั้ง Green Shop 

 แนวคิดการสร้างกลุ่มและเครือข่าย 

 รูปแบบกิจการเพื่อสังคม  

ตัวอย่างใบลงทะเบียนการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ Green shop 

 

 

  

  

  

  

  

  

เอกสารชดุที่ 3 

การจัดการตลาดสีเขียวการจัดการตลาดสีเขียว    

 ( (GGrreeeenn  MMaarrkkeett  MMaannaaggeemmeenntt    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

  

บทนํา 

 

ปัจจุบัน กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานเข้าไปมีบทบาทกับผู้คนใน     

ทุกวงการ เปน็กระแสที่แรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์การ ผู้ประกอบการทุก

กลุ่มอาชีพต่างให้ความสําคัญ  โดยเฉพาะเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ซึ่งมี

บทบาทต่อการกําหนดวงจรห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทาง  ซึ่งต้องตระหนักถึงเหตุและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกกระบวนการผลิต และการแปรรูป ต้อง

พัฒนาสถานที่ผลิตและมีมาตรการที่ดีในการจัดการของเสีย ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาแต่อย่างใด   

 

ขณะที่การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การใช้

สัญลักษณ์และคําว่า “กรีน หรือ “สีเขียว” จึงถูกนํามาใช้เป็นจุดขาย เพื่อเพิ่มมูลค่า

การขายและสร้างคุณค่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้มีความต่าง 

จากคู่แข่งจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นตามลําดับ  

 

แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเมิง นอกจากเริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพการผลิต

ของเกษตรกรแล้ว ยังจําเป็นต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรให้มี

ความต่างจากเดิม และให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ซึ่งหมายถึงการที่

จะต้องเข้า  สู่กระบวนการทางตลาด ที่เรียกว่า ตลาดสีเขียว (Green Market) อย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

ความหมาย ลักษณะ หลักการ 

ตลาดสีเขียว  (Green Market) 

ตลาดสีเขียว หรือ ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ

แลกเปลี่ยน และกระจายตัวของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและเน้นการสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมใหม่ๆโดยการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทําให้ทุกฝ่ายได้รับ

ประโยชน์ที่เป็นธรรม ร่วมสร้างสรรคุณค่าทางสังคม และนําไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

ร้านค้าสีเขียว  (Green Shop)  

ร้านค้าสีเขียว หรือ ร้านค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ร้านค้าระดับชุมชนที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ 

ที่ได้ร่วมจัดหาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนในอําเภอสะเมิง ทําการออกแบบและ

สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว ภายใต้ระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน  สถานที่แห่งนี้จะเป็นทั้งจุดรับซื้อและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของอําเภอสะเมิงที่มีผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม  

 

3.1 3.2 



 

  

ผลิตภัณฑ์สีเขียว  (Green Product) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีส่วนผสมหรือกระบวนการผลิตที่ดี มีความ

สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารพิษที่เป็น

อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้  

มีอายุการใช้งานนาน ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิต การใช้ 

จนถึงการสิ้นสภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที่สุด  

 

ฉลากเขียว (Green label) 
  

หมายถึง ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม  เป็นเครื่องมือทางการตลาดซึ่งแทนความหมายของ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

(โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ)  

    ตัวอย่างฉลากสีเขียว 

  

            

หลักการ  

การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรของ

ชุมชน   ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย เสริมสร้างรายได้

เศรษฐกิจชุมชน ส่งผลดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของเกษตรกร  

ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืน         

 

วัตถุประสงค์  

1. เพิ่มช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์          

      ระยะปรับเปลี่ยน 

2. ขยายเครือข่ายสมาชิกผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวของชุมชน 

3. เพิ่มจํานวนสมาชิกเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบ 

       มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างเกษตรกร  

       ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทําให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน 

       ผลิตภัณพ์ของอําเภอสะเมิง เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง 

 

 

 

 

3.3 3.4 



 

  

ลักษณะของตลาดสีเขียว  

1.  ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรอย่างยั่งยืน มิใช่แสวงหากําไรสูงสุด  

2. ประกอบกิจการเพื่อประโยชน์แก่สังคม ควบคู่กับการรกัษาฐานลูกค้าเดิมและ 

    เพิ่มลูกค้าใหม่  

3. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสีเขียว ให้มีการแข่งขันกันแบบ 

    เกื้อกูลและเอื้ออาทร  โดยไม่ทําลายคู่แข่ง  

4. ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าผลิตภัณฑ์สีเขียว และทําให้เกิดการ 

   ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่มุ่งการขายเพียงอย่างเดียว 

 

เป้าหมายร่วม  
 

o   กิจกรรมในทุกกระบวนการผลิต-ซื้อ-ขายสินค้า เกิดจากความคิดสร้างสรรค ์

        การออกแบบ การหาวัตถุดิบ การลงมือผลิต และมีการนําออกมาจําหน่ายสู่  

        ตลาดสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม  

o   ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือกฎหมายที่เอื้อต่อสิทธิและความเป็นธรรม เพื่อ         

      ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

 

 

 

 

 

หลักการสื่อสารเพื่อทําการตลาด 

1.  การโฆษณา โดยใช๎สื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย สื่อโฆษณา

กลางแจ้ง หรือสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ รวมถึงการให้สัมภาษณ์  การให้ข่าวเพื่อ 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า  

2.  การส่งเสริมการขาย โดยใช้เครื่องมือกระตุ้นกิจกรรมและจูงใจลูกค้าใหม่และ

รักษาลูกค้าเก่า เสริมแรงโฆษณาในตราสินค้า เช่น แจกคูปอง ให้ของแถม  

ของขวัญของชําร่วย รางวัลแข่งขัน ชิงโชค แลกซื้อ การให้ทดลองใช้ แจกของ

ตัวอย่าง รับประกัน ให้เงินคืน ลดราคา จัดงานพิเศษ การนําชิ้นส่วนสินค้าแลก

ซื้อ รับประกันสินค้า แสตมป์การค้า การจัดแสดงสินค้า ฯ 

3.  การขายที่ร้านโดยพนักงานประจํา    

4.  การขายทางตรง    

5.  การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ผลิต แลผู้ประกอบการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก   

 

รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises) 

รูปแบบการประกอบกิจการร้านค้าสีเขียว กําหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ความ

ยั่งยืน นอกจากมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการระดับบุคคลและผลตอบแทนความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจแล้ว ยังมีการกระจายความสุขให้แก่ทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึง และ

เป็นธรรม คํานึงถีงคุณภาพชีวิตของคน  และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างต่อเนื่อง 

 

3.5 3.6 



 

  

การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแบบครบวงจร  

ต้นน้ํา   

o พัฒนากระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agriculture  

    Practice: GAP โดยเน้นผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ เช่น สตรอเบอรรี่ หญ้าหวาน  

    กาแฟ ข้าว กล้วย สมุนไพร พืช ผัก ผลไม้บนพื้นที่สูง ฯ   

o พัฒนาวิธีจัดการปัจจัยการผลิต ดิน นํ้า เมล็ดพันธุ์) วิธีจัดการศัตรูพืช โรคและ 

     แมลง รวมทั้งการทําปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือนดิน ฯ 

o พัฒนาระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS) 

กลางน้ํา  

o พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่ดีในการผลิตและแปรรูป  (Good  

       Manufacturing Practice: GMP)  

o ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีอบแห้งและการลดความช้ืน เช่น วิธีการอบแห้ง 

       สมุนไพร  ด้วยระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) การอบแห้งด้วยเตาประหยัด 

       พลังงาน การอบแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ   

        (Microwave)  การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) และการอบแห้งด้วย 

       พลังงานแสงอาทิตย์ 

ปลายน้ํา  

o พัฒนาระบบจัดการตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

       ได้แก่ ตลาดออนไลน์ (e-marketing), facebook, website, รูปแบบสร้าง 

       เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  และผู้บริโภค  

o สร้าง Green Shop ร้านค้าของชุมชน ในรูปแบบ Social Enterprise  

ผลิตภัณฑ์เกษตรของสะเมิง  

ปีที่เริ่มดําเนินการ 

o หญ้าหวานสด-อบแห้ง  

o สตรอเบอรี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

o  สมุนไพรสด-อบแห้ง (มะรุม รางจืด หม่อน)   

o  ข้าวดอย ข้าวไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 

ปีต่อไป   

o   กาแฟ 

o   ลําไยอินทรีย์สด-อบแห้ง  

o  กล้วยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 

o  น้ําสมุนไพรผสมหญ้าหวาน (พร้อมดื่ม)  

o   กระเทียม หอม 

o   ถั่วดิน ถั่วแระ 

o   ผักสด พืชผักพื้นเมือง    

o   ผลไม้เมืองหนาว เช่น อะโวคาโด พลับ เสาวรส ท้อ บ๊วย มัลเบอรี่ ฯลฯ 
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แนวคิดพัฒนาชุมชนสะเมิงสู่สังคมเกษตรสีเขียว 

                              การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

     

เกษตรสีเขียว : การพัฒนา 
พื้นที่ผลิตสินคาทางการ 
เกษตรที่มีกระบวนการ
ผลิต ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมทุกกิจกรรม

เกษตรสีเขียว : การพัฒนา 
พื้นที่ผลิตสินคาทางการ 
เกษตรที่มีกระบวนการ
ผลิต ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมทุกกิจกรรม

การพฒันาผลิตภัณฑ
สินคาการเกษตร

การพฒันาผลิตภัณฑ
สินคาการเกษตร

การพฒันาคน ผูนํา 
เกษตรกร เยาวชน
การพฒันาคน ผูนํา 
เกษตรกร เยาวชน

การพฒันาชุมชน
กลุม / เครือขายฯ
การพฒันาชุมชน
กลุม / เครือขายฯ

Sustainable 
Growth

 
        
                  
              

           
  

ขั้นตอนดําเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวขั้นตอนดําเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว  
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การจัดตั้ง การจัดตั้ง GGrreeeenn  SShhoopp     

เป้าหมาย  

o เป็นจุดที่รวบรวมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และ           

    เกษตรปลอดภัยของชุมชน 

o เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบผลิตและแปรรูปผลิตภณัธ์เกษตรอินทรีย์ ของชุมชนและ 

    ผู้สนใจทั่วไป 

o เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ, Farm stay ของอําเภอสะเมิง 

ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 

o สตรอเบอรี่ หญ้าหวาน ข้าว สมุนไพร (มะรุม รางจืด หม่อน) กาแฟ กล้วย ถั่ว  

    และพืชผักผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล  

o ผ่านกระบวนการผลิตและการแปรรูปที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ 
         ระหว่างการปรับเปลีย่นสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

ผู้ร่วมก่อตั้ง  

o ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ อําเภอสะเมิง  

          จํานวน 17 คน) (รุ่นแรก) ที่สมัครเป็นสมาชิกและถือหุ้น อย่างน้อย 10 หุ้น  

o ทําหน้าที่เป็นคณะทํางานต่อเนื่องจนกว่าจะมีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน  

    จึงจะมีการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นทางการ 

คุณสมบัติสมาชิกผู้ถือหุ้น  

o เป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ สมาชิกชุมชน และผู้สนใจ  

o สมัครเป็นสมาชิกด้วยการถือหุ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 หุ้น @ 100 บาท  

คณะทํางานและผู้ก่อตั้งในระยะแรกคณะทํางานและผู้ก่อตั้งในระยะแรก  
คุณอุดม  อุทธาปา                        คุณบุญนํา  ยามาโมโต้ 

คุณละออง ศรีวรรณะ                    คุณโยชู  วะราห์ 

คุณประคอง  ทิพยรัตน์                  คุณประสิทธิ์  อินตา 

คุณอรทัย  ไชยมงคล                     คุณอินแก้ว ไชยานะ 

คุณบุญทอง จันทะกี                      คุณสุวิทย์  พรหมทา 

คุณเฉลียว ศรีวรรณะ                    คุณเกียรติพันธ์ แสงคํากุล 

คุณบุญศรี  วงษาแก้ว                    คุณนงลักษณ์ อุตะมะติง 

คุณพิมพา สุขพนาพร                    คุณผ่องศรี วอซูมู 
                              

ที่ปรึกษา 

     ศาสตจาจารย์ แพทย์หญิง ดร.อนงค์ – นายแพทย์ ดร.อมร  นนทสุต 

อาจารย์ ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล    อาจารย์ ดร.ชมชวน  บุญระหงส์ 

อาจารย์ ดร.นพวรรณ  บุญธรรม 

ตัวอย่างใบหุ้น 
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แนวติดการสร้างกลุ่ม/ เครือข่ายผู้บริโภค 

แนวคิดการสร้างพฤติกรรมบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้าง

โลกสีเขียว ภายใต้หลักการ 3R (Reduce-Reuse-Recycle(  สามารถเริ่มต้นได้จาก 

การดําเนินชีวิตประจําวัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการ  
 

‘เครือข่ายตลาดสีเขียว”  จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านระบบการส่งเสริมในส่วนต่างๆที่จะทําให้ตลาดสีเขียวคงอยู่ได้ 

อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

 Green Product  ผลิตภัณฑ์สีเขียว ที่ผลิตโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ไม่มีสาร 

เคมีเจือปน ตั้งแต่ต้นทางที่กระบวนการเพาะปลูก แปรรูป ที่คํานึงถึงสมดุล 

             ของระบบนิเวศธรรมชาติ 

 Green and Clean Producer ผู้ผลิตสีเขียว ผู้ประกอบการผลิตใส่ใจใน

กระบวนการผลิตที่สะอาดทุกขั้นตอนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 Green Consumer  ผู้บริโภคสีเขียว ผู้บริโภคที่เข้าใจ ตระหนักถึงความ 

สําคัญและสัมพันธ์ของเกษตรอินทรีย์ ที่มีต่อวงจรอาหาร ที่เกิดประโยชน์ต่อ

สุขภาพร่างกาย การบริโภคเสริมสร้างวัฎจักรของตลาดที่เป็นธรรม เพราะ

ผู้บริโภคจะทําให้เกิดผู้ผลิต และผู้จําหน่ายที่มีจิดสํานึกต่อสังคม สร้างสมดุล

ของธรรมชาติ และเศรษฐกิจชุมชน 

 Green Community ชุมชนสีเขียว เกิดได้จากการบริโภคสีเขียวทั้งระบบจะ

ก่อให้เกิดสังคมสีเขียวที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อคนทั้งโลกแล้ว  

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง คือคนในชุมชนนั่นเอง 

   

ประวัตินักวิจัย    ดร.นพวรรณ บุญธรรม 

ตําแหน่ง           อาจารย์ประจํา วิทยาลัยบริหารศาสตร์  

สถานที่ติดต่อ     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                      ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์มือถือ     081-296 5296  e-mail: tenbt2004@gmail.com  
    

การศึกษา  

ปริญญาเอก     Ph.D. Higher Education, คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโท       M.P.A คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ปริญญาตรี      BA. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

ประสบการณ์ทํางาน 

2556–ปัจจุบัน    อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2550-2555 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่        

                      ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย  และ อาจารย์ประจําหลักสูตร MPA           

    2545-2549        มหาวิทยาลัยมหิดล (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                          ผู้จัดการหลักสูตรนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

2529-2544      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ข้าราชการ ระดับ 8) 

                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เลขานุการคณะ, อาจารย์  

2521- 2528      สมุห์บัญชี บริษัทเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ 3 แห่ง 

(1) CHA-UM Pineapple Canneries, (2) FEGCON Thai-Bahrain  

และ (3) Siam Steel Group,                                             
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เอกสารชดุที่ 4 
  

การใช้งานการใช้งานระบบตลาดออนไลน์ระบบตลาดออนไลน์  

(Online Market System) 
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       ประวัติ     อาจารย์ไอริณย์ สมบูรณ์  

ตําแหน่ง            อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

                       สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

สถานที่ติดต่อ   169 หมู่ 3  ตําบลหนองแก๋ว  อําเภอหางดง   

                     จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

โทรศัพท์          มือถือ  082-588-9168   โทรสาร  053-819 998 

อีเมล์ :            irin@northcm.ac.th 
  

ประวัติการศึกษา  

      ปริญญาโท      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    

                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

      ปริญญาตรี       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ทางาน  

2548 –ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  

           หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2543 - 2548    วิทยาลัยพาณิชยการลานนา เชียงใหม่  

           รองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยากร          หลักสูตรอบรม E-commerce “เปิดประตูศิลปหัตถกรรมไทย  

                      สู่การค้าออนไลน์ระดับโลก” ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 

                      ประเทศ (องค์การมหาชน), การใช้งานอินเทอร์เน็ต  

ผลงานวิชาการ  วิจัยเกี่ยวกับ “Website's management for e-Commerce  

                      Enterprises in Chiang Mai, ผลงานเขียนบทความ เรื่อง  

                       อีคอมเมิร์ทหนังสือพิมพ์ “ธุรกิจภาคเหนือ” ป ี2550  
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โครงการสมาร์ท-วิลเลจ ปี 2557-2558  
 

วัตถุประสงค์  
 

1.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรแบบครบ

วงจรจากต้นน้ํา กลางน้ํา สู่ปลายน้ํา โดยนําความรู้จากการวิจัยเชิงบูรณาการ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สู่การสร้างอาชีพ  จากพัฒนาคุณภาพสินค้า 

    เกษตรของชุมชน และการปลูกพืชผลหลักตามฤดูกาล รวมกลุ่มสู่การแปรรูปด้วย 

    เทคโนโลยีสะอาด และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของอําเภอสะเมิง  
 

3. เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพ และความพร้อมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ         

    ในการเป็นหมู่บ้านนําร่องการพัฒนาคุณลักษณะตามเกณฑ์ S-M-A-R-T  

 

เป้าหมาย  

 ศูนย์สาธิตการปลูกพืชตามหลักปฎิบัติที่ดี                       จํานวน     1 แห่ง 

 ศูนย์สาธิตการแปรรูปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี              จํานวน     1 แห่ง 

 ศูนย์รวมรับส่งสินค้า Green Shop                                จํานวน     1 แห่ง 

 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของชุมชน           จํานวน    4 ผลิตภัณฑ์  

 เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจร่วมโครงการ       จํานวน 300 คน 

 หมู่บ้านนําร่องต้นแบบตามเกณฑ์ S-M-A-R-T              จํานวน     3 แห่ง 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  ที่ปรึกษา 

ดร.ชมชวน   บุญระหงษ์    081-8856272   

ดร.สุรพล  ดํารงกิตติกุล    081-815 9399 

ดร.นพวรรณ  บุญธรรม    081-296 5296  
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