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การถอดบทเรยีนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

****************** 

ผลการถอดบทเรียน “วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงยั้งมา” ม.1 ตําบลบานปง อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม   ศูนยเครอืขาย ศพก.อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   

1. ขอมูลทั่วไปของศพก. 

ประวัติความเปนมา 

บานปงยั้งมา เกษตรกรมีอาชีพหลักทําการเกษตร มีการปลูกพืชสวน พืชผัก พืชไร ไมผล เชน อะโวคา

โด เสาวรส พืชผักเหมืองหนาว งาดํา เมื่อมีเวลาวางจากการทําการเกษตร สตรแีมบานจงึรวมตัวกันเกิดเปนกลุม

เล็กๆ มีการจัดต้ังเปนกลุมแมบานเกษตรกร โดยใชช่ือวา “กลุมแมบานเกษตรกรบานปงยั้งมา” และตอมาในป 

2559 ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ใชช่ือวา “วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงย้ังมา” มีรหัสทะเบียน 6-

50-15-10/1-0017 ซึ่งนายทะเบียนฯ ไดอนุมัติออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ใหเมื่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2559  มสีถานที่ทําการของกลุม เลขที่ 63/1 หมูที ่ 1 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม 50230 เดิมมสีมาชิกทั้งหมด 11 คน โดยมี นางนุชจรินทร  ปมปา เปนประธานของกลุม ปจจุบันมี

สมาชิกทั้งหมด 51 คน กจิกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  ซึ่งในขณะน้ัน ไดแปรรูปผลเสาวรสที่ตกเกรด นํามา

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต ดังน้ันจึงไดริเริ่มการผลิตนํ้าเสาวรส แยมเสาวรส ตอมาในป 2560 ศนูยพัฒนา

โครงการหลวงหวยเสี้ยวไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกงาดํา โดยมีโควตาการรับซื้อผลผลิต 4 ตัน ในขณะที่

เกษตรกรผลิตได 9 ตัน ดังน้ันผลผลิตงาดําที่เหลืออีก 5 ตัน ซึ่งเปนผลผลิตที่เกินมา ทางศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงหวยเสี้ยวรวมกับกลุมไดหารือเพ่ือนํางาดํามาแปรรูปเปนนํ้ามันงาดําสกัดเย็น ซึ่งทางกลุมมีองคความรูดาน

การผลิตสกัดนํ้ามันงาดํา โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งทางกลุมไดดําเนินการไประดับหน่ึงแลว แตยังขาดแคลนงบประมาณในการ

ดําเนินงานอีกมาก เปนโอกาสดีที่ทางภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร ไดมี

โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย(9102) เขามาสูชุมชน ทางกลุมไดรวบรวมสมาชิกจํานวน 28 

ราย จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของ เพ่ือใช

ดําเนินโครงการแปรรูปผลผลติและผลิตภัณฑทางการเกษตร 

เกษตรกรตนแบบ : 

: นางนุชจรินทร  นามสกุล  ปมปา  อายุ  50  ป 

: เกิดวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 

: จบการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สถานศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม   

: อาชีพ เกษตรกรรม สถานที่ทํางาน ปงอินรักษ ฟารมสเตย และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปง

ย้ังมา  
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: ที่อยูเลขที ่  63/1   หมูที ่ 1  ถนน หางดง-สะเมิง ตําบล  บานปง  อําเภอ หางดงจังหวัด   

เชียงใหม   รหสัไปรษณีย 50230 โทรศพัท 089 9996939 

เปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) หางดง 

  ทางกลุมไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการ

สนับสนุนใหเปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) เพ่ือปรับปรุงใหเปน

แหลงเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยแบงเปนฐานการเรียนรูตางๆ ใหคนในชุมชนและนอก

ชุมชนไดเขามาศึกษาหาความรูได โดยไดจัดทําขอมูลของกลุมไวดังน้ี 

ทําเนียบศูนยเครือขาย ศพก.อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม 

ชื่อศูนย : วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงยั้งมา(กลุมแมบานเกษตรกรบานปงยั้งมา) 

   ตําบลบานปง  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ประเภทศูนยเครือขาย : ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 1 ต.บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม 

พิกัด: 47 488319 2073196    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

  
 

ชื่อประธานศนูยเครือขาย : นางนุจรินทร  ปมปา  เบอรโทรศัพท:  089 9996939 

 

   
เทคโนโลยเีดนของศนูยเครือขาย   
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-  การผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(นํ้ามันงาดําสกัดเย็น) 

การนําไปใชประโยชน : การสงเสริมการปลกูพืชบนพ้ืนที่สูงและการแปรรูปสรางมูลคา 

หลักสูตรการเรียนรู : การผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงครบวงจร แบงเปน 6 ฐานดังน้ี 

 ฐานเรียนรูที่ 1   เรื่อง การใชนํ้าอยางรูคุณคา       

 ฐานเรียนรูที่ 2   เรื่อง การผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง (งาดํา,เสาวรส,พืชผักฯลฯ) 

  ฐานเรียนรูที่ 3   เรื่อง การลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร        

  ฐานเรียนรูที่ 4   เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

      ฐานเรียนรูที่ 5   เรื่อง การทองเที่ยวเชิงเกษตร     

  ฐานเรียนรูที่ 6   เรื่อง การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 

2. ประเด็นการถอดบทเรียน 

    : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการตอยอดทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2.1 แรงจูงใจในการดําเนนิการตามประเด็นการถอดบทเรียน 

 - สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงย้ังมา เริ่มตนดวยการรวมกลุมของแมบานเกษตรกร 

ที่ทําการปลูก พืชผัก พืชสวน พืชไร ไมผล เชน อะโวคาโด เสาวรส ซึ่งแตเดิมประสบปญหาผลผลิตออกมากและ

ลนตลาด นํามาแปรรูป ฟนฝาอุปสรรคตางๆนาๆจนมาถึงวันน้ี วันที่กลุมไดพัฒนาตอยอดสามารถเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิม สรางอาชีพ สรางรายได ใหสมาชิกอยางย่ังยืน  

นางนุชจรินทร  ปมปา ประธานกลุมแมบานเกษตรกรบานปงยั้งมา หมู 1 ตําบลบานปง       อําเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม เลาวา " ชาวบานสวนใหญของชุมชนประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไมเมือง

หนาว สงใหกับโครงการหลวงหวยเสี้ยว โดยเฉพาะเสาวรสที่นิยมปลูกกันเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหผลผลิต

เสาวรสมีจํานวนมาก ดังน้ันแมบานเกษตรกรจึงไดรวมกลุมกันเปนกลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมาขึ้นมาในป 

พ.ศ.2545 โดยมีสมาชิกจํานวน 15 คน รวมกลุมกันทํากิจกรรมหลากหลายทําความถนัดของตนเอง เชน การ

ปลูกพืชผัก ไมผลเมืองหนาว เลี้ยงสัตว(โค, กระบือ สุกร)  

ในป 2547  ทางกลุม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและองคความรูดานการแปรรูปสมุนไพร 

ไดแก ลูกประคบ ยาหมอง ยาดม สเปรยหอมตะไครไลยุง และนํ้ายาลางจาน สมาชิกกลุมจึงไดรวมกันทําจนมี

ทักษะ ความเช่ียวชาญ โดยนําไปใชในครัวเรือน และสืบทอดความรูตอใหกับคนในชุมชน  

ในป 2548  ทางกลุม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและองคความรูดานการสกรีนผา และนําไปตอ

ยอดพัฒนาเปนการตัดเย็บเสื้อผา โดยพัฒนาชุมชนอําเภอ ทําการกูยืมเงินแบบไมมีดอกเบ้ีย จํานวนเงิน 100,000 

บาท จากเทศบาลตําบลบานปง โดยสงคืนเงินกูทั้งหมดคืนเทศบาลฯ ภายในระยะเวลา 5 ป 

ในป 2554  เน่ืองจากสมาชิกกลุมมีการปลูกเสาวรส และในแตละฤดูกาลผลิต จะมีเสาวรสออกสู

ทองตลาดมากเกินไป จึงมแีนวคิดนําเสาวรสผลสดมาทําเปนนํ้าเสาวรส โดยไดรับการฝกอบรมจากเจาหนาที่ของ
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โครงการหลวงหวยเสี้ยว จนทําใหกลุมสามารถผลิตนํ้าเสาวรสเพ่ือจําหนายได ทําใหแมบานเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม 

จึงมีคนในชุมชนสนใจเขามารวมกลุมกนัทํากจิกรรมเพ่ิมขึน้เปน 51 คน  

ในป 2559  ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ใชช่ือวา “วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงยั้งมา” 

มีรหัสทะเบียน 6-50-15-10/1-0017  ซึง่นายทะเบียนฯ ไดอนุมัติออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน ใหเมื่อวันที ่ 3 มิถุนายน 2559  มสีถานทีท่ําการของกลุม เลขที่ 63/1 หมูที ่ 1 ตําบลบานปง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 มีสมาชิกทั้งหมด 51 คน โดยมีนางนุชจรินทร  ปมปา เปนประธานของ

กลุม การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับดี 

ในป 2560 - กันยายน 2561  การแปรรูปผลผลิตเสาวรส ทางกลุมนําภูมิปญญาชาวบานและ

ศักยภาพของทองถิ่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกลุมใหมี

ความเขมแข็ง สามารถยืนหยัดบนพ้ืนฐานของตนเองไดเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยไดพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑจากวัตถุดิบที่มีมากในชุมชน มาเพ่ิมมูลคาใหมีความหลากหลายมาก

ย่ิงขึ้น เชน นํ้าเสาวรส, แยมเสาวรส ทางกลุมมีแผนที่จะผลิตสินคาอีกหลายอยาง ไดแก นํ้ามันงาสกดัเย็น การ

แปรรูปมะมวง การแปรรูปเน้ือสัตว(แหนม) ขนมจากงา และไอศครีมเสาวรส  

ไดรับงบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม(เกษตรที่สูง) 

จํานวนเงิน  10,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ปลายป 2561(ตุลาคม-ธนัวาคม 2561)  ไดรบัการงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามโครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย(9102) จํานวน

เงิน 150,000 ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทํานํ้ามันงาสกัดเย็น  

ทางกลุมมีการผลิตนํ้ามันงาสกัดเย็น เน่ืองดวยสมาชิกกลุมบางสวนมีการปลูกงาดํา โดยการสงเสริม

ของโครงการหลวงหวยเสี้ยว และไดทดลองนํางาดํามาสกัดเย็นดวยเครื่อง เปนนํ้ามันงาสกัดเย็น โดยสง

จําหนายใหโครงการหลวงหวยเสี้ยว  

สถานที่ทําการของกลุม ดําเนินการปรับปรุงสถานที่หองผลิตในการแปรรูปผลผลิต (ประเภทนํ้ามัน

และไขมัน และเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท) โดยใชงบประมาณของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ ตามโครงการประชารัฐ จํานวนเงิน 200,000 บาท และพัฒนาจนไดรับมาตรฐานการรับรองสถาน

ประกอบการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  

ไดขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของผลิตภัณฑ ประเภทนํ้ามัน จํานวน 2 ชนิด ไดแก นํ้ามันงา

ดําสกัดเย็น และนํ้ามันอาโวคาโดสกัดเย็น 

ในป 2562   ทางกลุมไดมีการพัฒนาตอยอดการผลิตนํ้ามันงาดําสกัดเย็นในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เปน

ที่ตองการของตลาดทุกระดับ เน่ืองจากไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา ซึ่งปจจุบันทางกลุมไดมีการ

พัฒนาทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง จนเปนที่ยอมรับของตลาด

ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน   
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ไดขอรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของผลิตภัณฑ ประเภทนํ้ามัน จํานวน 4 ชนิด ไดแก นํ้ามัน

งามอนสกัดเย็น นํ้ามันลินินสกัดเย็น งามอนบด งาดําบด 

     ไดรับงบงบประมาณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเวทีประเมินศักยภาพและ

จัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จํานวนเงิน 1,600 บาท ในปงบประมาณ  2562 

     ไดรับงบประมาณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม อบรมโครงการเสริมสรางและพัฒนากลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group 

จํานวนเงิน 5,100 บาท ในปงบประมาณ 2562 

     ไดรับงบประมาณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันสินคาเกษตรแปรรูป จํานวนเงิน 50,000 บาท ในปงบประมาณ 2562 

ไดรับงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องคการมหาชน) จํานวนเงิน 30,000 บาท ใน

การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม โดยทางกลุมไดจัดทําโรงตากพลังงานแสงอาทิตย 1 โรงเรือน

(20,000 บาท) และจัดซื้อวัตถุดิบในการทํานํ้ามันงาสกัดเย็นและกิจกรรมตางๆ ของกลุม (10,000 บาท) 

ในป 2563  กลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา ดําเนินการปรับปรุงสถานที่หองผลิตในการแปรรูป

ผลผลิต (ประเภทอาหาร) โดยใชงบประมาณของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตาม

โครงการประชารัฐ จํานวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการกลุมและสมาชิกไดรวมกันจัดทําโครงการฯ 

ขอรับการสนุนสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคณุภาพไดมาตรฐานและปลอดภัย ผานการรบัรอง ได

มาตรฐาน GMP เปนศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ “การถายทอดกระบวนการจัดการและวิธีการผลิต การแปรรูป” 

ใหเปนจุดถายทอดความรูและจัดเปนแหลงเรียนรู เปนจุดจําหนายสินคาใหกับองคกรเกษตรกร ประชาชน 

นักทองเที่ยวที่มาเย่ียมชม ศกึษาดูงาน  

ไดขอรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร จํานวน 3 ชนิด ไดแก แยม

เสาวรส ขนมไดฟูกุ ขาวพองธัญพืช จากสํานักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนเงิน 5,000 บาท 

ในการสนับสนุนใหเปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) เพ่ือปรับปรุงให

เปนแหลงเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยแบงเปนฐานการเรียนรูตางๆ ใหคนในชุมชนและ

นอกชุมชนไดเขามาศึกษาหาความรูได 

2.2 วิธีการดําเนนิงาน 

     การดําเนนิงานของกลุม มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการกลุม ดังนี ้

องคประกอบที่ 1 คณะกรรมการ  

1.  นางนุชจรินทร ปมปา    ประธาน 

2.  นายจันทร  อินจินา     รองประธาน 

3.  นางสาวนภาพร  อินสิงห    เลขานุการ 

4.  นางนิชนันท  อินเสาร    เหรัญญิก 
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5.  นางพุทธชาติ  อินจินา   ฝายประชาสัมพันธและการตลาด 

6.  นางนิตยา  อินปน   ฝายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

องคประกอบที่ 2  สมาชิกและที่ปรึกษา 

 รายชื่อสมาชิก 

 1. นางอนุสรา  กันทรวิลาวัลย  24. นางคําหนอย  ปาดี 

 2. นางอําพร  เช้ือสุจันทร  25. นายสอาด  กิติสม 

 3. นางบัวจันทร  อินจินา   26. นางสายหยุด อินเปง 

 4. นางวีณา  แกวฟู   27. นางบัวจันทร  ใบมะล ิ

 5. นางวีณา  แกวฟู   28. นางตาเขียว  ศรีมูล 

 6. น.ส.จันทมิาพร   ทองนาค   29.นางบัวเขียว   มวงเขียว 

 7. นายสิงหคํา   อินติ   30. นางบัวจันทร แดนเจริญ 

 8. นายจิรายุทธ   วงคแสนใจ  31. นางสุพิศ  ศรีเรืองเดช 

 9. นายสุชาติ   เตชะเตย  32. นางศรีลา  อินใจมา 

 10. นางรัชนก   ยอดอินตะ  33. นางบัวคํา  อินทะจักร 

 11. นางปราณี   อินสิงห   34. นางชรินทรา  บุูธิ 

 12. นางวรปรียา  อินตา   35. น.ส.นิศารตัน อินกา 

 13. นายสุภาพ   ศรีสมัย   36. นางสมยงค  หมอมปะ 

 14. นางเหรียญทอง   เรือนคํา  37. นางบัวเรียว  ปญจะเรือง 
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 15. นางจันทรต๊ิบ  กันชาติ   38. นางแสงหลา  อินฟู 

 16. นางไว    อินปน   39. นายนคร  อินปน 

 17. นางแสง    อินใจมา   40. นางตา  ทิศวงค 

 18. นางสุพัด   ขอดแกว  41. นางนวล  คําเปง 

 19. นายนิวัติ    เกงปา   42. นางจรีย  วีรพรรณ 

 20. นางแสงหลา  สมเมือง   43. นายเมืองใจ  ปญจะเรือง 

 21. นางเกศรนิทร  นันตาดี   44. นายทองสขุ  ไชยวรรณ 

 22. นางบัวไล    อินเสาร   45. นางละอองดาว  หมอมปะ 

 23. นางจันทรดี   อินฟู 

 

 รายชื่อทีป่รึกษา 

 1. ดต.ประพนธ  เวียงนาค นายกเทศมนตรีตําบลบานปง 

 2. นายอินสม  สิงหคํา  กํานันตําบลบานปง 

 3. พระครูอาชวปรีชา    เจาอาวาสวัดอรัญวาสบานปง และเจาคณะตําบลบานปง 

 4. นายสมคิด   อุตรเคีรยต หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน 

เริ่มดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา ต้ังแตป 2554 กลุมฯ ไดดําเนินกิจกรรมการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดวยเงินทุนของตนเองและเงินทุนจากหนวยงานสนับสนุน  ดังน้ี 

1. เงินระดมหุน หุนละ 50  บาท(ถือไดไมเกิน 20 หุน) สมาชิกจํานวน 51 คน จํานวนหุน 311 หุน 

เปนเงิน 15,550 บาท 

2. เงินคาสมาชิกแรกเขา คนละ 50 บาท จํานวน 51 คน เปนเงิน 2,550 บาท 

 3. งบประมาณจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามโครงการประชารัฐ           

จํานวนเงิน 200,000 ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต ในปงบประมาณ 2561 

 4. งบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม(เกษตรที่สูง) จํานวนเงิน  

10,000 บาท (แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ในปงบประมาณ 2560 

 5. งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย(9102) 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน 150,000 บาท ในปงบประมาณ 2561 

 6. ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบรรจุภัณฑและการสรางแบรนดสินคา” คณะมนุษยศาสตร สาขา 

บานและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป 2562 

 7. ฝกอบรมหลักสูตร “E-Commerce” จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน ในป 2562 
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 8. ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการการทองเที่ยว นวัตวิถี ภายใตรูปแบบ 7 Greens เพ่ือเช่ือมโยง Green 

Product” ระหวางวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 9. งบจัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จํานวนเงิน 1,600 บาท ใน

ปงบประมาณ  2562 

 10. งบอบรมโครงการเสริมสรางและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

กลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group จํานวนเงิน 5,100 บาท ในปงบประมาณ 2562 

 11. งบประมาณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

สินคาเกษตรแปรรูป จํานวนเงิน 50,000 บาท ในปงบประมาณ 2562 

 12. งบประมาณจากสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง(องคการมหาชน) จํานวนเงิน 30,000 บาท     ใน

การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม (โรงตากพลังงานแสงอาทิตย วัตถุดิบ) ในปงบประมาณ 2562 

 13. งบประมาณจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามโครงการประชารัฐ           

จํานวนเงิน 300,000 ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต ในปงบประมาณ 2563 

 14. งบประมาณจากสํานักงานเกษตรอําเภอหางดง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จํานวนเงิน 5,000 บาท ในการจัดทําเปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร(ศพก.) ในปงบประมาณ 2563 

 

องคประกอบที่ 4 กฎ กติกา ขอบังคับ ของกลุม 

ระเบียบขอบังคับกลุมแมบานเกษตรกรบานปงยั้งมา ม.1 ตําบลบานปง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

หมวดที่ 1  ขอความทั่วไป 

ขอ 1  ช่ือระเบียบขอบังคับน้ีเรียกวา ระเบียบขอบังคับกลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา ม.1    

ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ขอ 2  ที่ต้ังกลุม ต้ังอยูที่ เลขที่ 63/1 ม.1 บานปงย้ังมา ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

ขอ 3  ระเบียบขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

หมวดที่ 2  วัตถุประสงค 

 ขอ 4  กลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา ม.1 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จัดต้ังขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  4.1  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน เปนการเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหพ่ึงตนเอง ไดใชเวลา

วางใหเปนประโยชน โดยนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน 

  4.2  เพ่ือเปนตัวอยางที่ดีแกฃุมชนในหมูบานในการประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

  4.3  เพือใหเขาใจการทํางานระบบกลุม และสรางความเขมแข็งในชุมชน 

  4.4  เพือสรางความสามัคคีในหมูบนและฃุมชน 

  4.5  เพ่ืออนุรักษและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
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  4.6  มีสวนรวมในการประชาสัมพันธ ใหผูบริโภคไดเขาใจและเลือกซื้อสินคาไดถูกตอง 

หมวดที่ 3  สมาชิกภาพ 

 ขอ 5  คุณสมบัติของสมาชิก 

  5.1  เปนผูมีภูมิลําเนาและถิ่นอาศัยอยูในหมูบาน ตําบล ซึ่งเปนที่ต้ังกลุมอาชีพ 

  5.2  มีความรู ความเขาใจ เห็นชอบดวยกลักการของกลุม และสนใจงานพัฒนาอาชีพของกลุมอยางจริงจัง 

  5.3  เปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและขอตกลงของกลุม 

  5.4  เปนผูที่คณะกรรมการบริหารกลุม ไดมีมติเห็นชอบใหรับเขาเปนสมาชิกกลุม  

 ขอ 6  การสมัครเขาเปนสมาชิก 

  6.1  ตองยื่นคําขอตามแบบใบสมัครชองกลุม 

  6.2  ตองชําระคาสมัคร / คาธรรมเนียม จํานวน 50  บาท 

  6.3  คาสมัคร / คาธรรมเนียม ผูสมัครเปนสมาชิกจะเรียกคืนไมได ไมวาดวยเหตุใด 

 ขอ 7  การพนจากสมาชิก 

  7.1  ตาย 

  7.2  ลาออก และไดรับอนุมัติใหลาออกจารกคณะกรรมการบริหารกลุม 

  7.3  ที่ประชุมใหญสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสีสยง สองในสามของผูเขาประชุม  

 ขอ 8  การลาดออกจากสมาชิก 

  8.1  ใหทําหนังสือย่ืนตอคณะกรรกมารบริหารกลุม 

  8.2  ผูประสงค จะลาออกตองฃําระหน้ีที่ตนยังผูกพันตอกลุม 

 ขอ 9  การใหออกจากสมาชิก 

  9.1  จงใจฝาฝนระเบียบขอตกลง มติของกลุม หรือแสดงตนเปนปรปกษ หรือไมใหคม

ชวยเหลือ ความรวมมือแกกลุม ไมวาดวยประการใดๆ 

หมวดที่ 4  เงินทุนของกลุม 

 ขอ 10  การแสวงหาเงินทุนของกลุม 

  10.1  รับเงินคาหุนโดยสมาชิกทุกคนตองลงหุนอยางนอยหน่ึงหุน และลงหุนไดมากที่สุดไม

เกิน 20 หุน หน่ึงหุนเทากับ 50 บาท ในกรณีที่มีสมาชิกจะขอเพ่ิมหรือลดจํานวนหุนที่มีอยูในกลุมใหนําเขาที่

ประชุมใหญสมาชิก โดยมติที่ประชุมใหญใหถือสองในสามของที่ประชุมเปนที่สุด และในกรณีที่สมาชิกที่มีหน้ีสิน

ตอกลุม และหน้ีสินอันเกิดจากการคาประกัน ซึ่งมีมูลคาเทากับหุนที่ตอนถืออยู สมาชิกจะถอนเงินคาหุนไมได 

  10.2  เงินอุดหนุนจากสวนราชการ องคกรเอกชน และผูมีจิตศรัทธา ฯลฯ 

  10.3  เงินรายไดอ่ืนๆ 

หมวดทื่ 5  การดําเนินงานของกลุม 

 ขอ 11  เพ่ิมพูนทักษะแกสมาชิก มุงหวังใหเสมาชิกเกิดความชํานาญสูงสุด พรอมที่จะประกอบการใน

กิจกรรมน้ันๆ 
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 ขอ 12  ดําเนินกิจกรรมในอาชีพ โดยการใหเกิดซึ่งผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนใหเกิด

แกกลุมและสมาชิก 

หมวดที่ 6  คณะกรรมการบริหารกลุม 

 ขอ 13  คณะกรรมการ ประกอบดวย 

  13.1  คณะกรรมการอํานวยการ (ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, เหรัญญิก) 

  13.2  คณะกรรมการฝายผลิต 

  13.3  คณะกรรมการฝายควบคุมคุณภาพ 

  13.4  คณะกรรมกรฝายตลาด 

  13.5  คณะกรรมการฝายการเงิน 

 ขอ 14  ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารมีอํานาจที่จะเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมีวุฒิ ความสามารถ และ

ความเหมาะสม เปนที่ปรึกษาของกลุม เพ่ือแนะนําหรือใหความเห็นในการดําเนินงาทั่วไปของกลุม 

 ขอ 15  คุณสมบัติของกรรมการ 

  15.1  เปนสมาชิกกลุม 

  15.2  สมาชิกที่เคยถูกถอดออกจากตําแหนงจากคณะกรรมการบริหารไมวาเหตุใด จะไมมี

สิทธ์ิเลือกเปนกรรมการอีกภายในกําหนด 12 เดือน นับแตวันถูกถอดถอน 

 ขอ 16  กําหนดเวลาของกรรมการ กรรมการแตละคนมีอายุการเปนกรรมการไดคราวลุสองป 

กรรมการที่ออกตามวาระมีสิทธ์ิไดรับเลือกใหเขามาเปนกรรมการไดอีก แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 ขอ 17  การออกจากตําแหนงกรรมการ 

  17.1  ตาย 

  17.2  ออกตามวาระ 

  17.3  ลาออกโดยทําหนังสือย่ืนตอคณะกรรกมารบริหารและไดรับอนุมัติแลว 

  17.4  ขาดจากสมาชิกภาพ 

  17.5  ขาดจากการประชุมกรรมการสามครั้งติดตอกัน โดยไมช้ีแจงเหตุผลที่สมควรใหที่

ประชุมทราบ ที่ประชุมใหญมีมติถอดถอนรายบุคคลหรือทั้งคณะ 

ขอ 18  อํานาจหนาที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในนโยบายของกลุม

โดยตรงตอสมาชิกและมีหนาที่ดูแลใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปตามขอบังคับระเบียบของกลุม และทําหนาที่

ตัวแทนของกลุม ใหคณะกรรมารบริหารมีอํานาจที่จะกําหนดระเบียบตางๆ โดยความเห็นชอบและมติของที่

ประชุมใหญ สามาชิกในการประชุมครั้งแรกชองคณะกรรมการบริหาร มีกําหนดย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

เลือกต้ังเพ่ือกําหนดบทบาทหนาที่งบประมาณของกลุม แผนการดําเนินงานและต้ังงบประมาณายรับ-รายจายของ

กลุม  

 ขอ 19  การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน แตตองมี

การประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผูมีหนาที่นัดการประชุมกําหนด 
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 ขอ 20  ระเบียบขอบังคับน้ี สามารถปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมไดโดยมติที่ประชุมเกินครึ่งหน่ึงของ

คณะกรรมการ 

หมวดที่ 7  บทเฉพาะกาล 

 ขอ 21  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการเปนผูลงนามในระเบียบขอบังคับและมีผลบังคับใชใน

วันที่ประธานลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 

(ลงช่ือ)  นุชจรนิทร  ปมปา 

(นางนุชจรินทร  ปมปา) 

ประธานกลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา 

องคประกอบที่ 5 กิจกรรม 

5.1  กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก  

5.1.1 น้ําเสาวรส  

  -  แบบบรรจุขวดพรอมจําหนาย (ทําตามคําสั่งซื้อของลูกคา) 

 ขนาดบรรจุ 180 มล.  ราคาจําหนาย ขวดละ  35  บาท (ปรุงรสพรอมด่ืม) 

 ขนาดบรรจุ 180 มล  ราคาจําหนาย ขวดละ 45  บาท (นํ้าเสาวรส 100% ไมใสนํ้าตาล) 

5.1.2 แยมเสาวรส 

  -  แบบบรรจุขวดพรอมจําหนาย (ทําตามคําสั่งซื้อของลูกคา) 

 ขนาดบรรจุ 180 มล.  ราคาจําหนาย ขวดละ  35  บาท 

5.1.3 น้ํามันงาสกัดเย็น 

 -  แบบบรรจุแกลลอน สงโครงการหลวงหวยเสี้ยว 

  -  กก.ละ 450 บาท (ขนาด 5 กก. ตอแกลลอน) 

 -  แบบบรรจุขวดพรอมจําหนาย (จําหนายเอง) 

  -  ขวด ขนาดบรรจุ 180 มล.  ราคาจําหนาย  180  บาท 

  -  ขวด ขนาดบรรจุ 250 มล.  ราคาจําหนาย  220  บาท 

  -  ขวด ขนาดบรรจุ 500 มล.  ราคาจําหนาย  450  บาท 

5.1.4 ขาวพองธัญพืช 

 -  กิโลกรัมละ 500 บาท 

5.1.5 ขนมไดฟุกุงาดํา 

  -  กลองขนาดบรรจุ 4 ช้ิน ราคาจําหนายกลองละ 50 บาท 

  นอกจากน้ียังมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลากหลาย ไดแก สบูกอนงาดํา, สครับงาดํา,  

 งานประดิษฐจากงาดํา ฯลฯ  
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 แหลงจําหนาย 

แหลงจําหนายผลิตภัณฑของกลุมในปจจุบัน 

1. สงใหโครงการหลวงหวยเสี้ยว (ตลาดหลัก) 

2. รานคาในชุมชน เชน รานคาของกลุม(ต้ังอยูที่ทําการของกลุม) รานคาชุมชนของ           

วัดอรัญวาสบานปง และรานคาชุมชนของเครือขายแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลบานปง 

3. ศูนยจําหนายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของตําบลและอําเภอ 

4. งานจัดแสดงและจําหนายสินคาในชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และตางจังหวัด 

5. รับรายการสั่งซื้อและสงของใหลูกคา/นักทองเที่ยว/คณะศึกษาดูงาน ที่เคยมาศึกษาดูงาน

ที่กลุม แลวสนใจในผลิตภัณฑ มีการประชาสัมพันธแบบบอกตอถึงสรรพคุณและคุณภาพของสินคา จึงเปนที่

ตองการของกลุมลูกคาเหลาน้ี ซึ่งทางกลุมไดรับรายการสั่งซื้อตามมาอยางตอเน่ือง 

6. จําหนายผานชองทางออนไลน เชน เพจ(เที่ยวยังยั้งมา) เฟสบุค ไลน 
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แหลงจําหนายผลิตภัณฑของกลุมในอนาคต  

 เน่ืองจากไดมีคณะศึกษาดูงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคคล

ทั่วไป และนักทองเที่ยว ไดมาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการดําเนินงานกิจกรรมของกลุมอยางตอเน่ือง สงผลให

คณะที่มาศึกษาดูงาน มีความสนใจสินคาที่เปนจุดเดน มีความนาเช่ือถือของสินคา การบริหารจัดการกลุมที่

เขมแข็งและเปนระบบ สามารถตอยอดพัฒนา และเก้ือประโยชนใหคนในชุมชนไดอยางย่ังยืน หนวยงานตางๆ 

เหลาน้ีจีงไดสนับสนุนในดานการจัดหาตลาดใหกับทางกลุม เพ่ือเปนอีกหน่ึงชองทางในการขยายโอกาสในทาง

ตลาดใหแกกลุมไดอีกดวย ซึ่งมีหนวยงานที่เขามาประสานกับทางกลุมแลว เชน 

1. การไฟฟาอําเภอหางดง  

2. สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

3. อุทยานแหงชาติออบขาน/กรมปาไม 

4. สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 

 

2.3 ภาคีเครือขายทีส่นบัสนนุการทาํงาน 

ทางกลุม ไดรับการสนับสนุนในดานองคความรูตางๆ และเงินงบประมาณ จากหนวยงานทั้งภาครัฐ 

เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เครือขาย ศพก. YSF  แปลงใหญ  อีกทั้งยังไดหาชองทางในการจัดทํา

โครงการฯ เพ่ือประสานแหลงเงินทุนตางๆ ที่เปดโอกาสใหไดเขาไปนําเสนอ สงผลใหกลุมมีการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการกลุมและสมาชิกกลุมอยางตอเน่ือง 

 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดดังน้ี 

 1.  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามโครงการประชารัฐ  จํานวนเงิน 200,000 

บาท ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต  

2.  กรมสงเสริมการเกษตรที่สูง  10,000 บาท 

  3.  ไดรับความรูทางดานวิชาการและการฝกงานอาชีพจากเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง    

หวยเสี้ยว อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

4.  ไดรับความรูดานการแปรรูปนํ้าเสาวส และ แยมเสาวรส จาก มทร. ลาํปาง 

5.  ไดรับความรูดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (นํ้ามันงาดําสกัดเย็น) จ.แมฮองสอน 

6.  ขอรับการสนับสนุนโครงการฝกอบรมและการแปรรูป จากศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพ จ.ลําพูน 

จํานวนเงิน 150,000 บาท (งบประมาณป 2561) 

7.  ศูนยเรียนรูโครงการหลวงหวยเสี้ยว สงเสริมการผลิตนํ้ามันงาดําสกัดเย็น โดยจะสนับสนุนทั้ง

ทางดานการผลิต บรรจุภัณฑ และการตลาด 
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 8. ไดรับความรูดาน “การพัฒนาบรรจุภัณฑและการสรางแบรนดสินคา” คณะมนุษยศาสตร สาขา 

บานและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 9. ไดรับความรูดาน “E-Commerce” จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน  

 10. ไดรับความรูดาน “การจัดการการทองเที่ยว นวัตวิถี ภายใตรูปแบบ 7 Greens เพ่ือเช่ือมโยง Green 

Product” ระหวางวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน     จ.เชียงราย 

 11. ไดรับความรูจากการจัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จํานวน

เงิน 1,600 บาท ในปงบประมาณ  2562 

 12. ไดรับความรูจากงบอบรมโครงการเสริมสรางและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมสู Smart Group จํานวนเงิน 5,100 บาท ใน

ปงบประมาณ 2562 

 13. ไดรับความรูจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

สินคาเกษตรแปรรูป จํานวนเงิน 50,000 บาท ในปงบประมาณ 2562 

 14. งบประมาณจากสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง(องคการมหาชน) จํานวนเงิน 30,000 บาท     ใน

การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม (โรงตากพลังงานแสงอาทิตย วัตถุดิบ) ในปงบประมาณ 2562 

 15. สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามโครงการประชารัฐ  จํานวนเงิน 300,000 

บาท ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต ในป 2563 

 16. ไดรับความรู จากสํานักงานเกษตรอําเภอหางดง กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จํานวนเงิน 5,000 บาท ในการจัดทําเปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร(ศพก.) ในปงบประมาณ 2563 

ความเชื่อมโยง การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน องคกร ชมุชน ศูนยบรกิาร

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 -  มีการเช่ือมโยงดานการตลาดกับโครงการหลวงหวยเสี้ยว 

 -  มีการประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง สํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําภอหางดง โครงการหลวงหวยเสี้ยว ฯลฯ 

 -  มีการประสานงานกับหนวยงานทางภาคเอกชน ไดแก บริษัทเอกชน หางรานตางๆ  สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

 -  มีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลตําบลบานปง 

 -  มีการประสานงานเครือขายกลุมแมบาน และเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 -  มีการประสานงานเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) 

 -  มีการประสานกับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนและตามเสนทางการทองเที่ยวตําบลบานปง 

ไดแก ปงแลนด(Pong Land) โครงการหลวงทุงเริง(มอนกุหลาบ) กลุมแมบานเกษตรกรบานแมขนิลเหนือ 
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2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

 - กลุมไดรับการการพัฒนา ทัง้บุคลากรของกลุม การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน

ตอสุขภาพอนามัย และชุมชน สรางรายได ตลอดจนการเช่ือมโยงการทองเที่ยงในระดับตําบล และจงัหวัด 

2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 แนวทางในการพัฒนากลุม 

 กลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา มีระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด ดังน้ี 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม โดยการสํารวจพัฒนาบุคลากรตามความ

ถนัดและตามความสามารถ 

2. มีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การจัดวาง

คนลงตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม การเสนอผลงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เปนการรักษาบุคลากรใหมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. จัดระบบการเงิน การบัญชี และการจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิก อยางเปนระบบ ตลอดจน

เสริมสรางสุขภาพที่ดี ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบการสงเสริมและการสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

ประสบความกาวหนาในอาชีพได 

5. มีการเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือใหมีการบริหารจัดการกลุมที่เขมแข็ง 

สามารถพ่ึงพาตนเองและในชุมชนไดอยางยั่งยืน  

6. มีการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ และแบรนดของสินคา ใหดูโดดเดน เปน

เอกลักษณ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา และไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดทุกระดับ 

7. มีการพัฒนาดานการประชาสัมพันธและการตลาดและ ใหผลิตภัณฑของกลุมเปนที่รูจักและยอมรับ

ของตลาดภายนอกชุมชน 

8. มีการจัดทํารานคาชุมชน ในเสนทางทองเที่ยวของตําบลบานปง เพ่ือสรางรายไดใหแกสมาชิกกลุม 

9. มีการพัฒนาดานการตลาด ผานสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุม ให

บุคคลภายนอกชุมขนไดรับทราบ  

10.  พัฒนามาตรฐานโรงงานใหไดมาตรฐาน GMP 

11.  พัฒนามาตรฐานผลผลิต(วัตถุดิบ) ใหไดมาตรฐาน GAP 

12.  มีการกระจายรายไดใหแกคนในชุมชนอยางตอเน่ือง  

13.  สรางกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนในชุมชน 
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14.  มีแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงเงินทุนตางๆ เพ่ือสรางผลิตภัณฑประเภท

เครื่องสําอางค ไดแก แชมพู ครีมนวดผม โลช่ันทาผิว จากงาดํา 

15.  พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร “ปงอินรักษ โฮมสเตย” บูรณาการกับแหลงทองเที่ยว

ดานตางๆ ในชุมชน เกิดการเกื้อกูลกัน พ่ึงพากัน สรางสัมพันธที่ดีในชุมชน และสรางรายไดใหแกคน

ในชุมชน 

16.  จัดต้ังศูนยเรียนรูการเกษตร ดานเกษตรอินทรียและดานการแปรรูป และเปนแหลงศึกษาดูงานใหแก

คนในชุมชนและบุคคลที่สนใจ ซึ่งปจจุบันมีคณะบุคคล สวนราชการ เยาวชน และนักทองเที่ยว ไดเขา

มาศึกษาดูงานและเย่ียมชมกิจกรรมของกลุมอยางตอเน่ือง 

 

2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

1)  ดานการบริหารสมาชิก 

  1.1  จัดทําโครงสรางของกลุม จัดต้ังคณะกรรมการกลุม แบงการทํางานเปนฝายตางๆ ไดแก 

ฝายการผลิต ฝายตรวจสอบคุณภาพสินคา ฝายการจัดทําบัญชี ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ ฯลฯ และ

มอบหมายหนาที่แบงเวรกันทํางานใหแกสมาชิกในแตละฝายอยางเปนระบบ 

  1.2  วางแผนการดําเนินงานของกลุม โดยมีการจัดประชุมสมาชิกกลุมอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงานของกลุม หารือในขอปญหาตางๆ ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธที่ดี

ตอคนในกลุมดวยกัน 

 2) ดานการบริหารทนุ 

  2.1  จัดทําบัญชีรายรับรายจาย อยางตอเน่ือง และอยางเปนระบบ 

  2.2  จัดสรรเงินปนผลและสวัสดิการตางๆ ใหแกคณะกรรมการและสมาชิกอยางเปนธรรม 

  2.3  มีการระดมหุนเพ่ิม 

  2.4  จัดหาแหลงงบประมาณจากหนวยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน และจัดหาแหลงเงินทุน

จากหนวยงานทางการเงิน เพ่ือตอยอดการบริหารจัดการทางดานเงินทุนของกลุม 

 3)  ดานวัตถุดิบและการผลติ 

  3.1 สงเสรมิใหเกษตรกรในพ้ืนที่และชุมชนใกลเคียง ปลูกงาเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนการปองกัน

ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต 

  3.2  สรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

  3.2  สรางสินคาและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดทุกระดับ 

  3.3  สรางบรรจุภัณฑใหสวยงาม เปนที่สนใจและดึงดูดลูกคาในทุกระดับ 

 4)  ดานการบริหารการตลาด 

  4.1  ตลาดหลกัของกลุม ไดแก โครงการหลวงหวยเสี้ยว 
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  4.2  เพ่ิมชองทางการจําหนาย เชน งานแสดงสินคาและจาํหนายผลิตภัณฑตางๆ ในชุมชน ใน

อําเภอ และในระดับจังหวัด 

  4.3  จัดระบบการประชาสัมพันธของกลุม โดยมีการสรางเพจ เฟสบุค ไลน ของกลุม เพ่ือเปน

ประชาสัมพันธสินคาของกลุมใหเปนที่รูจัก และสามารถดึงลูกคาใหมาทองเที่ยวในชุมชนรวมถึงเลือกซื้อ

สินคาและผลิตภัณฑของกลุม 

  4.4  ติดตอกับโรงแรมและรสีอรทในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่ เพ่ือวางจําหนายและจัดสงสินคาและ

ผลิตภัณฑให 

 

2.7 สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

ผลิตภัณฑที่โดดเดน และสามารถสรางเครือขายทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 ผลิตภัณฑจากเสาวรส  ไดแก น้ําเสาวรส 

- เปนการแปรรูปผลผลิตเกษตร ซึ่งใชวัตถุดิบในทองถิ่นที่ปลอดสารพิษ และมีความปลอดภัยตอ 

ผูบริโภค และเปนผลผลิตที่เกษตรกรปลูกเองในพ้ืนที่ ทําใหใชตนทุนตํ่า ผลิตภัณฑจึงมรีาคาไมสูงมาก 

- วัตถุดิบที่นํามาเปนสวนประกอบ เปนผลผลติทางการเกษตรของชุมชนผลิตเอง ภายใตระบบ 

มาตรฐาน GAP และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยการสงเสริมของโครงการหลวงหวยเสี้ยว จึงปลอดภัย    ไร

สารเคมีปนเปอน 

- ผลิตภัณฑแปรรูปไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล (International Organic Standard) 

ผลิตภัณฑจากงาดํา ไดแก น้ํามันงาดําสกัดเย็น  

 งาดํา เปนพืชที่มีคุณประโยชนมากมาย การรับประทานเปนอาหารเพ่ือสุขภาพอยางตอเน่ืองเปนประจจะชวย

เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง  งาดําอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุอยางวิตามินบี 1 บี 2   บี 3 บี 5 บี 6 บี 9 แคลเซียม 

แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เปนตน โดยสามารถชวยบํารุงรางกายเกือบทุกสัดสวน ไมวา

จะเปน ผม ผิวพรรณ กระดูก เล็บ ระบบขับถาย การบํารุงหัวใจ จึงเหมาะกับทุกวัย แมกระทั่งเด็กที่มีอาการปวยอยูแลว 

หรือผูหญิงที่กําลังกาวเขาสูวัยทอง งาดําจะจําเปนอยางมาก เพราะจะชวยปองกันโรคภาวะกระดูกพรุนอยางไดผล 

  

2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

ดานสมาชิก มีแนวคิดที่จะพัฒนาสมาชิกของกลุมใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพมากขึ้น 

ดานคณะกรรมการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ โดยการเขารวมอบรมและศึกษา

ดูงานตางๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน และการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหดีย่ิงขึ้น รวมถึงการเพ่ิมความรู

และทักษะในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือเปนชองทางในการพัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธของกลุม

ใหเปนที่รูจักไดอยางกวางขวาง 

ดานผลิตภัณฑ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือ

จะไดเปนที่ดึงดูดและเปนที่สนใจแกตลาดในระดับสูงขึ้น 
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ดานการตลาด ทางกลุมจึงมีแนวคิดที่จะหาชองทางการตลาดโดยการสรางสื่อโซเชียลมีเดียของกลุม 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสินคาของกลุม ลดตนทุนในเรือ่งคาขนสงที่จะตองนําสินคาไปจําหนายนอกชุมชน 

หรือในชุมชนเมือง นอกจากน้ียังมีแนวคิดที่จะขยายตลาดใหมากยิ่งขึ้น 

2.9 การขยายผลสูพืน้ที่ใกลเคียง 

กิจกรรมการสรางเครือขายแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (ปงแลนดแดนฟวดกูด) 

ปงแลนด แดนฟลดกูด  เปนการเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนและตามเสนทางการ

ทองเที่ยวในหมูบานปงยั้งมา หมูที่ 1 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทุกแหงมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 

เกื้อหนุนกัน โดยมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือวางแผนการดําเนินงานของชุมชนบานปงย้ังมา มีการดําเนิน

ธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาระบบนิเวศน รวมกันจัดโปรแกรม

ทัวรนักทองเที่ยว โดยกิจกรรมตางๆ สามารถสรางอาชีพ สรางรายไดใหคนในชุมชนไดเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังสงผลให

เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกดวย 

 ปงแลนด แดนฟลดกูด ประกอบไปดวย 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงย้ังมา 

2. ปงอินรักษ ฟารมสเตย 

3. วัดอรัญวาสบานปง 

4. พระธาตุโลหะปราสาทบานปง 

5. ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติศรีบานปง 

6. เฮินหลินรีสอรท 

7. Veranda resort 

8. สะพานฮอมฮัก แบรนดนิว ฟลดกูด (Brand New Field Good) 

9. บานไกโห 

10. ปนโองเซรามิค 

11. Pong Horse Park 
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วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงย้ังมา ไดเขาไปมีสวนรวมในปงแลนด แดนฟวกูด ดังน้ี 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรคนปงยั้งมา 

ทางกลุมไดจัดแพคเก็จของกิจกรรมตางๆ สําหรับนักทองเที่ยว ที่จะไดศึกษา เรียนรู พรอมทั้งฝก

ปฏิบัติ โดยไดจัดทีมวิทยากรสอน แยกเปนกิจกรรมดังน้ี 

 -  การสาธิตการทําน้ํามันงาสกัดเย็น  

 คนละ 100 บาท รับนักทองเที่ยวต้ังแต 80 คนขึ้นไป 

 -  การฝกทําขนมตางๆ (ขนมเทียน ขนมไดฟูกุ ขาวพองธัญพืช)  

 คนละ 120 บาท รับนักทองเที่ยวต้ังแต 5 คนขึ้นไป 

 -  การทําสบูจากงาดํา และงานประดิษฐจากงา 

 คนละ 100 บาท รับนักทองเที่ยวต้ังแต 5 คนขึ้นไป  

 การจัดสรรผลประโยชนหลังจากทํากิจกรรมในแตละครั้งใหแกสมาชิก โดยรอยละ 80        

จะเปนคาวัสดุและอุปกรณ และคาวิทยากรที่เปนสมาชิกกลุม รอยละ 20 จะนําเขากองทุนหมุนเวียนของกลุม  

 

ปงอินรักษ ฟารมสเตย 

 ทางกลุมไดเขาไปมีสวนรวมในการนําพืชผลทางการเกษตรของสมาชิก เชน ไกพ้ืนเมือง กบ 

ปลา ที่เลี้ยงไวเอง พืชผักปลอดภัย ไมผล ของกินพ้ืนบาน เชน หนอไมไผหวาน รถดวน เห็ด จี้กุง ฯลฯ เพ่ือ
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นําไปทําเปนเมนูอาหาร พรอมทั้งเปนวิทยากรในการสอนทําอาหารพ้ืนบานใหนักทองเที่ยวที่เขามาพักและ

เย่ียมชมในฟารม สมาชิกแมบานบางกลุมก็ผลัดเปลี่ยนกันมาชวยทําความสะอาดและจัดเตรียมที่นอนสําหรับ

นักทองเที่ยวที่มาพัก บางกลุมก็จัดหาการแสดง การละเลนตางๆ ของพ้ืนบาน มาแสดงใหผูที่เขาพักได

สนุกสนาน สรางความบันเทิง ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีถือไดวานอกจากจะสรางรายไดใหแกสมาชิกกลุม

แมบานที่ไดมารวมกิจกรรมแลว ยังสงผลใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขายในชุมชนที่มีความตอเน่ืองและย่ังยืน โดย

ใชธรรมชาติ ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน เปนทุนในการสรางอาชีพ สรางรายได สรางโอกาส ใหแกสมาชิกกลุม 

 

วัดอรัญวาสบานปง พระธาตุโลหะปราสาทบานปง  

 ทางกลุมไดเขาไปมีสวนรวมในการนําสินคา/ผลิตภัณฑไปวางจําหนายในรานคาชุมชนที่ทาง

วัดไดจัดทําขึ้นสําหรับใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมและเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน ซึ่งหากนักทองเที่ยวสนใจที่

จะเรียนรูและฝกปฏิบัติการทํากิจกรรมตางๆ ของกลุมเพ่ิมเติม สามารถไปศึกษาไดกับทีมวิทยากรของกลุมที่ได

จัดเตรียมไว นอกจากน้ีในชวงเทศกาลตางๆ ทางวัดไดจัดกิจกรรมขึ้น สมาชิกกลุมไดเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรม กอใหเกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคีกันของสมาชิกและคนในชุมชน สงผลใหคนในชุมชนมี 

สุขภาพจิตที่ดี 

 

กลุมนวดแผนไทยบานปงยั้งมา 

 ทางกลุมไดเขาไปมีสวนรวมในการสงนํ้ามันงาดําเปนวัตถุดิบในการนวด และสงสมุนไพรที่

สมาชิกกลุมไดปลูกในพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง เชน ตะไครหอม ไพล ขิง ขา ขมิ้น พลูคาว วานหางจระเข 

ฯลฯ เพ่ือนําไปทําเปนนํ้ามันหอมระเหยที่จะใชในกระบวนการนวด นอกจากน้ีสมาชิกกลุมยังมีทักษะ ความ

เช่ียวชาญในดานการนวดแผนไทย จึงไดไปนวดใหกับนักทองเที่ยวในชวงเวลาที่วางจากอาชีพหลักและงานของ

กลุมแลว เปนรายไดเสริมใหกับครัวเรือนดวย 

 

เฮินหลินรีสอรท และ Veranda resort 

 เปนรีสอรทที่รองรับนักทองเที่ยวเขามาพักผอน โดยเฉพาะในชวงเทศกาล/ฤดูหนาว จะมี

นักทองเที่ยวมาก ทางกลุมไดเขาไปประสานในการนําสินคา/ผลิตภัณฑเขาไปวางจําหนายในรีสอรท และสง

ผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชไดในรีสอรท เชน สบูงาดํา แชมพูและครีมนวดผม(วางแผนที่จะผลิตในปตอไป) 

นอกจากน้ียังไดแนะนํานักทองเที่ยวเขาเย่ียมชมกิจกรรมหลากหลายของกลุม ที่ไดจัดไวใหนักทองเที่ยวได

รวมกันทํากิจกรรมอยางหลากหลาย 

  

สะพานฮอมฮัก แบรนดนิว ฟลดกูด (Brand New Field Good) 
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 ทางกลุมไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดสงวัตถุดิบที่สมาชิกกลุมไดผลิตเองในพ้ืนที่การเกษตร

ของตนเอง ไดแก พืชผักปลอดภัย ไมผล(เสาวรส กลวย) หนอไมหวาน ใหกับหองครัวของแบรนดนิว ฟลดกูด 

สงผลใหสมาชิกกลุมไดมีรายไดเพ่ิมใหกับครัวเรือน 

 แบรนดนิว ฟลดกูด ไดจัดสอนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ใหกับสมาชิกของกลุม

แมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหแกสมาชิก 

เน่ืองจากตําบลบานปง อยูในเสนทางของการทองเที่ยว และกลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมาก็อยูใน

เครือขายของแหลงทองเที่ยวของตําบลบานปงดวย หากสมาชิกไดพัฒนาทักษะในดานภาษา ก็จะสามารถ

สื่อสารกับชาวตางชาติได จะทําใหการประสานงานตางๆ เปนไปไดดวยดี 

 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรทุกแหงของปงแลนด แดนฟลดกูด ไดรวมกันจัดทําเสนทางและโปรแกรม

ทองเที่ยว  One day trip  รายละเอียดดังน้ี 

 

 

รับนักทองเที่ยวจากสนามบินเชียงใหม 

 

นักทองเที่ยวเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ณ วัดบานปง พระธาตุโละหะปราสาท 

 

แบรนดนิว ฟวลกูด (กิจกรรมคั่วกาแฟ) 

 

กลุมนวดแผนไทย (นวดลูกประคบ) 

 

กลุมปนโอง (เย่ียมชมและทํากิจกรรมปนโอง) 

 

ปงอินรักษ ฟารมสเตย (ทานอาหารเย็น และกิจกรรมตางๆ รวมกัน และพักคางคืน) 

 

กลุมแมบานเกษตรกรบานปงย้ังมา (เย่ียมชมและทํากิจกรรมตางๆ ของกลุม) 
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ภาพกิจกรรม 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

 

 


