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“โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรสูค่วามยั่งยืนในชุมชน” 
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 บทคัดย่อ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่
ภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญมาก เนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดม
สมบูรณ์ทีเ่อ้ือต่อการท าการเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ก็ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี  2559  
ที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้เป็นสาขาที่มีมูลค่ามากที่สุด 
มูลค่า 100,213.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.00 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด แต่กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคของการท าเกษตร
แบบอุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทิ้งวิถีชีวิตการท าเกษตร 



 
 

แบบดั้งเดิมท่ีอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหันมาท า
การเกษตรที่ต้องพ่ึงพาสารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลิต ส่งผลให้คุณภาพดินลดลงเรื่อย ๆ หากต้องการปริมาณ
ผลผลิตเท่าเดิม ต้องใส่สารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ดินเสียหาย 
หนักขึ้นและเร็วขึ้น ดังนั้น แม้จะสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นจ านวนมาก  
แต่รายได้สุทธิของเกษตรกรกลับลดลง เนื่องจากปัจจัยการผลิตเหล่านี้เป็น
ต้นทุนหลักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเกษตรกร ประกอบกับราคาสินค้า 
ภาคเกษตรตกต่ าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ส่งผลกระทบไปทั่ว 
ทั้งประเทศ ท าให้เกษตรกรตกอยู่ในสภาพที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวยากที่จะหลุด
พ้นจากกับดักความยากจน 
 ปัจจุบันที่กระแสความตื่นตัว ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมี
ประโยชน์ ท าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจ และการตอบรับ
จากผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการท า เกษตรอินทรีย์นั้ น  เกษตรกรผู้ ผลิต  หรื อ
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
หน่วยงานรับรองใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองผลผลิต โดยในการ
ก าหนดมาตรฐานผู้ เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมาจาก เกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการในด้านต่าง  ๆ
รวมทั้ง การท าเกษตรอินทรีย์จะต้องเ อ้ือต่อการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อย่างจริงจัง ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ นอกจาก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างสมดุลของทรัพยากรในระบบนิเวศ 



 
 

สร้างความหลากหลายของชนิดทรัพยากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีในดิน น้ า และพืช ในด้านสุขภาพก็ท าให้สุขภาพแข็งแรง ลดความ
เสี่ยงของสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับพืชและสัตว์ และที่ส าคัญเกษตร
อินทรีย์ ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตจาก
เกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ยิ่งเป็นเกษตร
อินทรีย์ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นสินค้าที่
ไม่เหมือนใครในโลกหรือ เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ที่เป็นแบบฟาร์มสเตย์
ด้วยแล้ว ก็จะสามารถดึงดูดใจ สามารถสร้างแรงจูงใจและตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้น นอกจากนี้  
ยังมีผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีนโยบายการตลาดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
โดยเฉพาะ ร้านเลมอนฟาร์ม และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาด ใหญ่ 
ที่เล็งเห็นแนวโน้มและทิศทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ เริ่มวางแผน 
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เช่น Top Supermarket , The Mall  
โดยทิศทางของตลาดสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปี 
ที่ผ่านมาการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีมูลค่าหลายพันล้านบาท 
โดยตลาดยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
อเมริกาเหนือ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประการหนึ่ง คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและผลผลิต 
ล้นตลาด โดยเฉพาะข้าวและมันส าปะหลัง จึงมีข้อเสนอในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกข้าว



 
 

หรือมันส าปะหลัง มาปลูกผักปลอดสารหรือผักอินทรีย์หรือผลไม้ประจ า
จังหวัด หรือสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อาทิ มะขามหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัว จังหวัดเพชรบูรณ์ /สับปะรด
ห้วยมุ่น, ทุเรียนหลง ลับแลอุตรดิตถ์ ,  ทุเรียนหลิน ลับแลอุตรดิตถ์   
จังหวัดอุตรดิตถ์ และกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ มาต่อยอด 
เชิงการพาณิชย์และการส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ /
ปลอดภัยซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโน้มที่มีกลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งเป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง Value Chain ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนน านวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่มาใช้กับการปลูก
พืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท ากิจกรรมต่าง ๆ นักท่องเที่ยวได้พบเจอ
ผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบ 
เรียบง่าย ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่แปลกไปจากที่เคยคือ 
“โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน 
ในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) 
 
 
 



 
 

 วัตถุประสงค์ของการด าเนิน  “โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART Wellness & 
SMART Village) 
 -   เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
ต้นแบบให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART 
Wellness & SMART Village) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดฯครอบคลุม 4 ด้านดังนี้ 
 -  ด้านโลจิสติกส์ โดยมีศักยภาพในเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวการพัฒนา East – WestEconomic Corridor 
และกลุ่ มจั งหวั ดมี การก าหนดเส้ นทางระเบี ยง เศรษฐกิ จ  LIMEC 
(Luangprabang-Indochina - Mawlamyine Economic Corridor) ขึ้ น ม า  
ในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง หลวงพระบาง (สปป. 
ลาว) -อินโดจีน (ไทย) – เมาะล าไย (เมียนมา) และมีระบบขนส่งทางอากาศ 
มีลักษณะเป็นท่าอากาศยานรอง ถือเป็นสนามพาณิชย์และในปัจจุบันมีสาย
การบินตรงไปยังท่าอากาศยาน 
 -  ด้านการเกษตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกและมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านหลายสาย รวมถึงมีระบบ
ชลประทานส าหรับการเกษตร ท าให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่ส าคัญของ
ประเทศ 



 
 

 -  ด้านการท่องเที่ยว มีจ ุดเด่นในเรื ่องของแหล่งท่องเที ่ยวที่
ค่อนข้างหลากหลายอาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ ซึ่งกระจายอยู่ตามพ้ืนที่
จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 -  ด้านอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าชายแดนแม้ว่าโครงสร้าง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตร 
เป็นหลัก แต่ก็มีการลงทุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในระดับหนึ่ง 
โดยพ้ืนที่มีการค้าที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มคือจังหวัดพิษณุโลกที่มีสี่แยก 
อินโดจีนซึ่งก าหนดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Bank) มีการลงทุนสร้าง
โรงแรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร 
ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและพ้ืนที่ตัวจังหวัดอ่ืน  ๆ ในกลุ่มจังหวัด  
เป็นต้น 
 ภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ที่ว่า :เป็น
ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการ
ของภูมิภาคสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Regional Linkage Centerfor 
Economic Social and Services to Stability Prosperity Sustainability) 
 การขับเคลื่อนใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)
ประกอบด้วย 
 - พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบน 
ความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 



 
 

 - สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และ
ประวัติศาสตร์ 
 - ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จาก
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
 - เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 - เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
และหลากหลายมิติ 
 การวางต าแหน่งการขับเคลื่อน (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านการท่องเที่ยว 
 2. ด้านการเกษตร 
 3. ด้านการค้าชายแดนอุตสาหกรรมและ Logistics 
 แนวคิดบางส่ วนที่ ไ ด้ จากการฝึกอบรมและศึ กษาดู งาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่นทีจ่ะสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินประกอบด้วย  
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value 
Added Creation for Tourism and Service)เป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
การมีใจรักด้านบริการ (Servicemind) ซึ่งเห็นได้จากการไปศึกษาดูงาน 
ที่ญี่ปุ่นการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 



 
 

เชิงเกษตรในจังหวัดห่างไกล แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยว เจ้าของบ้านพักแต่ละแห่งมีจิตใจรักการให้บริการ  
มีความเอาใจใส่ผู้มาพักผลิตอาหารที่ได้จากการผลิตโดยใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ได้จากพ้ืนที่บริเวณบ้าน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ปลูกผักไว้ส าหรับให้
ผู้พักได้บริโภค และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ได้
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการด าเนินกิจการโดยภาครัฐอย่าง
เข้มแข็ง 
  2. นวัตกรรมทางการเกษตร (Innovative Agriculture) เป็นการ
ท าการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรที่
ลดต้นทุนการผลิต ท าให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ สามารถควบคุม 
การผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้แรงงานคน ผลิตน้อยแต่ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ทุกกระบวนการ 
โดยลดการใช้แรงงานภาคการเกษตร 
 3. การสร้ า งแบรนด์ที่ มี ความแตกต่ าง  (Difference Brand)  
โดยการมองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง และมีการสร้าง
เรื่องราว (Story) จนเกิดคุณค่า การมีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคที่
แตกต่าง เช่น การใช้หินภูเขาไฟมาช่วยในการขัดกางเกงให้เกิดลวดลาย
และมีความนุ่มของกางเกงยีนส์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่จะ
สามารถสร้างแบบของกางเกงที่มีเพียงตัวเดียวในโลก โดยให้ลูกค้าได้มี
กิจกรรมในการเลือกกระดุม หมุดประดับ และป้ายหนัง ที่มีหลากหลายแบบ 
หลากหลายสี ให้เลือก 



 
 

 - กา รบริ ห า รจั ดก า รก ารท่ อ ง เที่ ย ว ของ เ มื อ ง  (Tourism 
Management) โดยได้จ้างบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการ จาก Key 
Success Factor ที่ส าคัญคือ 
 -  ท างานร่วมกันของผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พัก ซึ่งที่โอกายามา  
มีโรงแรมท่ีพักรวมกันกว่า 13,000 ยูนิต ตั้งอยู่รายรอบศูนย์กลางการขนส่ง
มวลชน ที่เรียกว่า Okayama Station มีทั้งรถไฟใต้ดิน บนดิน ชินคันเซ็น 
รถราง และรถบัส เต็มไปหมดหารถส่วนตัววิ่งให้ขวักไขว่ เหมือนบ้านเรานั้น
ยากเต็มท ี
 -  สร้าง Value added ให้กับสินค้าท้องถิ่นหรือ OVOP ของไทย 
ก็คือ OTOP  
 4. การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการด าเนินงานของโรงงานขนม มินาโมโตะคิชโชอัน (MinamotoKichoan)  
ที่มีนโยบายชัดเจนในการเน้นความสะอาดและอนามัย มาเป็น อันดับ 1 
ส่วนความอร่อยมาเป็นอันดับ 2 และที่สนใจมาก ๆ ก็คือ การใช้ผลไม้ใน
ชุมชน เช่น องุ่น ส้ม มาท าเป็นขนม และขายดีเป็นอันดับหนึ่งของร้าน  
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตได้มากมาย  
 แนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยการด าเนิน “โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART 
Wellness & SMART Village) 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประการหนึ่ง คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและผลผลิต 



 
 

ล้นตลาด โดยเฉพาะข้าวและมันส าปะหลัง จึงมีข้อเสนอในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกข้าว
หรือมันส าปะหลัง มาปลูกผักปลอดสารหรือผักอินทรีย์หรือผลไม้ประจ า
จังหวัด หรือ สินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อาทิ มะขาวหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัว จังหวัดเพชรบูรณ์/สับปะรด 
ห้วยมุ่น, ทุเรียนหลง ลับแลอุตรดิตถ์, ทุเรียนหลิน ลับแลอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ และกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น มาต่อยอด
เชิงการพาณิชย์และการส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ /
ปลอดภัยซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโน้มที่มีกลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น  
 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งเป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง Value Chain ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนน านวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่มาใช้กับการปลูก
พืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท ากิจกรรมต่าง ๆ นักท่องเที่ยวได้พบเจอ
ผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบเรียบง่าย 
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่แปลกไปจากที่เคยคือ  
 
 



 
 

 “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน
ในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
 ต้นทาง 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  โดยเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 
โดยความสมัครใจให้เกษตรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ มีความเข้าใจ
เป้าหมาย และผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มและรู้จักศักยภาพในการผลิต
และการรวมกลุ่มเพ่ือให้ขายสินค้าได้ตามกลไกการตลาด หรือบริบทของ
สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร มีรูปแบบโครงสร้างกลุ่มที่
ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส ตรวจสอบได้พัฒนาให้รู้จักพ่ึงพา
ตนเองแทนการรอการช่วยเหลือจากรัฐ และเมื่อการรวมกลุ่มเข้มแข็งแล้ว 
ส่งเสริมไปสู่ รูปแบบการบริหารจัดการ (Business Model) ในลักษณะ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) หรือรูปแบบบริษัทต่อไป 
 ส่งเสริมและสร้างการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการเพ่ือเรียนรู้ระบบกลไกตลาด และสร้างจิตที่ดีต่อ
การบริการ 
 การวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตด าเนินการวิจัยพัฒนาดินปลูกที่
เหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น 
ปริมาณน้ า อุณหภูมิ เป็นต้น โดยในเบื้องต้นเน้นผักชนิดต่าง ๆ และผลไม้
ขนาดเล็ก เช่น พืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ เป็นต้น ในรูปแบบเกษตรปลอดภัย  
สู่เกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างการตระหนักรับรู้ในพ้ืนที่หรือเกิดจากภายใน
และขยายไปยังบุคคลภายนอก 



 
 

 น านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเน้นจากคนรุ่นใหม่ในการสร้าง
ความรู้ ฝึกทักษะ และเข้ามามีส่วนร่วมกับเกษตรกรผลิตแบบสมัยใหม่  
เน้นการบริหารจัดการโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น
การใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
สภาพอากาศ เพ่ือจะยกระดับการกระบวนการผลิต สามารถลดต้นทุน 
และเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพของสินค้าเกษตร 
 อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตฝึกอบรมเกษตรกรให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจใน
การเพาะปลูกระบบใหม่ จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้ านเกษตร สร้ างแบรนด์  ปลูกเอง ขายเอง ท าตลาดเอง มี  Story  
องค์ความรู้ เทคนิคในการผลิตสินค้าที่ใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า มีการ
วางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป เ พ่ือให้เป็นเกษตรกร 
ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น สุดท้ายก็มาร่วมกันสร้าง
เครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพ่ือน าสิ่งที่
งดงามกลับคืนสู่สังคม 
 กลางทาง 
 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการเกษตรสู่การแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพ 
ความงาม และการท่องเที่ยวกับชุมชน โดยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการน าผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วย 
ในการแปรรูปแทนการขายผลผลิตเบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมรายได้ และ
เพ่ิมช่องทางการตลาดเช่น การอบแห้ง การแช่แข็ง การดอง การน ามาปรุง



 
 

อาหาร การสร้างเมนูที่หลากหลาย ตลอดจนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม เมนูสุขภาพซึ่งเป็นกระแสความนิยมอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น 
 การพัฒนาเครื่ องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
เครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าซื้อ สร้างเรื่องราวของ
สินค้า (Story) เพ่ือสร้างการรับรู้ การจดจ าในตัวสินค้า 
 การรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เช่น QR Code  
 ปลายทาง 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรเป็นการพัฒนาแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมกระบวนการผลิต 
มีกิจกรรมการสร้างประสบการณ์ในการปลูก การเก็บเก่ียว หรือการแปรรูป 
จัดให้มีร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตร ตลอดจนร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากแปลงการพัฒนาแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรในลักษณะ FarmStay ที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์กับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่เป็นภาคการเกษตรและเข้าสู่ผู้สูงวัย 
หรือผู้รักสุขภาพ 
 จัดท าปฏิทินสินค้าเกษตร (fruit picking Calendar) จัดท าปฏิทิน 
การออกสู่ตลาดของผักและผลไม้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเก็บ
ผลไม้ในสวนตามฤดูกาลต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) จัดท าสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าออนไลน์ 



 
 

รวมทั้ งจัดระบบการขนส่งสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี 
ความน่าเชื่อถือ 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ได้รู้จักหมู่บ้าน
เป้าหมายอย่างแพร่หลาย 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 - เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5  
 - เกษตรกรเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างน้อย 10 ราย 
 บทสรุป 
 จากการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นใน
ครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยสมาชิก
กลุ่มได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift 
Project คือ “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความ
ยั่งยืนในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและ
ผลผลิตล้นตลาด ตลอดจนเพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบให้มี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสามารถเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน  
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