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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 การเกิดขึ้ นของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 น้ี ทุกประเทศสมาชิก
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรับมือกบัการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ีจะท าให้ประชาชนทุกคนเขา้ถึงในเร่ืองน้ี เพราะการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประชาชนอยา่งมาก และมีเพียงประชาชนส่วน
นอ้ยเท่านั้นท่ีทราบ รับรู้และตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรับมือกบัการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประชาชนท่ีตระหนักและเตรียมการในเร่ืองน้ีจะมีเพียงผูท่ี้อยู่ใน
แวดวงผูมี้ความรู้การศึกษาดีในระดบัอาจารยม์หาวิทยาลยั นกัวิจยั นกัการเมืองและผูน้ าทางสังคม
เท่านั้ น แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มิได้ละความพยายามในการสร้างความตระหนักและ 
การเตรียมความพร้อมใหก้บัพลเมืองไทยทุกคน (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 
 การขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศต่าง ๆ จะท าให้ไทยขยาย
ตลาดออกไปกวา้งมากขึ้น โดยตลาดอาเซียน+6 ช่วยให้ไทยเขา้ถึงตลาด 16 ประเทศ ท่ีมีจ านวน
ประชากรกว่า 3,300 ลา้นคน หรือกว่าคร่ึงของประชากรโลก (6,900 ลา้นคน) เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
การเปิดเสรีการค้าของอาเซียน ท าให้ร้านค้าปลีกขนาดยกัษ์เข้ามาท าลายร้านของช า (โชห่วย)  
ตอ้งเลิกกิจการไปเป็นจ านวนหม่ืนจ านวนแสนราย จุดมุ่งหมายส่วนหน่ึง ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ การท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี ในสาขาวิชาชีพ 8 สาขานั้น แรงงาน
ประเทศท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท่ีเหนือกว่าคนไทยก็จะไดเ้ปรียบ สามารถเดินทางเขา้มา
ท างานในประเทศไทยได้อย่างเสรี คนไทยอาจจะมีโอกาสตกงาน อย่างไรก็ตาม หากไทยไม่มี 
การเตรียมความพร้อมท่ีดี การเปิด AEC อาจจะส่งผลกระทบได ้เช่น 

1) ผูป้ระกอบการตอ้งแข่งขนัในตลาดเพิ่มขึ้น 
2) สินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานจะเขา้มาวางจาหน่ายในประเทศมากขึ้น 
3) ขาดแคลนแรงงานฝีมือเน่ืองจากแรงงานเหล่าน้ีเคล่ือนยา้ยไปในประเทศท่ีได้รับ

ค่าตอบแทนสูงกวา่สินคา้ท่ีกงัวลวา่อาจจะไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร เช่น 
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1) น ้ ามนัปาล์มท่ีไทยตอ้งแข่งขนักบัมาเลเซีย (มาเลเซียเป็นผูผ้ลิตน้ามนัปาล์มอนัดบั
หน่ึงของโลก) 

2) เมล็ดกาแฟท่ีไทยตอ้งแข่งขนักบัเวียดนาม (เวียดนามผลิตมากเป็นอนัดบัสองของ
โลกรองจากบราซิล) 

3) มะพร้าวท่ีไทยต้องแข่งขนักับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (อินโดนีเซียเป็นผูผ้ลิต
มะพร้าวอนัดบัหน่ึงของโลก รองมาคือ ฟิลิปปินส์) 

4) ชาท่ีไทยตอ้งเตรียมแข่งขนักบัอินโดนีเซีย(อินโดนีเซียเป็นผูผ้ลิตอันดบัส่ีของโลก 
รองจากอินเดีย จีนและศรีลงักา ตามล าดบั) 

ส่วนการเปิดเสรีการคา้บริการ ซ่ึงธุรกิจบริการไทยมีความเขม้แข็ง เช่น การท่องเท่ียวและ
บริการสุขภาพ ผูป้ระกอบการไทยสามารถรุกออกไปให้บริการในตลาดอาเซียนและขยายการ
ให้บริการภายในประเทศแต่ธุรกิจบริการท่ีไทยน่าจะได้รับผลกระทบจากการเขา้มาให้บริการ 
ของผูใ้ห้บริการอาเซียนและตอ้งแข่งขนัสูงในอาเซียน ไดแ้ก่ โลจิสติกส์และสถาปนิก ซ่ึงไทยตอ้ง
แข่งขนักบัสิงคโปร์ท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนและเทคโนโลยีสูงกว่า ซ่ึงในภาคเกษตรนบัวา่เร่ิมมี
การเปิดเสรีการคา้มาแลว้ตั้งแต่ปี 2553 โดยให้สินคา้เกษตรของ 6 ประเทศในอาเซียนมีภาษีเป็น 
ร้อยละ 0 ฉะนั้นยงัเหลืออีก 4 ประเทศ คือเวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา ท่ีจะปรับภาษีให้เป็น
ร้อยละ 0 ในปี 2558 ซ่ึงแต่ละประเทศก็มีสินคา้เกษตรบางตวัเท่านั้นท่ีมีความอ่อนไหวท่ีจะตอ้งมา
ตกลงกนั เช่น ไทยมีกาแฟ มนัฝร่ัง ไมต้ดัดอก มะพร้าวแห้ง ส่วนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
 มีเฉพาะสินคา้ขา้ว ซ่ึงปัจจุบนัก าหนดภาษีอยูท่ี่ร้อยละ 20-40 (ยทุธศกัด์ิ สุภสร, 2558) 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของชุมชน จ าเป็นต้องให้ความสนใจในเร่ือง  
“การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง” และ “การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน” เน่ืองมาจากเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก
หรือทางลบโดยตรงไม่มากก็น้อย 2 หัวข้อ ดังน้ี “การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัสูง” และ “การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั” โดยทั้ง 2 หัวขอ้
ใหญ่ ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนน้ี มีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
ในเร่ือง “การสร้างระบบการกระจายความเขม้แข็งและความยัง่ยืน” และ “การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน” (กรมพฒันา, 2558) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 สรุปผลการวิจยัในเร่ืองแผนการด าเนินงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมี 
 ความเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
 

กรอบแนวคิด 
เศรษฐกจิชุมชน 

ตัวชี้วัด 
(พฒันำจำกพมิพ์เขียวเศรษฐกจิ

อำเซียน) 

ตัวชี้วัด 

1) การส ร้างระบบ
การกระจายความ
เขม้แขง็ 

1.1) การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถ
ในการแข่งขนัสูง 

1) ความร่วมมือทางดา้นการ
ขนส่ง 

2) แผนปฏิบัติการด้านการ
ขนส่งอาเซียน 

3) ความร่วมมือดา้นพลงังาน 
4) การสนับส นุนการ เงิน

ให้กับโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ 

5) การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
6) สิ ท ธิ ในท รัพ ย์สิ นท าง

ปัญญา 
2) การอนุรักษ ์

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.1) การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั 

1) การพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอ่ม 

2) การริเร่ิมเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน 

 

ท่ีมา: กรมพฒันา, 2558 

 

จากแนวทางการปรับตวัและเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ชุมชน พบว่า ประชาชนได้ให้ความส าคญัในเร่ืองภาษา ว่าเป็นแนวทางการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และการค้าขายจะต้องมีการปรับตัวโดยค้าขายสินค้า 
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มาก โดยการเขา้ใจและสามารถส่ือสารในภาษาองักฤษไดน้ั้น
จะส่งผลให้มีความเข้าใจในเร่ืองอ่ืน ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน
โดยตรง คือ การคา้ สินคา้เกษตรและความตอ้งการของลูกคา้ 
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 อีกทั้ งมีการเสนอว่า แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมคือการเรียนรู้ ทั้ งน้ี 
การเรียนรู้ตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในเร่ืองการใช้ชีวิต วิธีคิดท่ีถูกตอ้งและความรู้ในทุก ๆ 
ดา้น ซ่ึงการเน้นวิธีคิดและเปล่ียนวิธีคิดของคนเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้ใฝ่รู้  
มีวิธีคิดท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้
ประชานชนมีความเขา้ใจ และเขา้ถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแทจ้ริง อีกทั้งประชาชนท่ีมี
คุณภาพจะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยมีความเจริญอย่างแท้จริง และนอกจากน้ียงัมีการแสดง
ความ เห็น ว่ า  แนวท างการป รับตัวและ เต รียมความพ ร้อ ม เป็นหน้ า ท่ี ของภาค รัฐใน 
การประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลทั้งหมดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหก้บัประชาชน 
 ผูป้ระกอบการในชุมชนได้ให้ความส าคญัในเร่ืองภาษา ว่าเป็นแนวทางการปรับตวัและ
เตรียมความพร้อมท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการคา้ขาย หากชาวต่างชาติเขา้มา
เยี่ยมชมเป็นประจ า โดยผูป้ระกอบการร้านค้าไม่มีความเขินอาย พูดคุยแสดงอัธยาศัยท่ีดีต่อ
ชาวต่างชาติ ถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มาก แค่ประโยคพื้นฐาน แต่ก็มีความพยายามท่ีจะ
ทกัทายและตอ้งการขายสินคา้ให้กบัชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะ
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้แต่ส าหรับภาษาทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนก็มีความส าคัญเช่นกัน “การส่งเสริมความรู้ในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” 
ผูป้ระกอบการเล็งเห็นว่าการส่งเสริมความรู้ให้การศึกษากับคนไทยทุกคน และเน้นสร้างและ
ปลูกฝังให้ความรู้กับเยาวชนให้มีความส าคัญในการเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมและ  
การปรับตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในตอนน้ีประชาชนชาวไทยมีการรับรู้ในเร่ืองน้ี
มากยิ่งขึ้น แต่ตอ้งมีการยอมรับว่าคนในระดับชุมชนและประชาชนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจ 
ในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลและไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตของพวกเขา จึงตอ้งมีการสร้างและปลูกฝังให้ความรู้กบัเยาวชนให้มีความส าคญัในการเป็น
แนวทางการเตรียมความพร้อมและการปรับตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุก ๆ ดา้น และ
ผูป้ระกอบการไดแ้สดงความเห็นว่า “...เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างแนวทาง 
การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม...” และนักการเมืองก็ต้องท าตัวเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนในผลิตภณัฑ์และสินค้าของไทยให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
ในการแข่งขนัในระดบัประเทศ  

การส่งเสริมและสร้างแนวทางการปรับตวัและการเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นประชาชน
และสินคา้จะออกมาในนโยบายของรัฐบาลท่ีพอน ามาปฏิบัติแลว้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่าง
แทจ้ริง ซ่ึงการใหค้วามรู้กบัเกษตรกรเป็นส่ิงท่ีดีและพึงปฏิบติัในแนวทางการเตรียมความพร้อมเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมากท่ีจะไดมี้การพฒันา เขา้ใจการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้



5 

 

การเกษตรอย่างแทจ้ริงซ่ึงผูป้ระกอบการไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ “การศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่าเป็นแนวทางการปรับตวัและเตรียมความพร้อมเน่ืองจากในเร่ือง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้นเห็นได้จากข่าวสารท่ีมี 
การเผยแพร่ในเร่ืองน้ีมากยิ่งขึ้นนอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีการเล็งเห็นความส าคญัของ “ความ
ปลอดภยัและโรคติดต่อ” จากต่างประเทศเพราะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 
จะมีการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเสรี มีผูค้นเดินทางไปมาหาสู่ระหวา่งประเทศเป็นจ านวน
มากโดยอาจมีการน าเช้ือโรคเข้ามาแพร่ในประเทศไทย อีกทั้ งพกพาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ท่ีอาจมี
โรคติดต่อทางพนัธุ์พืชเขา้มาดว้ย จึงตอ้งมีมาตรการในการดูแลและจดัการในเร่ืองความปลอดภยั
อย่างเป็นระบบ โดยมีการจดัตั้งกระบวนการดูแล ตั้งแต่สนามบินและการดูแลเป็นระยะ มีการ
ติดตามผลและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มท่ีสาม เจา้หนา้ท่ีของส านักงานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตตล่ิงชัน ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและ 
การปรับตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า “เร่ืองภาษา” และ “เร่ืองการศึกษาเรียนรู้ในเร่ือง
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน” เป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงในเร่ืองภาษานั้น 
ในปัจจุบันตามส่ือต่าง ๆ มีการกระตุ้นและให้ความรู้ในเร่ืองภาษาอยู่เป็นประจ าจึงไม่น่ามี
ผลกระทบมากนัก โดยเร่ืองภาษาเป็นเร่ืองท่ีพ่อค้าแม่ค้าได้ใช้ส่ือสารในการค้าขายกับลูกค้า
ชาวต่างชาติเป็นประจ าอยู่แลว้ โดยมีทั้งภาษาพูดและภาษากายในการส่ือสาร นอกจากน้ีในเร่ือง
การศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองวฒันธรรม ประเพณี ศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
คนไทยจ าเป็นตอ้งตระหนกัและเรียนรู้ให้เขา้ใจถึงวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เม่ือมีการเขา้ใจถึง
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกนัและกนั แลว้จะส่งผลให้เกิดความเขา้ใจในแต่ละชาติ
และเขา้ถึงกนัไดม้ากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างสัมพนัธ์ ร่วมธุรกิจ การท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง 
การพฒันาการขนส่งจะช่วยให้เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตขยายใหญ่ยิ่งขึ้นโดยเห็นได้ว่าประชาชน 
ในชุมชน ผูป้ระกอบการ และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนควรมีความคิดเห็น  
ถึงแนวทางการปรับตวัและเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีสอดคลอ้งกนั 
การเสนอแนวทางการปรับตวัและเตรียมความพร้อมจากผลการวิจยัสามารถเรียงล าดับแนวทาง 
ท่ีมีความส าคญัตามล าดบั 4 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบัแรก คือ “ภาษา” อนัดบัท่ีสอง คือ “เป็นหนา้ท่ีของ
ภาครัฐ” และอนัดบัท่ีสาม คือ “การเรียนรู้การศึกษา” และ “การส่งเสริมความรู้ให้การศึกษา” และ
อนัดบัท่ีส่ี คือ “การเนน้เร่ืองความปลอดภยัและดูแลเร่ืองโรคติดต่อ” 
 ทิศทางการพฒันาของประเทศไทยตามกระแสโลกาภิวตัน์ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเป็นหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ สังคมไทยไดก้ลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค 
มุ่งความเจริญเติบโตทางดา้นวตัถุเป็นหลกัส่งผลให้เกิดการพฒันาแบบกระจุกตวัเฉพาะ ก่อให้เกิด
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ภาวะหน้ีสิน ผลการพฒันาท่ีผ่านมาท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนเพิ่มมากขึ้น ท าให้
เกิดความเหล่ือมลา้ของการกระจายรายไดแ้ละเป็นปัญหาดา้นสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในชนบทซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีเศรษฐกิจผสมผสานกบัวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบ
เศรษฐกิจทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้แต่กลบัท าให้
เสียสมดุลระหวา่งรายไดก้บัรายจ่ายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิง่ขึ้น จึงเห็นวา่จากการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ 
การด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ซ่ึง Fitzgerald and Leigh (2002) ไดก้ล่าวไวว้่า
เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจไม่ควรจ ากดัอยู่เพียงเฉพาะการส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Economic growth) เท่านั้น ตอ้งรวมถึงการพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต (Living 
standard) ของประชาชน ค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
(Equity distribution of development benefits) และค านึงถึงเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน 
(Sustainability) ดังนั้นการท่ีประชาชนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างมีความสุขนั้น จะตอ้งปรับตนเองให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
การท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีการน าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ท่ีสมาชิกในชุมชน
ตดัสินใจจากขอ้มูล การสร้างเวทีเรียนรู้ เสวนา ประชาคม แลว้น าขอ้มูลของชุมชนมาวิเคราะห์
ศกัยภาพเพื่อวางแผนการบริหารจดัการและพฒันากลุ่มตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ชวาวุฒิ ลาภมาก, 2553) 
 จุดแข็งของภาคเหนือท่ีเป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลาย
ของ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท าให้หลายจงัหวดัในภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง และ แม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก ท ารายไดเ้ขา้
ประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องทั้งระบบ นอกจากนั้นในภาคเหนือยงัมีธุรกิจอาหาร 
ท่ีหลากหลายและส่งออกไปทัว่โลก มีแหล่งความรู้เก่ียวกบัอาหารมากมาย มีสถาบนัการศึกษาท่ีมี
ผลงานดา้นการวิจยัพฒันาสาขาการเกษตรและชีวเทคโนโลยีเป็นทุนอยู่จ  านวนมากท่ีจะสามารถ
แปรองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัและพฒันาให้เป็นรูปธรรม อนัน ามาซ่ึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กบัภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งผูป้ระกอบการ เกษตรกร น าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ อนัจะเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยความรู้ และเป็นจุดแขง็ท่ีช่วยดึงดูด
การลงทุนจาก ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี (ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ 
ตอนบน 1, 2556) 
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 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวดัหน่ึง 
ท่ีมีศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง  
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจเม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใต้ของจีน รวมถึง East-West 
Corridor จากสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกันทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้ น
เชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมี
การสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่
จึงมีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สูง การกระจายตัวของ
เศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 
 ดว้ยเหตุน้ีคณะนกัวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และ 
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทยว์ิจยั ซ่ึง 
การท า Pre-research คร้ังน้ีไดจ้ดัขึ้นในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ 
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ (อธิการบดี สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความกรุณาจาก ศ.ดร.อภิชัย  
พัน ธ เสน  ท่ี ป รึกษ าชุดโครงการ วิจัย น้ี  ร่วมกับ  ศ .ดร .อารี   วิบู ล ย์พ งศ์  (คณ ะ เกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปพืชผลทางเกษตรท่ีต้องพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีพร้อมและสามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้แต่ตอ้งอยู่บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ดงันั้น นักวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AEC) (Developing the 
Agriculture business community of Chiang Mai agricultural community by sufficiency economy 
for ASEAN economic competition) ภายใต้ชุดโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Research and developing the potentiality of 
Chiang Mai agricultural community creatively for ASEAN Economic community competition  
base on sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC)” โดยในปีท่ี 1 (2560) ไดท้ราบ
ถึงศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสนอเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ศกัยภาพของการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้ ง 18 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ 1) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 2) สมาคม SME แห่งประเทศไทย  
3 ) ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชม งค ลล้ าน น า  4 ) ม ห าวิ ท ย าลั ย แม่ โ จ้  5 ) ม ห าวิ ท ย าลั ยพ ายัพ  
6) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลยัพะเยา 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 9) มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 10) ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 11) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 12) ส านักงาน ปปช.เชียงใหม่ เขต 5 
(เชียงใหม่) 13) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14) กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 15) พฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 16) สถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสังคม (Rural 
and Social Management Institution: RUSMI) 1 7 )  ส า นั ก ง าน ผู ้ ต ร ว จ ก า ร แ ผ่ น ดิ น  แ ล ะ  
18) ศูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) ผลท่ีได้จะน าไปขยายต่อในระดับภาคต่อไป  การวิจยัการ
พัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส 
จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 6 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า 
จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด 
การเพาะปลูก การแปรรูป และการประชาสัมพนัธ์ และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
และสินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ ซ่ึงเห็นวา่คนในชุมชนท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และมีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองจะช่วยเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัเศรษฐกิจในชุมชนตนได ้
ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม แต่กลุ่ม
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เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ได้
ปริมาณท่ีมาก และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดมาก 
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. 
Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศต่อ
การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยใน  
การด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand condition)  
3) อุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์ 
โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 
6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) ท าให้นักวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และ
ทราบแนวทางในการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การแข่งขนัในประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 9 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การพฒันากลุ่ม
ธุรกิจเกษตร เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ 
การพฒันาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มใน  
ทางสายกลาง เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยัง่ยืน และกา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ การด าเนินงานและ
พฒันาการท างานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดความยัง่ยืน และความร่วมมือร่วมใจ
กนัของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น การน าเอาหลกัคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชก้บัการ
บ ริห ารจัด ก ารองค์ ก ร ร่วม กับ ก าร มี ส่ วน ร่วม ของชุ มชน เพื่ อ ให้ ได้ต้น แบ บ ท่ี ดี ใน  
การบริหารจดัการทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจเกษตรควรมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งใน
ด้านความรู้และด้านนวตักรรมการผลิต เพื่อน ามาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจ และการวางแผน  
การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรโดยมีภูมิคุ ้มกันในกลุ่มท่ีดี มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
วิสาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเน้นย  ้า
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนต้องมีการพฒันาในด้านการเงินและบัญชีร่วมกับด้าน
บุคลากร และการวางหนา้ท่ีและระบบท่ีชดัเจนเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื ่อวิจ ยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  อย ่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ  
ภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ในการขยายผลตน้แบบ  
การพฒันาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดบัภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงการศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ใน  
การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทาง
ในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ชุมชน 
โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะทอ้นปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึ้นกบัการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถแข่งขนัได้
ในอาเซียน (AC) จนไดต้น้แบบการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 1 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ 
(พ .ศ. 2561) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน  ให้ได้ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร  
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 30 ชุมชน 
และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 2 
(พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจังหวดัเชียงใหม่  
พร้อมกับประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน  
จังหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขันใน AEC อันจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดับจังหวัด 
เพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน  
จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
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1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(purposive sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน คดัเลือกใหเ้หลือ 4 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพ
การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือเปรียบเทียบกบัประชมคม
อาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
4 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ 
ภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 

3.3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้ 
แบบส ารวจ Diamond Model ของ Michael E. Porter (ภาคผนวก ง) 
   3.4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  
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1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ 
มีอาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกัน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ  
การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) หมายถึง  ป รัชญาท่ี ช้ี ถึ ง 
แนวทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบั
รัฐทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนั การพฒันาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหว 
จากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป  
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โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 
 




