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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่  และ 
เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์  
เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุน
ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความ
สมคัรใจผ่านองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกรไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถามงานวิจยั ในประเด็น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” 
“ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” และ “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)”  จากนั้นวิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT 
analysis และ อภิปรายผลด้วยขอ้มูลสถิติ คือ ค่าเฉล่ียในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนา แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรและสามารถหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 2.46 โดยเป็นการ
เพิ่มศกัยภาพในดา้นการตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 การ
เพิ่มศกัยภาพในด้านขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 
ส่วนการเพิ่มศกัยภาพในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 
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ทั้งน้ีการวิจยัในระยะต่อไป ควรขยายงานในภาพของความเป็นลา้นนา เน่ืองจากบริบท
ชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึงกับจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีความเป็นลา้นนาอยา่ง
สูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการวิจยัเพื่อพฒันาและการวิจยัเพื่อ
ต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของความ
เป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ค าส าคัญ : เกษตรอินทรีย ์,ชุมชนเกษตร ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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  Abstract  

 The first objective of this research was to study the potential of the agricultural 

community in Chiang Mai. The second objective was further to research and creatively develop 

the agricultural sector based on the sufficiency economy with a promotion of organic agricultural 

production and its products in the community. The quantitative research was supported by 

quantitative analysis. The primary data was collected from three groups of farmers who 

participated voluntarily through local government organization. The survey research was 

questioned on three issues, namely, market leading: international organic standards, organic 

standard requirements and practices, and Participatory Guarantee System or PGS. The potential 

of organic production was analyzed with SWOT analysis and later discussed the statistical data 

using the average in the nature of descriptive statistics. This will be able to find ways to promote 

organic production in the community of Chiang Mai reaching a potential competition in the 

ASEAN.  

 The research in the group of major agricultural producers, farmers in Chiang Mai 

showed an increase in the capacity of promoting the production of organic products in the 

community by 2.46%. The increase in three potential issues was a market leading of 

international organic standards by 3.44%, organic standard requirements and practices by 2.35%, 

and PGS by 1.59%.  
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 The next stage of research, the image of Lanna, should be expanded to seven other 
provinces due to a similarity of the urban context and the context of a group of farmers in 
Chiang Mai , Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Lampang, Lamphun and Mae Hong Son. This is a 
highly Lanna style of a wide variety of agricultural products. The Lanna perspective will be 
driving the research in further development the agricultural communities in Chiang Mai for 
commercial and public benefits. This includes the potential competition in the ASEAN region 
based on the philosophy of sufficient economy in a sufficient overview of  Lanna agriculture.  
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