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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย  
3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคม สังคม-วฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) โดยประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีองค์ประกอบที่ส าคญั คือ การเป็นตลาดและฐาน
การผลิตร่วม การเคลื่อนยา้ยสินคา้และบริการ การเค ลื่อนยา้ย การลงทุนและเงินลงทุนที่เสรี 
รวมทั้งการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะ “ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) 
กับผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทย” (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2558)  

ปัจจุบนัความเขม้แข็งของภาคการเกษตรเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนา โดยเฉพาะ  
การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น
ของเกษตรกร “สมรรถนะและขีดความสามารถของภาคเกษตรในอนาคต” และ “การพฒันา
เกษตรกรในศตวรรษ ที ่ 21 ” เป็ นก าร เตรียมความพ ร้อมของ เกษตรกร เพื ่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทนัต่อกระแสการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุน และ การแข่งขนัของ
ประเทศอย่างย ัง่ยืน (อภิรดี ยิ้มละมยั, 2555) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เกิดขึ้นและ ด าเนินการในรูปแบบเขตการคา้
เส รีอาเซียน  (AFTA) ขอ้ตกลง เขตการลงท ุนอาเซียน  (ASEAN Investment Area) และ 
ขอ้ตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) เพียงแต่ยงัไม่สมบูรณ์แบบ ส่ิงที่เป็นผลกระทบจากการเขา้
สู ่ป ระช าคม เศ รษฐก ิจอ า เซ ีย น  (AEC) จะม าก ระทบต ่อภ าคก าร เกษตร โดย เฉพ าะ 
การเคลื่อนยา้ย แรงงานภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของแรงงานภาค
การเกษตรของประเทศไทยนั้น จะกระทบ จากหลากหลายมิติ ทั้งส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ
ไทย และ ส่ิงแวดลอ้มภายนอก จากอาเซียนและเศรษฐกิจโลก ทั้งผลกระทบทางตรงและ
ทางออ้ม แต่ส่ิงที่มีผลกระทบเร็วและ มากที่สุด คือ ส่ิงที่มาจากส่ิงแวดลอ้มภายใน และเมื่อ
มองภายในสู่ภายนอก กล่าวคือ เกษตรกรภาคการเกษตรไทยได้ก ้าวเขา้สู่สังคมก่ึงผูสู้งวยั  
การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจจะเร่งรัดให้คนหนุ่มสาวในภาคเกษตรกรรมออกนอกภาค
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การเกษตรมากขึ้น และฐานอายุเกษตรกรดั้งเดิมก็เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ เหตุขา้งตน้จะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิต ภาคการเกษตรของไทยลดต ่าลง ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และ ตน้ทุน
สินคา้เกษตรท่ีสูงขึ้น สินคา้เกษตรไทยจะเสียความสามารถการแข่งขนัในเวทีอาเซียนและเวที
ตลาดโลก เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ ที่ก  าลงัจะเกิดขึ้น ทั้งที่สังเกตเห็นและไม่สามารถสังเกตเห็น 
เกิดขึ้นโดยส่งผลรุนแรงหรือค่อย ๆ ส่งผลกระทบ ทั้งทางด้านสร้างผลประโยชน์หรือท าให้
เสียผลประโยชน์ต่าง ๆ น้ีจะเกิดขึ้นใน “เชิงพลวตั” (Dynamic) (ยุทธนา วลีเกียรติคุณ, 2555) 

ภาคการเกษตรในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตวัที่ค่อนขา้งช้าเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะท่ี
โลกปรับ เปลี่ยนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจที ่อาศยัฐานความรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา 
เน่ืองจากประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรยงัอยู่ในระดับต ่ากว่าประเทศคู่แข่ง โดยพืช
เกษตรหลกัไม่สามารถแข่งข ันได้ มีการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ขาดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะที่ดินและทรัพยากรน ้ า ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
ของฐานการผลิตและเป็นปัญหาต่อเน่ือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ที่ย ัง่ย ืนในระยะยาว อีกทั้งสถาบนั เกษตรกรยงัขาดความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมใน 
การพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและภาคการ เกษตรโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้ประเทศมีรากฐาน 
การผลิตที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกและการกระจายผลสู่ภาค
การเกษตรได้อย่างทัว่ถึง รวมทั้งมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง ควรมี
แนวทางในการพฒันาดังน้ี (อมัพร มาแสวง, 2555) 

 1) เพิ่มขีดความสามารถ ทกัษะของเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ให้มีขีด
ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ ได้สามารถตดัสินใจและวางแผนการผลิตเช่ือมโยง
กับการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ มีการใช้ระบบขอ้มูลข่าวสาร ด้านการผลิต 
ราคาสินคา้ และการตลาด รวมทั้งการแปรรูป สินคา้และการตลาด  

 2 ) ผล ิตและพ ฒัน าบ ุคล ากรในภาคการผล ิต ที ่แท จ้ริ ง  เพื ่อ ให ้ท นั ก ับ  
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและตลาด แรงงาน โดยพฒันากลไกและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึ กอบรม สถาบนั
เฉพาะทาง และสถานประกอบการในภาคการผลิตต่าง ๆ  

 3) สร้างมูลค่าเพิ ่มของวตัถุดิบการเกษตร โดยส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งก ับ  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น พฒันาระบบงานวิจยัและบุคลากรวิจยัทางการเกษตรและ เกษตรแปรรูป 
พร้อมทั้งสน ับสนุนการผลิต เค ร่ืองม ือและ  เค ร่ืองจ กั รกลท างการ เกษตรที ่ช ่วย เพิ ่ม
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ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ สินคา้
เกษตรและผลิตภณัฑ์ ให้ตรงกับความตอ้งการของตลาด ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

 4) เร่งรัดการพฒันาการแปรรูปสินคา้เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรใน
รูปอาหารและไม่ใช่อาหารที่มีศกัยภาพในการขยายสัดส่วนการตลาดและการส่งออก โดย
น าเอาเทคโนโลยี ผลการวิจยัและพฒันามาใช้ในเชิงพาณิชย ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของปัจจยัและ
กระบวนการผลิตสินคา้เกษตร เพื่อการส่งออกอย่างต่อเน่ือง  

 5) เพิ่มปริมาณสินเช่ือให้แก่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจอย่างเพียงพอตาม
ความจ าเป็น รวมทั้งพฒันาระบบเครือข่ายสินเช่ือให้เชื่อมโยงกับสถาบนั เกษตรกรและกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ปัจจยัส าคญัของการพฒันา อุตสาหกรรมการผลิตก็คือด้าน
ก าลงัคน หรือก าลงัแรงงาน ทั้งคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิต
ของประเทศไทย จ าเป็นที่จะตอ้งก ้าวเขา้สู่การพฒันาที่เป็นแรงงานใช้ฝีมือ หรือมุ ่งเน ้น  
การพฒันาแรงงานให้มีความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเช่ียวชาญ หรือความ 
ช านาญเฉพาะทางเป็นส าคญั การพฒันาขีดความสามารถในอนาคต ควรจะตอ้งมุ่งเน้นให้
สามารถปรับตวัเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง ก้าวทนัต่อกระแสการพฒันาของเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการแข่งขนัของประเทศได้ ดังนั้น รูปแบบของการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากร หรือเกษตรกรในอนาคต โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรของไทยยงัมีโอกาส 
โดยเฉพาะเร่ืองที่มีงานวิจยัรองรับ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ตอ้งเร่งก าหนดความชัดเจนใน
การสร้างนักวิจยั และงานวิจยั ด ้านการเกษตร เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขนัให้
ทดัเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป การพฒันาโครงสร้าง พื้นฐานการผลิต การวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์และสินคา้ทางการเกษตร และการอ านวยความสะดวกทางด้านการคา้ ให้
ผูป้ระกอบการจะท าให้ประเทศไทยมีความแข่งแกร่ง มากขึ้น ในขณะเดียวกันส่ิงส าคญัที่จะ
ท าให้ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันผลกัดันการรวมตวักันของ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้กลายเป็นประชาคมอาเซียนได้ตามเป้าหมายที่วางไว ้คือ ประชาชนใน
ประเทศอาเซียนจ าเป็น ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mind Set) จากการเป็นคนในชาติมา
เป็นคนอาเซียน เปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งขนัมาเป็นพนัธมิตร เพื่อให้เกิดการพฒันาทั้งด้าน
การผลิตยกระดับ คุณภาพของสินคา้เกษตรให้ตรงตามมาตรฐานสากลและ ความตอ้งการของ
ตลาด เพื่อสามารถส่งออกไปยงัตลาดทัว่โลก ซ่ึงในที่สุดย่อมจะส่งผลต่อเน่ืองยอ้นกลบัมายงั
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ภาคการเกษตรไทย ผูป้ระกอบการไทย ผูบ้ ริโภค และเกษตรไทย ให้มีรายได้และความ
เป็นอยู่ท่ีดีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรเป็นรากฐานที่ส าคญัของประเทศไทยมานานน ับ
ศตวรรษและไม่ว่าประเทศไทยจะประสบวิกฤตใด ๆ ภาคการเกษตรในประเทศไทยได้ช่วย
สร้างโอกาสให้ประเทศไทยอยู ่รอดและสามารถฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ แต่จากปัญหา
ประชากรภาคการเกษตรในประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่สังคมสูงอายุนั้นและไม่มีคนรุ่นใหม่ 
ก้าวเขา้มาทดแทนเท่าที่ควร หน่วยงานภาครัฐไม่ได้น่ิงนอนใจในปัญหาดังกล่าวได้พยายาม
หาวิธีการพฒันาเกษตรกรให้มีคุณภาพโดยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการด ารงชีวิต 
อย่างเหมาะสมเพื ่อให้สามารถปรับตวัรู้เท่าทนัก ับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะเป็นการบรรลุ  
พนัธกิจของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในเร่ือง
กระบวนการเรียนรู้ให้สามารถประกอบอาชีพได้ สอดคลอ้งกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เต รียมความพร้อมสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  ควบคู ่ไปก ับ เรียน รู้เพื ่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั หากเกษตรกรไม่สามารถพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นอีกในไม่ก่ีปีขา้งหน้า เกษตรกรก็จะไม่สามารถคาดหวงัต่อไป
ได้ว่าตนเองจะประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซ ้ าเติมอีก ดังนั้น ความเขม้แข็งของภาคการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่พึง
ปรารถนาโดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงในอาชีพ และรายได้ให้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของเกษตรกรควบคู ่ไปก ับการสร้างแรงจูงใ จให้เยาวชน
เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเขา้สู่อาชีพการเกษตร เพราะหากประเทศไท ย
สามารถพฒันาเกษตรกรให้มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น ย่อมท าให้เกษตรกรเป็นคนที่มีคุณภาพและมี
ข ีดความสามารถซึ่ งจะส่งผลให ้ประเทศไทยมีความมั่นคงและยืนบนเวทีโลกได้อย่าง 
สง่างาม ดั่งค  ากล่าวของ แจ็ค เวลซ์ ท่ีว่า “สร้างงานให้เลิศ สร้างคนให้สุดยอด (Create Excellent 
Works, Build Excellent People)” (กญัจน์นิกข ์ก าเนิดเพช็ร์, 2555) 

 ดว้ยเหตุน้ี ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติจึงได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยัของชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวิสัยทศัน์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ 
“ประเทศไทยมีโครงการและใช้งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน” โดยมีการ
ก าหนดพนัธกิจการวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การวิจยัของประเทศใหสู้งขึ้นและสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยกุตแ์ละพฒันาวิทยาการ
ท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้ งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” โดยเฉพาะ ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 2 
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การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั คือการ
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจอย่างสมดุลละยัง่ยืน โดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ป่าไมแ้ละประมง รวมทั้งการพฒันาและจดัการองค์
ความรู้และภูปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างย ัง่ยืน โดยมีกลยุทธ์ล าดับท่ี 1 ท่ีส าคัญมาก คือ การสร้างมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรและการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและการพึ่งพาตนเองของเกษตรไทย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบับริบทของไทยซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรมมาเป็นเวลานาน ทั้งน้ี ภายใตแ้ผนการวิจยัท่ี 1.1 ซ่ึงเป็น
การวิจยัท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกบัการการพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การ
แข่งขนัและการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้ว (รวมถึงขา้วพื้นเมือง) ยางพารา ขา้วโพด ปาลม์
น ้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง พืชผกั ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2558) สอดคลอ้งกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2556 -
2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดา้นเกษตร 
และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และภาคเกษตรกรรวมถึงการบูรณาการส่งเสริมภาค
การเกษตรเชิงพื้นท่ี การพฒันาศกัยภาพ การส่งเสริมการเกษตร ใหไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2558) ภายใตก้ารเขา้ร่วมในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประเทศไทย
ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงให้ความส าคญัด้านน้ี 
มาก ๆ กับการซ่ึงไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่จะท าอย่างไรท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัของประเทศเพื่อหลุดพน้จากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) 
ให้ไดแ้ละมีวิธีการอย่างไร รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวคือ นโยบายการส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์ต่อการตอบโจทยก์ารวิจยัในดา้นน้ี และ
หากมองถึงความยัง่ยืนบนฐานการพฒันาแบบพึ่งตนเอง อาจปฏิเสธไม่ไดว้่า บริบทของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหวัใจของการพฒันา 

หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
เม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จาก
สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกันทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็น
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ศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่าย
สาธารณูปโภค เช่น ถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จึงมีความพร้อม
ในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สูง การกระจายตัวของ
เศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  ต่อ เกษตรจังหวัด เชียงใหม่ต่อ 
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 าชุดโครงก าร วิจัย น้ี  ร่วมกับ  ศ .ดร .อ ารี  วิบู ล ย์พ งศ์  (คณ ะ เกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ปัญหาดา้นการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
การตลาดในระดบัอาเซียน เช่น การน าขา้วในประเทศไทยไปแข่งขนักบัขา้วของประเทศเวียดนาม 
เป็นต้น ปัญหาด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพฒันาภาคเกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัอย่างแทจ้ริงท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุป
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับภาคเกษตรของท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งส้ิน 11 ด้าน จากทิศทางของ 
การเปิดอาเซียน ไดแ้ก่ 
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  1) ปัญหาดา้นประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ขา้วและ
ล าไย เพื่อการส่งออกสู่อาเซียน เป็นตน้ 

2) ปัญหาดา้นการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
การตลาดในระดบัอาเซียน เช่น การน าขา้วในประเทศไทยไปแข่งขนักบัขา้วของประเทศเวียดนาม 
เป็นตน้ 

3) ปัญหาดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบท่ีตอ้งโปร่งใสและชดัเจน ไดม้าตรฐานในระบบ
อาเซียนหรือระดบัโลก เพราะจะท าใหสิ้นคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและเขา้ตลาด
อาเซียนไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

4) ปัญหาด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวดั
เชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

5) ปัญหาดา้นการบริหารกลุ่มธุรกิจเกษตรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปพืชผล
ทางเกษตรท่ีตอ้งพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีพร้อมและ
สามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ปัญหาด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนักทางความคิด ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของสารเคมีและความไม่ปลอดภยัของอาหารในปัจจุบนั ซ่ึงหากแกไ้ขปัญหาตรงจุดน้ี
ไดจ้ะท าใหสิ้นคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและตอ้งการบริโภคของอาเซียนมาขึ้น 
  7) ปัญหาดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนกัทางความคิด และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนระบบมาตรฐาน
ของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จะแข่งขนัในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) ปัญหาด้านการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้ งแต่การวางแผนระบบการผลิต การตลาด  
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การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และการเก็บรักษา ท่ีตอ้งพฒันาสร้างสรรค์และเป็นไปตามบริบทของ
พื้นท่ีอยา่งเหมาะสมและตอ้งแข่งขนัในอาเซียนได ้

9) ปัญหาดา้นการต่อยอดการวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

10) ปัญหาด้านการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล จนถึงการวิเคราะห์
องค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพ ควร
แก่การต่อยอดการจดัการความรู้ แลกเปล่ียนระหวา่งเกษตรกรใหม้ากขึ้น 

11) ปัญหาด้านการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ  
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน สู่การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของชุดโครงการวิจยั 

ชุดโครงการจึงอาศัยความเช่ียวชาญในศาสตร์ของคณิตศาสตร์และสถิติของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ในการประเมินมูลค่าเพิ่มในโครงการ
ดงักล่าว จึงไดจ้ดัท าโครงการท่ีมีช่ือว่า “การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Analysis the  
value added of Research and developing the agricultural potentiality of Chiang Mai community 
in ASEAN economic community)” โดยในปีท่ี 1 ไดท้ราบมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
ของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยั
พบว่า จุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการ
ผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ ด้านโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมี
หน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน  
 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จึง
ไดจุ้ดอ่อนท่ีส าคญัของกลุ่มเกษตรกร นกัวิจยัจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มในการให้ความรู้และการ
จดัการ นวตักรรมเกษตรอินทรีย ์โดยจดักิจกรรมผ่าน 3 โครงการ คือ 1) การอบรม “แนวปฏิบติั
มาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” 2) การอบรม “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” 
ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและบรรจุภัณฑก์บัการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินคา้เกษตร และ 3) การอบรม “แนวทางการประยกุตใ์ชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม
และการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” แลว้พบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการอบรมมีผล
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การประเมินศกัยภาพเพิ่มขึ้น และยงัช่วยในการพฒันาต่อยอดให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในทั้ง 9 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ร้อยละ 25.45) 2) การพฒันาการตลาดสินคา้
เกษตรของชุมชน (ร้อยละ 16.36) 3) การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตร (ร้อยละ 
16.36) 4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน (ร้อยละ 10.91) 5) การพฒันาและ
ต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย (ร้อยละ 9.09) 6) การพฒันากลุ่มธุรกิจ
เกษตร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 7.27) 7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร
อินทรีย ์(ร้อยละ 5.45) 8) การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ (ร้อยละ 5.45) และ 9) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อย่างสร้างสรรค ์
(ร้อยละ 3.64) จะเห็นไดว้า่ดา้นท่ีมีการต่อยอดมากท่ีสุดคือ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื ่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ ่มและสร้างมูลค่าเพิ ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 11 ประเด็น ได้แก่ 

 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 2) เพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 

 3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียน 

 4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรอบประชาคมอาเซียน 

 5) เพื่อพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 6) เพื ่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 8) เพื่อพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน  
 9) เพื ่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง

สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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 10) เพื่อต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

11) เพื่อจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ ชุมชนท่ีร่วมอยูใ่นการวิจยัปี 2561 จ านวน 14 ต าบล ไดแ้ก่   
1) ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 2) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดั

เชียงใหม่ 3) ต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่4) ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน
จงัหวดัเชียงใหม่5) ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 6) ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 7) ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 8) ต าบลออนใต ้
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  9) ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  
10) ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 11) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 12) ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่13) ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ
แม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 14) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  1) การศึกษาบริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร 
  2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องคค์วามรู้ในการผลิต การวางแผน
ในการจดัการฟาร์ม บญัชีฟาร์ม และเทคนิคในการผลิตสินคา้เกษตร 
 
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 17 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพดา้นมูลค่าเพิ่มและพฒันา
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ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชนเม่ือเปรียบเทียบกับประชมคมอาเซียน จ านวน 14 ชุมชน 17 
กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 9 อ าเภอ 
14 ต าบล  
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นมูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถท าการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 11 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) เพื่อทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  2) เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  3) เพื่อทราบแนวทางในการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  4) เพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน 
  5) เพื่อทราบแนวทางในการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  6) เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  7) เพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  8) เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียว
ระดบัอาเซียน 
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  9) เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10) เพื่อทราบแนวทางในการต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

11) เพื ่อทราบแนวทางในการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (Community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การร่วมกันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และ  
การน าเขา้ของสินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกบั ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซี ยน  (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสั งคม -
วัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึ ง เป็นสามส่วนหลักของ
ประชาคมอาเซียน 
 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ  
การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (Development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พัฒนาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้ นให้ดีขึ้ น เจริญขึ้ นเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้ น หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของ 
การเคล่ือนไหวจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ  การพัฒนาเป็นกระบวนการท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ 
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การพฒันา หมายถึงกระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะ
เดิมเปล่ียนไป โดยมุ่งหมายว่าลกัษณะใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ีนั้นจะดีกวา่ลกัษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติ
แลว้การเปลี่ยนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 
 กำรพัฒนำศักยภำพ (Potential Development) หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน หรือ การน าเอาพลังหรือคุณสมบัติท่ีแฝงอยู่ในตัวตน หรือของชุมชนไปพฒันาให้
ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ได้ ซ่ึงถ้ามีการพัฒนาให้ดีและน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อม
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศได ้

มูลค่ำเพิ่ม (Value Added)  หมายถึง มูลค่าเพิ่มของชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อธิบาย
ดว้ยจ านวนของแนวทางการพฒันาท่ีได้จากการวิจยั ทั้ง 12 ด้าน จากนั้นชุมชนแต่ละแห่งจะได้
น าเอาแนวทางเหล่านั้นไปใชก้บัชุมชนจนเกิดความรู้ความเขา้ใจมากขึ้นในชุมชนจนสามารถขยาย
ผลของโครงการและถูกประเมินออกมาเป็นมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการวิจยั 

ภำคกำรเกษตร (Agriculture) หมายถึง การเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเล้ียงสัตวแ์ละ
การประมง รวมไปถึงการจดัการกับทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึงเรียกวา่ผลผลิตทางการเกษตร บางคร้ัง
ยงัรวมไปถึงวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการปลูก
พืชและเล้ียงสัตว์ การท างานเพื่อควบคุมธรรมชาติในอนัท่ีจะผลิตพืชและสัตว์ให้ได้ตามความ
ตอ้งการของมนุษย ์โดยอาศยัการเจริญเติบโตของพืชและสัตวเ์ป็นพื้นฐาน มีมนุษยเ์ป็นผูค้วบคุม
ด าเนินการอยา่งมีระบบแบบแผน มีการวางแผนปฏิบติังานล่วงหนา้ 

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตร หมายถึง การน าผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจาก
ลกัษณะเดิมไปเป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซ่ึงอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้
ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีทั้งสินคา้เกษตรดา้นท่ีไม่ใช่อาหาร
และดา้นอาหาร 
 




