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บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การใชค้วามคิด (ideas) ทั้งความคิดเดิมหรือใหม่ ในการสร้างความคิดใหม่ ๆ โดยความคิด
น้ีเร่ิมตน้จากจินตนาการและพรสวรรค์ของปัจเจกบุคคล เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นเม่ือมีการใช้
ความคิดผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงน่าสนใจและมีมูลค่า/คุณค่า เป็นวิธีทางท่ีหลากหลายในการท่ี  
คน มี แบ่งปัน และขายความคิด คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่นเอง ผลท่ีตามมา คือ การเพิ่มขึ้ น 
ของ ราคาสินค้า/บริการ GDP และค่าจ้างเฉล่ีย (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) ส่วนเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค์ คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการซ่ึงรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงท าให้เศรษฐกิจ  
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางระบบการผลิตอุตสาหกรรมแบบ
ดั้ งเดิมและภาคการเกษตรหรือเกษตรกรรมท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Agriculture Creative) 
หมายถึง วงจรการสร้างสรรค์ การผลิต และการจ าหน่ายสินค้าและบริการท่ีใช้ทุนทางปัญญา  
เป็นปัจจยัการผลิตพื้นฐาน ซ่ึงก็คือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้อนัประกอบด้วย
ศิลปะการสร้างรายไดจ้ากการคา้และทรัพยสิ์นทางปัญญา (กีรติ เชาวต์ฤษณาวงษ์ และคณะ, 2557) 
 ในแผนพฒันาฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่โดยให้ความส าคัญกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) มากขึ้ น 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ีเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลกัในการผลิตสินคา้
และบริการ ซ่ึงในประเทศไทย หมายถึง งานฝีมือและหัตถกรรม งานออกแบบ แฟชัน่ ภาพยนตร์ 
กระจายเสียง ศิลปะการแสดง โฆษณา การพิมพ์ และสถาปัตยกรรม จากขอ้มูลของส านักบญัชี
ประชาชาติ เฉพาะมูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้ง 9 กลุ่มน้ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.83 ของ GDP  
ในปี พ.ศ. 2549 และมีมูลค่าส่งออกถึง 289,000 ล้านบาท และในแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2553-2555) มีแผนงานสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้รับเงินจัดสรร  
โดยจดัสรรให้แก่ การสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมและพฒันามรดก 
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวฒันธรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรม ช่างฝีมือไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมออกแบบ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์  
ดงัตารางท่ี 1  (พีระ เจริญพร, 2552) 
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ตารางท่ี 1.1  สถิติการแจง้ขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย 
 

ปี 
องคค์วามรู้ของกลุ่มบุคคลทัว่ไป งานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 

กรุงเทพฯ ต่างจงัหวดั กรุงเทพฯ ต่างจงัหวดั 
2547 26 1708 0 23 
2548 11 337 0 2 
2549 13 186 0 1 
2550 13 105 0 16 
2551 5 112 0 1 

ท่ีมา : กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2555 
 

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ  
มีความอุดมสมบูรณ์ สมาชิกในสังคมเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอย่างสอดคลอ้งและเป็นหน่ึง
เดียว มีวิถีการด ารงชีวิต ประเพณีวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูแ่ละภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย จึงท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมากมายจากธรรมชาติ มีการด ารงชีพอยูบ่นฐานของเกษตรกรรมเพื่อยงัชีพเป็นหลกั 
ในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน จะเป็นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ช่วยเหลือ
ค ้าจุนซ่ึงกนัและกนั มีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานคือการแลกเปล่ียนและแบ่งปันน ้ าใจไมตรี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงภายในครอบครัวและชุมชน หลังจากท่ีสังคมไทยมีการพัฒนา  
เพื่อความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ และเร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตน้
มา ท าให้กระบวนทศัน์และการจดัระเบียบสังคม รวมทั้งโครงสร้างของสังคมไทยเปล่ียนแปลง 
ไปจากเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม (กีรติ เชาวต์ฤษณาวงษ์  และคณะ, 
2557) 
  ส าหรับภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐท่ีต้องการผลิตเพื่ อ  
การส่งออก โดยเกษตรกรตอ้งมีการขยายพื้นท่ีเพื่อการผลิตและพึ่งพาเทคโนโลยีสมยัใหม่ จึงท าให้
มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการท าเกษตรแบบดั้ งเดิมมาเป็นการท าเกษตรแผนใหม่เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ทั้ งน้ีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ผลกระทบท่ีตามมาคือปัญหา 
การมีหน้ีสินของเกษตรกร เพราะต้องพึ่ งพิงเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช 
เคร่ืองจักร และส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นสาเหตุท าให้การลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้ น ยุทธศาสตร์ 
ของการพัฒนาท่ีเน้นแต่เร่ืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
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นอกจากปัญหาการเป็นหน้ีสินแลว้ยงัเกิดปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา 
การเคล่ือนยา้ยแรงงานจากชนบทสู่เมือง และปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ เป็นตน้  
  โดยพื้นฐานของประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม สินคา้ผลิตภณัฑท์างการเกษตร
ของไทยก็ยงัคงเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีความส าคัญอยู่และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง (ดูภาพท่ี 1)  
อีกทั้งประเทศไทยยงัมีพนัธุ์พืชท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นท่ีตอ้งการอยู ่อยา่งเช่น ขา้วหอมมะลิของไทย 
และคุณภาพของสินคา้เกษตรของไทยเราก็ยงัเป็นท่ียอมรับจากตลาดโลก ทั้งยางพารา เน้ือสัตว ์
แปรรูป ผลไมต้่าง ๆ เป็นตน้ 
 
ภาพท่ี 1.1  มูลค่าสินคา้เกษตรส่งออกสูงสุด 5 อนัดบัแรกของไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2551 
 
 ส าหรับสินคา้ส่งออกของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการส่งออกส่วนใหญ่
เป็นสินคา้ทางการเกษตร เช่น สมุนไพรไทย ผา้ไหม ขา้วหอมมะลิ กาแฟ และผลไมป้ระจ าถ่ิน 
ต่าง ๆ (ตารางท่ี 2) โดยสมุนไพรท่ีส่งออกส่วนใหญ่ผ่านการแปรรูปแลว้ เช่น ยาหอม ฟ้าทะลาย
โจรผง ขมิ้นชนัผง กระชายผง เป็นตน้ ตลาดส่งออกของสมุนไพรเหล่าน้ีก็มีการส่งออกไปทัว่โลก 
เช่น องักฤษ เยอรมนั ยเูครน โรมาเนีย ฝร่ังเศส มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบราซิล เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 1.2  การส่งออก ยาสมุนไพร ไวน์ ผา้ไหม และกาแฟ 
 

สถิติการส่งออกสินคา้ (หน่วย:ลา้นบาท) 
ปี ยาสมุนไพรไทย ไวน ์ ผา้ไหม กาแฟ 

2543  32.50 74.70 628.90 1,669.10 
2544 30.44 82.80 618.90 1,155.30 
2545 39.00 93.50 556.60 245.10 
2546 41.33 109.40 513.20 163.20 
2547 69.70 160.50 562.40 483.80 
2548 69.74 200.10 570.30 555.50 
2549 64.64 237.50 551.20 1,069.00 
2550 80.60 292.00 559.30 616.20 
2551 83.20 359.60 490.60 150.90 

ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2552 
 
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า แนวโนม้การส่งออกยาสมุนไพรและไวน์ของไทย มีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไวน์ ท่ีตวัเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสิบกวา่ปี
ท่ีผา่นมาน้ี ส่วนสินคา้ท่ีมีตวัเลขการส่งออกท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ กาแฟ ส่วนการส่งออกผา้
ไหมของไทยยงัค่อนขา้งท่ีจะทรงตวั 
 แมว้่าในปัจจุบนัจะมีความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบัท่ีก าหนดให้มีการคุม้ครอง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรพนัธุกรรม เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชส าหรับอาหารและการเกษตร  
อย่างไรก็ตาม ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาภายใตค้วามตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ท่ีเก่ียวกบัการคา้ หรือ TRIPs ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัแก่การคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากร
พนัธุกรรม แต่กลบัเอ้ือให้มีการอา้งสิทธิเป็นเจ้าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรพนัธุกรรม 
อีกด้วย โดยอนุญาตให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรพันธุกรรมมาเป็นฐานใน 
การพฒันาการประดิษฐ์ท่ีอาจขอรับการคุม้ครองตามกฎหมาย แมว้่าการไดม้าซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เหล่าน้ีจะเป็นไปโดยมิชอบก็ตาม ประเทศโลกท่ีสามเรียกการกระท าเช่นน้ีว่า “โจรสลดัชีวภาพ” 
(Bio-piracy) ซ่ึงประเด็นน้ีท าให้ประเทศบราซิล อินเดีย และประเทศก าลงัพฒันาอีกหลายประเทศ
รวมทั้ งประเทศไทย เรียกร้องให้มีการพิจารณาเร่ืองการคุ ้มครอง Traditional Knowledge and 
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Folklore โดยแกไ้ขความตกลง TRIPs เพื่อบงัคบัให้ผูย้ื่นขอสิทธิบตัรท่ีมีส่ิงประดิษฐ์เก่ียวขอ้งกบั 
Biological Materials หรือ Traditional Knowledge ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี (1) เปิดเผยแหล่ง
และท่ีมาของวตัถุดิบ Biological Materials หรือ Traditional Knowledge ท่ีใช้กับส่ิงประดิษฐ์นั้น  
(2) แสดงหลกัฐานการไดรั้บอนุญาตโดยเจา้หนา้ท่ีผูท้รงอ านาจภายใตก้ฎหมายของประเทศเจา้ของ
นั้น และ(3) หลกัฐานเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีสมควรและเหมาะสมกบัเจา้ของวตัถุดิบ
นั้น นอกจากน้ี ยงัได้มีการเสนอแนวทางและวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการให ้
ค ว าม คุ ้ ม ค ร อ ง  Traditional Knowledge and Folklore เ ช่ น  ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ  Sui Generis  
ทั้งระดบัประเทศและระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อให้การคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นพิเศษและ 
ยงัมีการเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูล (Database) เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยซ่ึงองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ก าลังอยู่
ระหว่างด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว และบางประเทศ เช่น อินเดีย บราซิล เป็นต้น ได้เร่ิมจดัท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองแล้ว ขณะท่ีประเทศพัฒนาแล้วเห็นว่าน่าจะให้ WIPO  
เป็นผูรั้บผิดชอบและด าเนินการ และไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง  
ความตกลง TRIPs ซ่ึงไม่สะดวก สร้างภาระและยังขัดกับหลักการของความตกลง TRIPs   
ในการส่งเสริม Invention, Innovation and Creation และเห็นวา่ประเทศก าลงัพฒันาส่วนมากก็เป็น
สมาชิก CBD (Convention on Biological Diversity) ท่ีให้การคุ ้มครองและได้ค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัแก่เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ Genetic Resources ดังเช่นกรณีล่าสุด ขา้ว “Jazzman”  
ท่ีสหรัฐฯ ไดค้น้ควา้และพฒันาพนัธุ์ขา้วใหม่ LA2125 ท่ีอา้งว่ามีคุณภาพและความหอมทดัเทียม
กบัขา้วหอมมะลิไทยท่ีส าคญัให้ผลผลิตโดยเฉล่ียประมาณไร่ละ 1,265 กิโลกรัม ขณะท่ีขา้วไทย  
มีผลผลิตประมาณไร่ละ 400 กิโลกรัมเท่านั้น และตั้งช่ือว่า Jazzman เพื่อแข่งขนักบัขา้วหอมมะลิ
ไทย ซ่ึงตั้งช่ือคลา้ยคลึงขา้วหอมมะลิไทยใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า Jasmine อีกทั้งทางสหรัฐฯไดน้ า
เมล็ดพันธุ์ไปให้ชาวนาเพาะปลูกในฤดูการผลิตปี 2552/53 เพื่อการค้าแล้ว หากในอนาคตมี  
การเพาะปลูกจ านวนมาก ขา้วดงักล่าวอาจกลายเป็นคู่แข่งท่ีมีแย่งตลาดส่งออกขา้วหอมมะลิของ
ไทยจนส่งผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิท าให้ราคาตกต ่าลงด้วย  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
จะประสานกรมวิชาการเกษตร กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอความร่วมมือ  
ยงัสถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ (IRRI) ในฟิลิปปินส์ตรวจสอบทางพนัธุกรรมวา่ Jazzman นั้นพฒันา
จากยีนส์และพันธุ์ข้าวไทยหรือไม่ เพราะหากใช่ก็จะถือเป็นการกระท าผิด ขัดต่อกฎระเบียบ 
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก(TRIPs) (พีระ เจริญพร, 2552)  
 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
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ศักยภาพด้านการเกษตรในล 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 
 ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขันในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทย์วิจัย  
ซ่ึงการท า Pre-research คร้ังน้ีได้จัดขึ้ นในวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
เชียงใหม่ ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
ชุมชนเกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากท่ี
ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
และ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ (อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความกรุณาจาก  
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกับ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญั คือ ปัญหาดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะระบบการจดัการผลิตและ
ระบบการตลาดท่ีต้องพัฒนาสร้างสรรค์และเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและ 
ตอ้งแข่งขนัในอาเซียนได ้จึงไดจ้ดัท าการวิจยัเร่ือง “การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Research to develop 
the agricultural economics of Chiang Mai community by creativity towards ASEAN economic 
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community)” ภายใตชุ้ดโครงการเร่ือง “การสร้างและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Research to develop the agricultural economics of Chiang Mai 
community by creativity towards ASEAN economic community)” โดยในปีท่ี 1 (2560) ได้ทราบ
ถึงศ กั ยภ าพ ขอ งช ุม ชน เก ษ ตรใน จ งัห ว ดั เช ีย ง ให ม ่ เพื ่อ ว ิจ ยั แล ะพ ฒั น าศ กั ยภ าพ  
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื ่อการแข่งขนั 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิจยัเพื่อการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 2 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า จุดแข็งของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมีการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภยัสูง 
กลุ่มเกษตรกรมีผู ้ท่ี มีความเช่ี ยวชาญในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้าเกษตร 
ประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี การตลาดสินคา้ของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการของกลุ่ม ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม และกลุ่ม
มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ แต่กลุ่มเกษตรกรท่ี
เขา้ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่
ละรอบการผลิตได ้และสินคา้ของกลุ่มมีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละ
กลุ่มลูกค้า และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ การตลาดมีการแข่งขันกันในพื้นท่ีสูง ทั้ งด้านราคาและ
ปริมาณ 
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael  
E. Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน 
(Factor condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ี
เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์  โครงส ร้าง และ 
การแข่งขัน (Firm Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวิสัย 
หรือโอกาส (Chance) ท าให้นกัวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรอย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้ งหมด  
7 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่ควรมีการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการเกษตรบนพื้นฐานของ 
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การใชอ้งค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อ
ผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และกลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนขับเคล่ือนการพัฒนาสินค้าเกษตรของตนให้มี
มูลค่าเพิ่ม มีความแปลกใหม่ ทนัต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ ใน
ด้านผูน้ าชุมชน หรือผูน้ าเกษตรกร ควรมีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนพัฒนา
เศรษฐกิจเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ควรมีการหาความรู้เพิ่มเติมแก่ตนเองอย่างสม ่าเสมอ และเปิดใจ
เขา้ร่วมการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญอย่าง และความร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิจัยท้องถ่ินในหน่วยงานรัฐกับคนในชุมชน ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจและแผนพฒันาด้านสังคมเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของการจดัการการเรียนรู้สินทรัพย์
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  รวมไปถึงการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนท่ีมาจากองค์ความรู้ท่ีมีการต่อยอดจากฐานการวิจัย การคน้หาขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริโภค
ผ่านหนังสือ ข่าวสาร และระบบอินเตอร์เน็ต องค์ความรู้จากหน่วยงานท่ีให้ความรู้ นอกจากน้ี
เกษตรกรควรมีกระบวนการจดัการความรู้ ทั้งในดา้นการจดัเก็บ ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้
และภูมิปัญญา และประเด็นการสร้างผูสื้บทอดเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ เพราะบุคลากรรุ่นใหม่มีความ
พร้อม และสามารถริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดสินคา้เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การท่ีพุทธเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอก ส่งเสริมใช้ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนมาพฒันา
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน าเอาหลกัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าต่อยอดผลิตภณัฑใ์หแ้ปลกใหม่ยิง่ขึ้น
และการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนจากการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน สร้างความร่วมมือกนักบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อความยัง่ยืน และในปีท่ี 2 (2561) มีเป้าหมายในการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน อนัจะ
น าไปสู่การเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน าไปขยายผลในเชิงนโยบายต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื ่อ ว ิจ ยั แล ะพ ฒั น าศ กั ยภ าพ ภ าคก าร เกษ ตรขอ งช ุม ชน  จ งัห ว ดั เช ีย ง ให ม่  
ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้ งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศักยภาพ 
ของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  
อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน ในการขยายผลตน้แบบการพฒันาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
ต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึง การศึกษา
ศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร  
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อันจะ
น าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ชุมชน โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะทอ้น
ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียว 
ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นอาเซียน (AC) จนไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
ดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ (พ.ศ. 
2561) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ให้ไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 30 ชุมชน และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปี ท่ี  2 (พ.ศ. 2562) ใช้ระยะเวลา  
12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมกบัประเมินมูลค่าเพิ่ม
ของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขัน 
ใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และ  
กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
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  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 ชุมชนคดัเลือกให้เหลือ 2 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกบัประชมคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
2 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อย่างสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ก) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 

3.3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้แบบ
ส ารวจ Diamond Model ของ Philips Porter (ภาคผนวก ค) 
   3.4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน (ภาคผนวก ง) 
 
1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถท าการวิจยัและพฒันาศกัยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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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 
 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน 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  
โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และ
การใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่ง
สมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้าง       
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“มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคใน
ตลาดโลกไดห้รือพูดง่าย ๆ คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด” 

ระบบเศรษฐกิจ (economic system) หมายถึง กลุ่มบุคคลของสังคมท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
ของสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงยึดถือแนวปฏิบติัแนวทางเดียวกนัในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนั คือ อ านวยความสะดวกในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้นให้ไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 




