
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ 
การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
พฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวเิคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิ
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน  
5 ต าบล 5 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศกัยภาพด้านการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั เม่ือเปรียบเทียบในระดบัประชมคมอาเซียน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) วิ เคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis และ Diamond Model ของ Michael E. Porter 
อภิปรายผลด้วยข้อมูลสถิติ คือ ค่าเฉล่ียในลักษณะของสถิติเชิงพรรณนา และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการพฒันาของโครงการดว้ย 6 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของกลุ่มเกษตรและ
สามารถหาแนวทางในการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่สู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิจยัพบว่า ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 5 กลุ่มเกษตรกร  
ในส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน พบวา่ มีจุดแข็งคือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการผลิต การตลาด คุณสมบติัของดิน การแปรรูปสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การจดัการ
บญัชีของกลุ่ม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ เกษตรกรยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก พบวา่ มีโอกาสท่ีส าคญัคือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้
รายใหญ่และรายยอ่ย  และกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนบัสนุนใน
การจดัการฟาร์ม และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัคือ สินค้า
เกษตรมีความต้องการในระดับชุมชนจากกลุ่มลูกค้าประจ าเท่านั้ น ท าให้ตลาดไม่มีความ
หลากหลาย 

จากศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้างแนวทาง
ในการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 7 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
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การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มให้มีระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั
สินค้าเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าของตนได้  และประเด็นกลุ่ม
เกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัโดยใช้เป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ 
(ร้อยละ 22.73) รองลงมา คือ เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นให้การหาความรู้ดา้นมาตรฐาน
สินคา้เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึง
เกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนังสือหรือบทความ 
งานวิจยัเชิงวิชาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้(ร้อยละ 18.18) ประเด็น
กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวางแผนการพฒันาและต่อยอดอาหารหรือสินคา้เกษตร
ของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์ห้มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะของอาหาร
ไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ร้อยละ 21.43) ประเด็น
การบูรณาการการท างานร่วมกันของเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมหรือ
โครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตรปลอดภยั และการสร้าง
ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรในระบบอาหารปลอดภัย  
การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ีสูง รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมี
มาตรฐาน (ร้อยละ 9.09) และประเด็นสุดทา้ย คือ คือ เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ใน
การท าการเกษตรปลอดภยั เนน้วิถีเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 4.55) ทั้งน้ี
การวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรของทุกชุมชนทั้ง 207 ชุมชน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สู่ระบบอาหารปลอดภยั หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพ เพื่อ
น ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดการเกษตรสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อจากนั้นการวิจยัควรบูรณาการ
การท างานกับชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิด
ประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการพฒันาดา้นระบบอาหารปลอดภยั
ของสินค้าเกษตรร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินค้า
เกษตรอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
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Abstract 

This research aims to study the potentiality of Chiang Mai agricultural communities and 
develop the potentiality of the agriculture of  Chiang Mai communities concerning development 
and extending agricultural products to be food safety under ASEAN community. It is the 
qualitative research and supported by quantitative analysis from the primary data of  5 groups of 
agriculturists  who had  the potentialities to develop and   were willing to attend  the project. 
Participatory action research, SWOT analysis and Michael E Porter’s diamond model  were  
used in this study. Descriptive statistics including  6  dimensions  were also used to evaluate the 
achievement of development in this study.  

 The study found that the strengths of these 5 groups were that  members  were  
specialized in  production , marketing , accounting , processing , public relations.  They could 
transfer knowledge to other  interested people   Their  weaknesses  were that they lacked  
abilities  and understanding in a good farm management  efficiently. Their  opportunities  were 
that products were needed by  major customers and retail customers . They were supported by 
other organizations and academic institutes both in knowledge and farm management  
continuously. The threats were that markets lacked  varieties because products were needed  only 
by customers in communities.  As a result, 7 items were created as guidelines to develop and 
extend the agricultural products of communities  to become food safety under ASEAN 
community. The most important issue is that they should develop the production of agricultural 
products to be satisfy and search for the suitable standard with their production. In addition, if 
they can develop their products to become food safety ,it can be used as trade negotiation 
(22.73%). Then agriculturists should be enthusiastic to look  for knowledge concerning 
agricultural standard, product safety by attending   the training course from other organizations,  
reading books, articles as well as internet search (18.18%).  They should plan to develop and 
extend food or agricultural products to be safe for customers and followed the regulation  of  
food and drug administration as  well as other related law (21.43%). They also should integrate 
to work with agriculturists both government  and private organizations through the activities or 
projects concerning production and  food safety management  as well as created the master of 
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development of agriculturist in food safety, standard of production and good farm management 
(9.09%). The last one was that agriculturists should intend to do safety  agriculture emphasis in 
natural agriculture base on sufficiency economy  

The next phase should study the impact of ASEAN toward agriculturist ‘ groups 
concerning the development and extending  agricultural products  of 207 communities in Chiang 
Mai to become food safety  Then it should select  potential agricultural communities to be the 
delegates  and make  plans to develop as well as  extend agricultural products to become food 
safety under  ASEAN community.   They shoud integrate to work with other communities  and  
exted the research result  to use  and make plans  to  develop the food safety system of  
agricultura products   with other communities of  9 countris  in  ASEAN so that it  can help to 
develop the agricultural products  sustainably. 




