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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งข้ึนเม่ือ 1 ตุลาคม 2515 เป็นองคก์ร
น าด้านการวิจยัและพฒันาพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตรในระดบัสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจหลกัในการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ทดลอง และพฒันาวิชาการเกษตรดา้นต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัพืช ให้บริการดา้นการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
เร่ืองดิน น ้ า ปุ๋ย วสัดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภณัฑ์พืช การบริการส่งออกสินคา้เกษตร และ 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจา้หน้าท่ี ส่วนราชการ เกษตรกร และ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมวชิาการเกษตร, 2558) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งมั่นพฒันางานด้านวิจัย 
รวมทั้ งต่อยอดงานวิจยัท่ีประสบผลส าเร็จมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน  
ทั้งด้านพืช สัตว ์ประมง พฒันาสายพนัธ์ุและการแปรรูปต่าง ๆ รวมถึงเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การวิจัยด้านเศรษฐกิจ และการให้บริการต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับ 
ดา้นการเกษตร ไปสู่เกษตรกร ประชาชน และผูส้นใจทัว่ไปซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง
ในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพหรือเพิ่มรายไดแ้ก่ครอบครัว 

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลงานวิจยัของหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรฯ ท่ีโดด
เด่นทั้ง 15 หน่วยงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัรและรับรู้ในวงกวา้ง กระทรวงเกษตรฯ ไดมี้นโยบายใหมี้การจดั
นิทรรศการแสดงผลงานวิจยักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้ึนภายใตช่ื้อ “เกษตรวิจยั เกษตรไทย
กา้วหนา้” ณ ห้องประชุม 115  (ชั้น 1) กระทรวงเกษตร ถนนราชด าเนินนอก ซ่ึงไดเ้ปิดตวัวนัแรก
ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา และจะให้แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนมาจดัแสดงสัปดาห์เวน้
สัปดาห์ไปจนถึงวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ส าหรับรูปแบบการจดันิทรรศการ จะเนน้น าเสนอผลงานท่ี
เป็นรูปธรรม สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้ งการสาธิตให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  
ของงานวิจยั เพื่อกระตุ้นความสนใจในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจยัให้แก่เกษตรกร และ
ประชาชนคนไทยให้ขยายผลต่อไป อาทิ ฝายพบัไดใ้นงานชลประทาน (Flap gate Weir) โดยกรม
ชลประทาน เทคโนโลยีการจดัการน ้าในนาขา้วอยา่งประหยดัแบบเปียกสลบัแห้ง โดยกรมการขา้ว 



2 

การส่งเสริมการใชชุ้ดเคร่ืองมือไถระเบิดดินดานในพื้นท่ีการปลูกพืชไร่ (มนัส าปะหลงั) โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแขง็เฟตา้ท่ีผลิตจากน ้ านมโคและจากน ้ านมกระบือ 
โดยกรมปศุสัตว์ รูปแบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อสหกรณ์  
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพฒันาแหล่งน ้ าบาดาลบนพื้นท่ีรับน ้ าป้องกนัการแพร่กระจายดินเค็ม 
โดยกรมพัฒนาท่ี ดิน การผลิตพัน ธ์ุปลากะรังท่ี มี มู ลค่าสูงเชิงพาณิชย์ โดยกรมประมง   
การป ฏิบัติการฝนหลวงเพื่ อย ับย ั้ งการเกิดพายุ ลูก เห็บ  โดยกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร เคร่ืองให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกส าหรับฆ่ามอดขา้ว โดยส านักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องค์ก ารมหาชน)  BIO-Product ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้ น ท่ี สู ง  
โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) นวตักรรมแผน่ใยไหม โดยกรมหม่อนไหม 
และไส้เดือนฝอยสายพนัธ์ุไทยควบคุมแมลง โดยกรมวชิาการเกษตร เป็นตน้ ทั้งน้ี กระทรวงเกษตร
เช่ือมั่นว่า การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ ในคร้ังน้ี จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน โดยเฉพาอย่างยิ่งในกลุ่มนักวิจยั นักวิชาการ 
ท่ีสามารถน าผลส าเร็จของงานวิจัยต่าง ๆ ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ด้านการเกษตรในการช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
ให้แก่เกษตรกรต่อไป โดยกระทรวงเกษตรฯ มุ่งมัน่ท่ีจะท างานโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็น
ท่ีตั้ง โดยอาศยัการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าพาภาคเกษตรของประเทศ
ไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับผลงานวิจยัด้านพืชของกรมวิชาการเกษตร มีความหลากหลายทั้งยงัเป็นเร่ืองท่ี
ก าลงัไดรั้บความสนใจและเป็นเร่ืองใกลต้วัส าหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมือง และลว้นเป็นผลงานวิจยัท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับไร่นา และปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ อาทิ มะนาว  
พนัธ์ุพิจิตร1 และการแปรรูปมะนาว โกโก้พนัธ์ุต่าง ๆ การขยายพนัธ์ุโกโก้ และผลิตภณัฑ์โกโก ้
พร้อมแนะน าพนัธ์ุฝ้าย ขั้นตอนการแปรรูปจากปุยฝ้ายและผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้าย นอกจากนั้น ยงัมี
การแนะน าพนัธ์ุงาต่างๆ และผลิตภณัฑ์จากงา การจดัแสดงพนัธ์ุมะพร้าว ผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนั
มะพร้าว ตลอดจนศัตรูมะพร้าวและการป้องกันก าจดั เช่น แมลงด าหนาม หนอนหัวด า และ 
ดว้งมะพร้าว และผลงานวิจนัเก่ียวกบัซีโร่เวสต์ (Zero Waste) ซ่ึงน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ จานอดัจากเส้นใยเปลือกทุเรียน และการใช้เศษซากจากพืชท าวสัดุปลูกกลว้ยไม้
แทนการใชก้าบมะพร้าว (กรมวชิาการเกษตร, 2558) 

ผลส าเร็จงานวิจยัของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์นอกจากงานวิจยัใน 
การต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์คือ การปรับปรุง พนัธ์ปทุมมา เพื่อออกสู่ตลาด ไมต้ดัดอก
ของไทยโดยจากงานวิจยัของ ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวสัด์ิศรี และคณะ สามารถผสมขา้มสายชนิด
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พนัธ์ุสกุลปทุมมากับกระเจียว ท าให้เกิดความส าเร็จในการผสมข้ามสายพนัธ์ุดังกล่าว ท าให้
เกษตรกรสามารถลดขั้นตอนการเพาะเล้ียง การสนบัสนุนการจดัการได ้(สถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2559) 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2546 และได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นองค์การมหาชน เม่ือ 1 กันยายน 2552 มีภารกิจหลักใน 
การสร้างความต่ืนตวัและสร้างบรรยากาศนวตักรรมให้เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้เกิดการด าเนินงานดา้นนวตักรรมทั้งในระดบัภาคการผลิต ภาคการเกษตร และ
ภาคบริการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทั้ งด้านวิชาการ และการเงิน ภายใต้โครงการ “แปลง
เทคโนโลยีเป็นทุน” โครงการ “นวตักรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย” และโครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจ 
(ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2555) 

ขณะเดียวกันทางภาครัฐบาลได้มีการส่งเส ริมและผลักดันการด าเนินโครงการ  
Startup Thailand 2016 ข้ึนโดยเป็นโครงการของการด าเนินธุรกิจท่ีใช้นวตักรรมเข้ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบในการด าเนินธุรกิจ โดยเป็นกระบวนการท่ีสามารถท าซ ้ า (Repeattable) ขยายตลาด 
(Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตอยา่งกา้วกระโดด (Exponential growth) โดยฝึกนกัธุรกิจ
รุ่นใหม่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาต่อยอดธุรกิจให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่าง
สร้างสรรค ์โดยตลาดการเกษตรยงัคงเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือน แต่จะเปล่ียนการเกษตรแบบ
ดั่งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยมีเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการ (จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ
ประชาชน, 2559 : 4) 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จบัมือ สนช. ลงนามบนัทึกความร่วมมือ “การ
พฒันาและสนับสนุนนวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย”์ หนุนงานวิจยัด้านเกษตร-เกษตร
อินทรีย ์เคร่ืองจกัรกลเกษตร หวงัขยายผลสู่เชิงการคา้ ควบคู่พฒันางานวิจยัให้เกิดความเขม้แข็ง 
ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมจากผลงานวิจยั
ทางการเกษตรของทุกหน่วยงานในสังกดั ไปใช้ในการแกปั้ญหาการผลิตของเกษตรกร ทั้งการ
พฒันาเพิ่มผลผลิต การลดตน้ทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรใน
ทุกพื้นท่ีการผลิต ซ่ึงจะเห็นได้จากท่ีกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ส านักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องคก์ารมหาชน) ท่ีกระทรวงเกษตรฯ ด าริตั้งข้ึน เพื่อให้มีหนา้ท่ีสนบัสนุนให้ทุนวิจยั
เพื่อส่งเสริมพฒันางานวิจยัดา้นการเกษตรกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ 
และผลกัดนัผลงานวิจยัท่ีส าเร็จแลว้ไปสู่วงการเกษตร ทั้งในรูปแบบใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ
หรือเชิงพาณิชย ์ซ่ึงมีภาคเอกชนมาขอรับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลย ีท าให้เกิดการพฒันาการเกษตร
ของประเทศอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันานวตักรรมวิจยัการเกษตร 
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สู่ เชิงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร และส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเร่ือง “การพฒันาและ
สนบัสนุนนวตักรรมการวิจยัเกษตรสู่เชิงพาณิชย”์ ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั โดยเฉพาะดา้นการเกษตร เกษตร
อินทรีย ์และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของกรมวชิาการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์พร้อม
ทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลและองค์ความรู้ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการเกษตรระหวา่งกนั 
และมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อให้มีการส่งออก
สินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งพืชผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ตลอดจน
สร้างความเขม้แข็งด้านการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อขยายผล  
ในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในส่วน
ของ สนช.จะสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน ในการพฒันานวตักรรมทั้งดา้นสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาด พร้อมทั้งต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรหรือร่วมทดสอบประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัร่วม
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการน าร่อง และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินคา้
นวตักรรมทางการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ดว้ย ส าหรับ
ความร่วมมือกบั สนช. ในการพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมการวิจยัการเกษตรสู่พาณิชย ์ระยะท่ี 
2 น้ี สนช.และภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยหีน่ึงนวตักรรมไปสู่
เชิงพาณิชย ์จะช าระค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร จ านวน 100,000 บาท ในการ
ขออนุญาตน าเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ หรือผลงานวิจยัด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์โดย สนช.และหน่วยงานเอกชนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมฝ่ายละ 50,000 บาท 
ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรจะน าไปใช้ต่อยอดส่งเสริมการวิจยัด้านการเกษตรต่อไป (ฐานเศรษฐกิจ, 
2558) 

จุดแข็งของภาคเหนือท่ีเป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลาย
ของ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท าให้หลายจงัหวดัในภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง และ แม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก ท ารายไดเ้ขา้
ประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระบบ นอกจากนั้นในภาคเหนือยงัมีธุรกิจอาหารท่ี
หลากหลายและส่งออกไปทัว่โลก มีแหล่งความรู้เก่ียวกบัอาหารมากมาย มีสถาบนัการศึกษาท่ีมี
ผลงานดา้นการวิจยัพฒันาสาขาการเกษตรและชีวเทคโนโลยีเป็นทุนอยู่จ  านวนมากท่ีจะสามารถ
แปรองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัและพฒันาให้เป็นรูปธรรม อนัน ามาซ่ึงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีบั
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ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งผูป้ระกอบการ เกษตรกร น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ อนัจะเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยความรู้ และเป็นจุดแขง็ท่ีช่วยดึงดูด
การลงทุนจาก ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี (ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอน 
บน 1, 2556) 

การเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียน (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 นกัวจิยั นกัการเมืองและผูน้ าทางสังคม
เท่านั้ น แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มิได้ละความพยายามในการสร้างความตระหนักและ 
การเตรียมความพร้อมใหก้บัพลเมืองไทยทุกคน (วรีะศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 

หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือวา่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง  
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจเม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West 
Corridor จากสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกันทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้ น
เชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมี
การสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่
จึงมีความพร้อมในการพฒันาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สูง การกระจายตวัของ
เศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 

โดยช่วงท่ีผา่นมาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ปิดศูนยป์ระชาคมอาเซียน รองรับการประสานงาน
ทุกภาคส่วน ขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจดัตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ ตาม 3 เสาหลกั
ประชาคมอาเซียน โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน และปลดัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานคณะอนุกรรมการการเมือง
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และความมัง่คงอาเซียน และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการศูนยฯ์ ซ่ึงหาก
พิจารณาถึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ขอ้ดีของปรากฏการณ์เปิดเสรีอาเซียนส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
หลักฐานเชิงประจกัษ์ได้หลายประการ เช่น เศรษฐกิจการค้าคึกคักข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจด้าน
การเกษตร การผลิตอาหาร ร้านคา้ การศึกษา และการแพทย ์โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางมานาน
และมากข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงในภูมิภาคเหนือของไทย รวมถึงจีนตอนใต ้พม่าและลาวตอนบน ลว้น
มุ่งสู่จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน (วรีะศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 

หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือวา่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
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
จึงมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สูง  
การกระจายตวัของเศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวจิยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทยว์ิจยั ซ่ึง 
การท า Pre-research คร้ังน้ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
 และ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ (อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่ อปวงชน) โดยความกรุณาจาก  
ศ.ดร.อภิชัย พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกับ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
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การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส าคญั คือ ปัญหาดา้นการต่อยอดการวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดงันั้นนกัวจิยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวจิยัเร่ือง “การวจิยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Research to further the agriculture part of Chiang Mail community for commercial and public 
advantages under the ASEAN economic community)” ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Research to further the agriculture 
part  of Chiang Mail community for commercial and public advantages under the ASEAN 
economic community)” โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็น
การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสนอเป็นยุทธศาสตร์ใน 
การพฒันาศกัยภาพของการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
17 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 2) สมาคม SME แห่ง
ประเทศไทย 3) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5) มหาวิทยาลัยพายพั  
6) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลยัพะเยา 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 9) มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 10) ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 11) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 12) ส านักงาน ปปช.เชียงใหม่ เขต 5 
(เชียงใหม่) 13) กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14) กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 15) สถาบันการจัดการเพื่ อชนบทและสั งคม  (Rural and Social Management 
Institution: RUSMI) 16) ส าน ักงานผู ต้รวจการแผ่นดิน และ 17) ศูนยค์ุณธรรม (องค ์การ
มหาชน) อนัจะน าไปขยายผลต่อไปในระดบัภูมิภาค 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการเกษตรของชุมชน  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ในประเด็นการต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างสร้างสรรค ์ 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ในการขยายผลต้นแบบ 
การพฒันาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดบัภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง การศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน อย่างสร้างสรรค ์ 
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่
การวิเคราะห์หาแนวทางในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจังหวดั
เชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ต าบล โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะทอ้น
ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถแข่งขนั
ได้ในอาเซียน (AC) จนได้ต้นแบบการพัฒนาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ด้านการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ
ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2561) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ให้ได้ตน้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ จ านวน 30 ชุมชน และ
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 3 
(พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอ
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แนวทางในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อม
กับประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ สู่การแข่งขนัใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็น
แผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียง ใหม่ 
เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้ งส้ิน 20 ชุมชน
คดัเลือกให้เหลือ 3 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพดา้นการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ เม่ือเปรียบเทียบกบัประชมคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
3 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 

3.3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้แบบ
ส ารวจ Diamond Model ของ Michael E. Porter (ภาคผนวก ง) 
   3.4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  



10 

1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.2 ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วติร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกบั 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 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวติ และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทัว่ ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึนสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งข้ึน หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป  
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โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (Commercial Advantage) หมายถึง ลักษณะงานวิจยัและ/หรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือ
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ประโยชน์เชิงสำธำรณะ (Public Advantage) หมายถึง การน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 
ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ดา้นการประกอบอาชีพ ดา้นการบริหารจดัการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นวถีิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

ศักยภำพ (Potentiality) หมายถึง ความช านาญในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ท่ีท าให้บุคคลสามารถกระท าการหรือลดเวน้กระท าการในกิจการใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลว ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีไดม้าจาก การเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบติัจน
เป็นนิสัย  




