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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economics Community (AEC) คือ การรวมตวั
ของชาติในเอเซียน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางท่ีจะ
ด าเนินไปคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขนัสูง มีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั และมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 
ให้ความส าคญัในเร่ืองการท าให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว การเปิดเสรีดา้นการคา้ขาย
สินคา้ เปิดเสรีดา้นการคา้ภาคบริการ เปิดเสรีการลงทุน การเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น และ
การเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือ (ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2555)  
จะเห็นได้ว่าการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเอ้ือให้ประเทศอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศ
กลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” เม่ืออาเซียนรวมกลุ่มเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  
มีการไหลเวียนของสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น 
ภายใต้กรอบกติกาท่ียอมรับร่วมกัน จะท าให้บรรยากาศการค้าและการลงทุนเสรีมา กขึ้ น  
มีการเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้ งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน ช่วยลดตน้ทุนด้านโลจิสติกส์และ 
การบริหารธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ การอ านวยความสะดวกทางการคา้
และการลงทุน จากการปรับกฎระเบียบและพิธีการลดขั้นตอนต่าง ๆ ใหง้่ายและสะดวกขึ้น รวมถึง
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมการ
แข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและโปร่งใสมากขึ้น (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2552) 

การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ ท าอย่างไรประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบของตนเองจะสามารถด ารงอยู่อย่างมี
เสถียรภาพภายใตบ้ริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีภารกิจส าคญัในการจดับริการ
สาธารณะให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนท่ีสุด จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม  
ในการรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไชยวฒัน์ และ ณิชชาภทัร , 2555) การสร้าง
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ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินและการบริหารงาน  
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางผงัเมืองศึกษาลกัษณะของทอ้งถ่ิน โดยตอ้งดูว่ามี 
ส่ิงใดท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประเทศใดบ้าง เพิ่มบทบาทให้ท้องถ่ินมีศักยภาพให้มากขึ้น และ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดส่้งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้การเตรียมพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม 
การพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดบัชุมชน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อย การจดัการดา้นการศึกษา วฒันธรรม จารีต 
และประเพณี ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับ 
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนท่ีเกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศ
สมาชิกมากท่ีสุด เป้าหมายส าคญัของ AEC และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น คือ (ศุภสวสัด์ิ ชชัวาล, 
2555) 

1) เพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ เงินทุนและแรงงานท่ีเสรี ท าใหมี้การลงทุน
จากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า ธุรกิจ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SMEs อาจถูกซ้ือกิจการหรือร่วมทุนจากต่างประเทศ เกิดความตอ้งการจากกลุ่ม
ทุนต่างชาติใหมี้การพฒันา ระบบเครือข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มากขึ้น  

2) กลุ่มแรงงานวิชาชีพอาจโยกยา้ยระหว่างประเทศตามแรงจูงใจทางด้านค่าจ้างและ 
กลุ่มแรงงานทัว่ไปก็อาจยา้ยเขา้มาท างานในประเทศไทยมากยิง่ขึ้น การเคล่ือนยา้ยในเร่ืองแรงงาน 
อาจก่อใหเ้กิดปัญหาโรคระบาดได ้

3) เพื่ อให้ เกิดตลาดและฐานการผลิตร่วม การใช้ท รัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการผลิต  
อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง อาทิ เร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  
ซ่ึงอาจมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมา 

4) เพื่อใหเ้กิดการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
5) เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเสมอภาค 
6) เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงเขา้กบัเศรษฐกิจโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลกระทบของ AEC ต่อ ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวทางการปรับตวั 

ไดแ้ก่ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 

การขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน เช่น การพฒันาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตลอดจน
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โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการผลิต เช่น ไฟฟ้า ประปา ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาจจ าเป็นตอ้งประสานขอความร่วมมือกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในทอ้งถ่ิน
รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เช่น ทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการส่งเสริมการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน 

3) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวงั
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและ
บรรเทาวิกฤติทางด้านส่ิงแวดล้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหาสืบเน่ืองจากแรงงานอพยพ ควรมี
แนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาดและการจัดการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจดัการศึกษาให้กบัลูกหลาน การบริหารจดัการเร่ืองแรงงานต่างชาติ 
ท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทย และการจดัสวสัดิการใหแ้ก่แรงงานอพยพ 

5) การรักษาความสงบเรียบร้อย อาจตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีในเร่ืองการเฝ้าระวงัปัญหาดา้น
อาชญากรรมมากขึ้น ในบางพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ าเป็น ตอ้งพฒันาระบบและ
จดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัแรงงานอพยพร่วมกบัราชการส่วนกลางเพื่อน ามาใชใ้นยามจ าเป็น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจตอ้งร่วมกบัชุมชนในการก าหนดกติกาและหลกัเกณฑข์องชุมชนส าหรับ
แรงงานต่างชาติ 

7) การจัดการด้านภาษา วฒันธรรม และจารีตประเพณี อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูล 
ท่ีจ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้และท าความเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะขอ
งบประมาณเพิ่มเติม  เพื่อพฒันาการจดับริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีความจ าเป็นจะตอ้งปรับตวัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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1) การประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ในการปรับบทบาท
ภารกิจ 

2) การพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาองักฤษ รวมถึง
ภาษาอาเซียน 

3) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบางพื้นท่ี เช่น ในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนหรือจงัหวดัท่ีมีแรงงานต่างชาติ อาจจ าเป็นตอ้งมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพนัธ์เพื่อให้
สามารถปรับตวัและรับมือกบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได ้
 ส าหรับประเทศไทยการเปิดประชาคมอาเซียนอาจท าให้ประเด็นทางการเมืองมีบทบาท
ส าคญัมากยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกัน เช่น ปัญหาชายแดน ปัญหา
ทางดา้นการเมืองท่ีอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล อาจไดรั้บผลกระทบถึงความเป็นผูน้ าใน
ดา้นเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาทางการเมืองและการบริหารท าให้การพฒันาของเศรษฐกิจไทย
เป็นไปอย่างเช่ืองช้าและตอ้งหยุดชะงกัเป็นระยะ ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน 
ประเทศไทยมีความยดืหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนดา้นนโยบายและกฎหมายท่ีค่อนขา้งล่าชา้ท าให้เกิด
การเตรียมความพร้อมได้น้อยและช้ากว่าบางประเทศท่ีมีการเตรียมพร้อมได้ดีและรวดเร็วกว่า
ประเทศไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2556) แมว้่าตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา รัฐมี
นโยบายการกระจายอ านาจโดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีบริหารจดัการสาธารณะส่วนทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายและ
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และการรับผิดชอบร่วมกนัระหว่าง
ภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการดูแลระบบสาธารณูปโภค การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม การดูแลชีวิตทรัพย์สินและการดูแลกิจการส่ิงแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ  
ท่ีอาจจะตอ้งอยู่กบัส่วนกลาง คือ การทหารและการต่างประเทศ แต่ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
นั้น จะต้องมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไปในชุมชนและท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเคล่ือนไหวภาคการตลาด ภาคประชาสังคม เงินทุน และการแลกเปล่ียนทางการเมืองและ
วฒันธรรม ซ่ึงมีผลต่อกิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกว่าท่ีผ่านมาเทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะเป็นองคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่รัฐบาล
ท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการจดัการการต่างประเทศอยูแ่ลว้ (วีรากร อุตร์เลิศ, 2555) 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการบริหารทอ้งถ่ินท่ีเรียกว่า “องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน” (องค์การบริหารส่วนต าบล: อบต. และเทศบาลต าบล: ทต.) ซ่ึงทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะตอ้งมี
อ านาจในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้น จะต้องมีเคร่ืองมือด้านนโยบายระดับภูมิภาคและ
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ทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการพฒันาตนเองประกอบดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ในการสนับสนุนทางธุรกิจการขยาย
การส่ือสารทั้งในรูปแบบและความหลากหลายของภาษาต่าง ๆ ท่ีทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยูใ่กลเ้คียงรวมถึง
นโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองใน เร่ืองการศึกษาระดบัสูง เพื่อผลิตบณัฑิตและทรัพยากร
ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานโดยตรง แต่การเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ ทั้ งทาง สังคมวฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการและ 
การท่องเท่ียว ย ังอยู่ ในระดับ ท่ีน้อย ส่วนด้านสาธารณ สุขอยู่ในระดับปานกลาง โดยท า 
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จดัท าโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ และน าเสนอโครงการอบรม
ภาษาองักฤษ เพื่อการพฒันาต่อยอดให้อยูใ่นระดบัท่ีดี ด้านสาธารณสุข เสนอโครงการการควบคุม
และป้องกนัโรคระบาด เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี ดา้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการพฒันาสินคา้และ
ผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 
2555) 
 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
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 ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการ
ปรับตัวในอาเซียน 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
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ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
และ รศ.ดร.เส รี พงศ์พิ ศ  (อธิการบดี  สถาบันการเรียน รู้ เพื่ อปวงชน) โดยความกรุณ า  
จาก ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกบั ศ.ดร.อารี วิบูลยพ์งศ์ (คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวดั
เชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ อาศยัทฤษฎีและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 ดงันั้น คณะนกัวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์ร
ภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคประชาคมอาเซียน (Promoting the agriculture of Chiang 
Mai local community in ASEAN community)” ภายใตชุ้ดโครงการ “การสร้างและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Research and developing the potentiality of 
Chiang Mai agricultural community creatively for ASEAN Economic community competition  
base on sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC).” โดยในปีท่ี 1 (2560) ไดท้ราบ
ถึงศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ 
ใน ชุมชนจังห วัด เชี ยงใหม่  ในกรอบประชาคมอาเซี ยน  และ เสนอ เป็นยุท ธศาสต ร์  
ในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ทั้ง 18 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 2) สมาคม SME 
แห่งประเทศไทย 3) มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา 4) มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 5) มหาวิทยาลยัพายพั  
6) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลยัพะเยา 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 9) มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 10) ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 11) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 12) ส านักงาน ปปช.เชียงใหม่  
เขต 5 (เชียงใหม่) 13) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14) กลุ่มแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจการเกษตร 15) พฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 16) สถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและ
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สังคม (Rural and Social Management Institution: RUSMI) 17) ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน และ 
18) ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) ผลท่ีไดจ้ะน าไปขยายต่อในระดบัภาคต่อไป  จากการวิจยัเพื่อ
การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ในภาคประชาคม
อาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 6 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า จุดแข็งของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีส าคัญ คือ สมาชิกกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาด การ
เพาะปลูก การแปรรูป และการประชาสัมพนัธ์ ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
ยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคัญ คือ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถจดัการฟาร์มและพื้นท่ีการเพาะปลูกให้มี
ประสิทธิภาพได ้สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนเท่านั้น กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบการผลิตได ้และอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงั
มีไม่มาก และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ การตลาดมีการแข่งขนักันในพื้นท่ีสูง ทั้งในด้านราคาและ
ปริมาณ และตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. 
Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ  
ต่อการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ ประกอบไปด้วย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน 
(Factor condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์  โครงสร้าง และการ
แข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวิสัย หรือ
โอกาส (Chance) ท าให้นกัวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการ
ส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน ทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด 
คือ กลุ่มเกษตรกรควรได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นแหล่งเงินทุน ดา้นความรู้ ดา้นการผลิต การบญัชี และการตลาด เพื่อให้
เกษตรกรมีประสิทธิภาพดา้นเกษตรมากยิง่ขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได ้

จากผลการศึกษาการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่
พบว่าหน่วยงานภาครัฐ เช่น กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้ว ต าบลบา้นแม ไดรั้บการความช่วยเหลือดา้น
ความรู้ เร่ืองการผลิตขา้วในระบบอินทรียใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  การผลิตน ้าหมกัและปุ๋ ยอินทรีย ์
การจดัการระบบฟาร์มในการควบคุมโรคและศตัรูพืชอ่ืนๆ จากส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง  
ศูนยว์ิจยัขา้ว กรมพฒันาท่ีดิน และเทศบาลต าบลบา้นแม  และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั  
ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง ไดรั้บการช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง
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ในดา้นความรู้  เช่น  การเพิ่มปริมาณการผลิต การพฒันาปุ๋ ยอินทรีย ์ วิทยาการหลงัเก็บเก่ียวท่ีดี  
ส่งผลเสียแก่ตน้ล าไยนอ้ยท่ีสุด  การพฒันาความรู้ดา้นการผลิตล าไยในระบบอินทรีย ์เป็นตน้  เม่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดการส่งเสริมการเกษตรท่ีระบุว่า  กระบวนการของการส่งเสริม
การเกษตร ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบส าคญั ๆ เช่น  การส่งเสริมความรู้และทกัษะ  ถึงแมว้่า
เกษตรกรจะมีความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรเองแลว้ก็ตาม  
การส่งเสริมการเกษตรยงัสามารถน าความรู้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรยงัขาดไปเพิ่มเติมให้ได ้  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความช านาญให้เกษตรกรเป็นกิจกรรมส าคัญ  การให้
ค  าแนะน าและขอ้มูลข่าวสาร  การส่งเสริมการเกษตรเป็นการให้ค  าแนะน าดา้นเทคนิคและขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อใหเ้กษตรกรใชใ้นการตดัสินใจและน าไปปฏิบติัไดซ่ึ้งค าแนะน าดา้นเทคนิคการ
ผลิตนั้นไดม้าจากการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์เกษตร  และนอกจากนั้นแลว้ ตวัเกษตรกรก็อาจ
เป็นแหล่งท่ีจะให้ค  าแนะน าและข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ด้วย  นอกจากนั้นองค์กร
เกษตรกร นกัส่งเสริมควรให้ความช่วยเหลือแนะน าเกษตรกรในการจดัตั้งองคก์รท่ีจะสามารถเป็น
ศูนยก์ลางในการติดต่อเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรกบัเกษตรดว้ยกนัในอนาคต  องค์กรเกษตรใน
ท้องถ่ินจะท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้  ข้อมูลข่าวสารได้  และนักส่งเสริม
การเกษตรยงัตอ้งการกระตุน้และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเกษตรอีกดว้ย 
 นอกจากนั้นแนวทางในการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐให้กบักลุ่มเกษตรกร
โดยใช้หลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดี
กินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รักอาชีพในการท าการเกษตร โดยหันมาท าเกษตรอินทรีย ์เพื่อสุขภาพท่ีดี
ขึ้นทั้งของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ลดปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ลดการปนเป้ือนของสารเคมีใน
ดิน และส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมให้กลับมาดียิ่งขึ้ นปลูกข้าวอินทรีย์ เช่น ต าบลสันป่าตอง  มี
แนวทางในการส่งเสริมโดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการท าการเกษตรของกลุ่ม 
เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รักในอาชีพเกษตรโดยหันมาท าเกษตรอินทรีย ์เพื่อ
สุขภาพท่ีดีขึ้นทั้งของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  ซ่ึงมีความคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริเป็นปรัชญาท่ีมีมิติครอบคลุมถึง 4 ดา้นไดส้รุปไว ้ คือ 1) มิติ ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง 
เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน มีความขยนัหมัน่เพียรประกอบสัมมาอาชีพ มีชีวิตท่ีเป็นสุขตาม
สมควรแก่อตัภาพ พน้จากการเป็นหน้ีและความยากจน สามารถพึ่งตนเองได ้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น
และเป็นสุข 2) มิติดา้นจิตใจ หมายถึง มีจิตใจท่ีรู้จกัพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในส่ิงท่ีมี 
ยินดีในส่ิงท่ีได ้ไม่โลภ ปฏิบติัตามทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทาใน การด ารงชีวิต 3) มิติดา้น
สังคม หมายถึง การมุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสุขสงบ ประชาชนมีความ เมตตาเอ้ืออาทรช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั มุ่งให้เกิดความสามคัคี ปราศจากการเบียดเบียน การเอารัด เอาเปรียบและการมุ่งร้าย



9 

 

ท าลายกัน และ 4) มิติดา้นวฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิต ท่ี ประหยดั อดออม มีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวตัถุนิยมและบริโภค นิยม ซ่ึงท าให้เกิดการเป็นหน้ีสิน การ
ทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหน่ึงท่ี บ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ   
 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน การส่งเสริมการเกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน เกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการให้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรดา้นต่าง 
ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นแหล่งเงินทุน ดา้นความรู้ ดา้นการ
ผลิต การบญัชี และการตลาด การส่งเสริมในเร่ืองเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ เพื่อการจดัการ
กระบวนการผลิต ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในการผลิต ย่นระยะเวลาในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรรวมถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตรใหดี้ยิ่งขึ้น  การสร้างกลุ่มเกษตรกร
เครือข่าย ในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ การวางแผนการผลิต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ในดา้นต่าง ๆ ของกนัและกนั เพื่อสร้างความมัน่คงในอาชีพ ความร่วมมือกนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การท าการเกษตร ตลอดถึงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เน่ืองจากเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่มา
ใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตร และพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้มูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ี
เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษา  ถึงความตอ้งการโครงการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร ใน
ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความ
ตอ้งการโครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการส่งเสริมเกษตรโดยรวมในระดบัมาก เ ช่น ด้านการ
ปลูกพืช  ประเด็นท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด คือ  การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืช  
การใส่ปุ๋ ย/ การบ ารุงดูแลรักษาสภาพดิน การเก็บเก่ียวผลผลิต ดา้นการเล้ียงสัตว ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วน
ใหญ่ตอ้งการให้ส่งเสริมการเก่ียวกบั  การคดัเลือกพนัธุ์  การให้อาหารสัตวเ์ล้ียง  มากท่ีสุด  ส่วน
ดา้นหัตถกรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการให้ส่งเสริมการเกษตรดา้นงานหัตถกรรมในระดบัปานกลางทุก
ประเด็น  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตลาด/ การจ าหน่ายผลผลิต วิธีการท า และด้านเทคนิคการท าและ
การออกแบบ สาเหตุท่ีตอ้งการให้ส่งเสริมในระดบัปานกลางเน่ืองจากในแต่ละชนเผ่ามีเอกลกัษณ์
ของหัตถกรรมท่ีผลิตเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ นอกจากนั้นเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลยงัตอ้งการใหส่้งเสริม
ด้านการท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และการวางแผนการผลิตอีกด้วย  ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าจากผลการ
การศึกษาทั้งสองดงักล่าว เกษตรกรยงัตอ้งการใหส่้งเสริมการเกษตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรรวมถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตรให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ส าหรับ
วิธีการส่งเสริมการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เน้นการส่งเสริมเกษตรกร
แบบกลุ่ม เช่น  กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย, กลุ่มชุมชน
ประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
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เกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
บา้นแม อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบา้น
กลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
การส่งเสริมใชว้ิธีการส่งเสริมหลาย ๆเร่ือง  ตามความถนดัของกลุ่มเกษตรกร  โดยมีทีมนกัวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายหน่วยงานเขา้ไป ส่งเสริมโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น  จดัโครงการอบรม 
หรือ ให้ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ ทั้ งเสียงตามสาย  ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงวิธีการดังกล่าว
สอดคลอ้งกบั  แนวคิดวิธีการส่งเสริมการเกษตรไดก้ล่าวถึงประเภทของวิธีการส่งเสริมการเกษตร
ไวว้า่  1) วิธีการส่งเสริมการเกษตร โดยอิงบุคคลหรือ ผูรั้บสารเป็นเกณฑ์ เช่น 1.1) วิธีการส่งเสริม
การเกษตรแบบรายบุคคล  หรือแบบบุคคลต่อบุคคล 1.2) วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยกลุ่มบุคคล 
1.3) วิธีการส่งเสริมการเกษตรมวลชน 2.) วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยอา้งอิงวตัถุประสงค์ หรือ
ตัวสารเป็นเกณฑ์ คือ 2.1 ) การส่งเสริมการเกษตรโดยการส่งเสริมเพียงเร่ืองเดียว   2.2 ) การ
ส่งเสริมการเกษตรโดยการเลือกเร่ืองเสริมหลายๆ เร่ือง 2.3) การส่งเสริมการเกษตรโดยการเลือก
เร่ืองทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัฟาร์มและบา้นเรือน  3.) การส่งเสริมการเกษตรโดยอิงเจา้หน้าท่ีหรือผูส่้ง
สารเป็นเกณฑ์  3.1) การใช้ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีความรู้แบบกวา้ง 3.2) การใช้ทีมนักวิชาการ 
3.3) การใช้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วย  3.4 ) การใช้เจ้าหน้าท่ีส่ือมวลชน  
4.) วิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยอิงตามช่องทางหรือส่ือท่ีใช้ในงานส่งเสริมเกษตร 4.1) วิธีการ
ส่งเสริมเกษตรโดยใชส่ื้อค าพูด 4.2) วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์4.3) วิธีการส่งเสริม
เกษตรโดยใช้ส่ือภาพและเสียง 4.4 )วิธีการส่งเสริมเกษตรโดยใช้ส่ือกิจกรรม  และ 5.) วิธีการ
ส่งเสริมการเกษตร โดยอิงชุมชน 5.1)  การส่งเสริมการเกษตรในชุมชนชนบท 5.2) การส่งเสริม
การเกษตรในชุมชนในเมือง  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื ่อวิจ ยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย ่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
กรอบประชาคมอาเซียน 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน  
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จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่  ในกรอบประชาคมอาเซียน และเพื่อ เสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ  
ภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ในการขยายผลตน้แบบ  
การพฒันาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดบัภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึง การศึกษา
ศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร  
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ  
ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ศักยภาพภาคการเกษตรชุมชน จังหวัดเชียงใหม่อันจะน าไปสู่การวิ เคราะห์หาแนวทาง  
ในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ชุมชน 
โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบท่ีจะ 
เกิดขึ้ นกับ การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ในภาค
ประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นอาเซียน (AC) จนไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  
ในภาคประชาคมอาเซียน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ (พ.ศ. 
2561) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ให้ไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชี ยงใหม่  การส่ งเส ริมภาคการเกษตรขององค์กรภาค รัฐใน ชุมชน  จังหวัด เชี ยงใหม่  
ในภาคประชาคมอาเซียน จ านวน 30 ชุมชน และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยาย
ผลอีกจ านวน 50 ชุมชน เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และท าการวิจยั
และพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนั  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจึงสามารถเสนอ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจังหวดัเชียงใหม่  
พร้อมกับประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน  
จังหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขันใน AEC อันจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดับจังหวัด 
เพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน  
จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
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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 20 ชุมชนคดัเลือกให้เหลือ 6 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัประชมคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
6 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน 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  
 
1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถท าการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค์ เพื ่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด ้านการส่งเส ริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน 
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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 
 กำรส่งเสริมกำรเกษตร  (Agricultural Extension) หมายถึง การเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกรกบัแหล่งวิทยาการเพื่อท่ีจะกระจายความรู้ใหม่ ๆ และหลกัการท่ีดีไปสู่เกษตรกร 
และท าให้เกษตรกรเหล่าน้ีไดน้ าวิทยาการแผนใหม่ไปใช้ในฟาร์มของตน การส่งเสริมการเกษตร 
เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัการเรียนการสอนและการคน้ควา้วิจยั กล่าวคือผลของการคน้ควา้วิจยัทาง
เกษตรกรรมจะไม่มีประโยชน์อย่างแทจ้ริง ถา้ไม่ได้น าผลเหล่าน้ีไปมอบให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็น 
ผูป้ฏิบติัความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่งเสริมเกษตรกบัการคน้ควา้วิจยั 
 องค์กรภำครัฐ หมายถึง องค์กรท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่
หวงัผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นตน้ 
 




