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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 กระแสความตอ้งการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และ 
ใส่ใจการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์หรือ “ออร์แกนิค” 
(Organic) ทั้งในประเทศไทยและทัว่โลกเติบโตมากขึ้น และมีมูลค่าทางการคา้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี องักฤษ ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น (ธนสิทธ์ เหล่าประเสริฐ, 2558)  

ส าหรับประเทศไทยสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต ได้แก่
ผลไมเ้มืองร้อนทั้งสดและตากแห้ง ผกั สมุนไพร ธัญพืช สินคา้เกษตรแปรรูป และขนมขบเคี้ ยว 
เป็นตน้ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย”์ และ “ระบบการตรวจสอบรับรอง” ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ตลาด และผูบ้ริโภคยอมรับในตวัสินคา้เกษตรอินทรียม์ากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเร่ง
ยกระดับหรือเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย  
ใหเ้ทียบเท่าในระดบัระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะเป็นกลไกช่วยผลกัดนัสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยสู่สากล
เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งไทยเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีจะขยายตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีสินคา้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชอินทรีย ์ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วโพด
ฝักอ่อน หน่อไมฝ้ร่ัง กระเจ๊ียบเขียว ขิง สมุนไพร เคร่ืองเทศ ชา กลว้ยไข่ กลว้ยหอม ล าไย และ
สับปะรด เป็นตน้ กลุ่มสัตวน์ ้ าอินทรีย ์ไดแ้ก่ กุง้กุลาด า ปลาสลิด กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์ไดแ้ก่ สุกร 
ไข่ไก่ นมอินทรีย์ และกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ น ้ าผ้ึง ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 ประเภท คือ  
(1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีมาจากผูผ้ลิตท่ีปฏิบัติตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์  แต่ไม่ได้ขอ 
การรับรองตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน (2) สินคา้
เกษตรอินทรียเ์พื่อการคา้ในประเทศและส่งออก ซ่ึงต้องการระบบส่งเสริม  ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานตามประเทศผูน้ าเขา้หรือบางประเทศให้ยอมรับมาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ปัจจุบนัการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย บริษทัขนาด
ใหญ่ยงัคงมีบทบาทส าคญั ซ่ึงในทางการคา้หากเกษตรกรตอ้งการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อ 
การส่งออก เกษตรกรตอ้งผลิตตามมาตรฐานของประเทศคู่คา้ เช่น เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป (EU) มาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน JAS ของญ่ีปุ่ น และมาตรฐาน IFOAM 
ของสมาพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ เป็นตน้ ในส่วนมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดก้ าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศ โดยยึดหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลแลว้ 7 ฉบบั 
กบั 1 แนวปฏิบติัหรือคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางให้กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้
เกษตรอินทรีย์ได้ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้บริโภคและประเทศผู ้น า เข้า  
ซ่ึงได้แก่ (1) การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ 
(2) ปศุสัตวอิ์นทรีย ์(3) อาหารสัตวน์ ้ าอินทรีย ์(4) ขา้วอินทรีย ์(5) ปลาสลิดอินทรีย ์(6) ผ้ึงอินทรีย ์
(7) การเล้ียงกุง้ทะเลระบบอินทรีย ์และแนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร เกษตรอินทรีย ์
เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์ส าหรับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับ
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เคร่ืองหมาย Q สีเขียว ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองหมาย “Organic Thailand” ติดบนบรรจุภณัฑห์รือ
ติดบนตวัสินคา้ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางมาเป็นเวลานานและง่ายต่อผูบ้ริโภค
ในการสังเกตว่าเป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์และเพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
ไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล รวมถึงประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นการตลาดเกษตรอินทรีย ์มกอช.  
ได้ เร่งจัดท าความ เท่ า เที ยมกันด้าน เกษตรอินท รีย์เบ้ื องต้น  มกอช . ได้ยื่นหนั งสื อ ต่อ
คณะกรรมาธิการด้านเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรป (DG-AGRI) เพื่อสมัครขึ้ น
ทะเบียนรายช่ือประเทศท่ี 3 (Third country list) ทั้งน้ีสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส่งออกไปยงัสหภาพ
ยุโรป มีสินค้า 11 รายการ ได้แก่ ข้าว มังคุด ทุเรียน เงาะ ชา กาแฟ พืชผกั ไก่ หมู กุ ้ง และปลา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน ระบบการผลิตและตรวจสอบ
รับรองสินค้าเกษตรอินทรียข์องไทย จากคณะผูต้รวจประเมินจากสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน  
มกอช. ยงัได้เตรียมแผนจัดท าความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์
ระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่ น ระหว่าง ไทย-จีน และระหวา่ง ไทย-สหรัฐอเมริกา ส าหรับล าดบัความส าคญัใน
การจดัท าความเท่าเทียมนั้น พิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน อาทิ ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตร
อินทรียแ์ละความคืบหน้าในการด าเนินงาน เป็นตน้ ซ่ึงระบบการตรวจสอบรับรองสินคา้เกษตร
ของประเทศไทยในปัจจุบนั ไดรั้บการยอมรับความเท่าเทียมกนัดา้นการรับรองระบบงาน ขอบข่าย
การรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์กรภู มิภาคแปซิ ฟิก  ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific 
Accreditation Cooperation : PAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum : IAF) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดท าความเท่าเทียมกับ
ประเทศคู่คา้ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและสหกรณ์แห่งชาติ, 2555) 
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นอกจากน้ี มกอช. ย ังมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน 
(ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) โดยพิจารณาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงน าโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท าหน้าท่ีพิจารณาจดัท าร่าง รวมทั้ง
แผนงานและโครงการท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานดงักล่าว ส าหรับมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องอาเซียนมีขอบข่ายเน้ือหาครอบคลุม ขอ้ก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย ์การเก็บเก่ียว
ผลิตผลจากธรรมชาติ การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป การบรรจุ
หีบห่อ การแสดงฉลาก และการกล่าวอ้างการตามสอบและบันทึกข้อมูล รวมถึงข้อก าหนด 
การอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก และรายช่ือสารท่ีอนุญาตให้ใช้
ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรียซ่ึ์งสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย (มกษ. 9000  
เล่ม 1) เช่น ระยะปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์ส าหรับพืชล้มลุกอยู่ท่ี 12 เดือน และ 18 เดือน 
ส าหรับพืชยืนต้น ซ่ึงเกษตรกรไทยสามารถปฏิบัติได้ คาดว่าจะเอ้ือประโยชน์และท าให้ไทย
ได้เปรียบด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต “การส่งเสริมและผลักดัน
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล จะท าให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์Q และ Organic Thailand เป็นท่ีรู้จกัของประเทศผูน้ าเขา้สินค้าเกษตรอินทรียท์ั่ว
โลกเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบัสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย พร้อมผลกัดนั
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะท าให้พื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทย 
ขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าวในท่ีสุด 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัล่าสุด ปี 2556-2559 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2556) ก าหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และ  
การบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นระดับภูมิภาคอาเซียน” โดยเกษตรอินทรีย ์เป็นกระบวนการ
ผลิตท่ีใช้หลกัความสมดุลตามธรรมชาติ มีการบริหารจดัการระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อสุขอนามัยของทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดล้อม ทั้งยงัเพิ่ม
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพแก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออก 
โดยแนวโน้มในเร่ืองการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรียก์็มีทิศทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้จากการท่ี
ประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา ญ่ีปุ่ น แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ กว่า 100 ประเทศ  
มีความตอ้งการผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็น
ประเทศผูผ้ลิตสินคา้เกษตร และมีนโยบายรัฐบาลให้ภาคเกษตรเป็นครัวของโลก ประกอบกบัดิน
ฟ้าอากาศเอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีศกัยภาพในการเป็นผูผ้ลิต อย่างไร 
ก็ตามการเปิดเสรีการคา้อาเซียนในปี 2558 เกษตรกรไทยไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด เพราะอาชีพ
เกษตรกรรมคืออาชีพหลกัของผูค้นส่วนใหญ่ในอาเซียน ดงันั้นภาคเกษตรกรรมจะเกิดการแข่งขนั
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รุนแรงในเร่ืองของราคาและต้นทุนการผลิตท่ีตอ้งถูกลง ดงันั้นหากเกษตรกรไทยยงัคงตอ้งพึ่งพา
สารเคมีซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะไม่มีตลาดรองรับสินคา้ปนเป้ือนเหล่าน้ี ทางออกของเกษตรกรไทย 
ทางหน่ึง คือ การลดตน้ทุนการผลิต และผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยการหัน
มาผลิตสินคา้ในระบบปลอดภยัจากสารพิษ (มาตรฐาน GAP) หรือหากเกษตรกรมีความพร้อม 
และมีศกัยภาพให้ท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัประเทศ และระดบัสากล และควรเนน้การผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาดหรือลูกคา้ 
คือเป็นอาหารปลอดภยั อาหารในระบบเกษตรอินทรียห์รือเกษตรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ทางการเกษตร 

ต่อมากระทรวงพาณิชยมี์ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
ซ่ึงเป็นแผนยทุธศาสตร์ฉบบัท่ี 2 โดยมีวิสัยทศัน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคดา้นการ
ผลิต การบริโภค การคา้สินคา้ และการบริการเกษตรอินทรียท่ี์มี ความยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล” โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรียใ์ห้เป็น 600,000 ไร่ ในปีพ.ศ. 2564 จาก
ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 200,000 ไร่ และมีเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียไ์ม่น้อยกว่า 30,000 ราย 
รวมทั้ งเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศ ต่อตลาดส่งออกเป็น 40:60 และท่ีส าคัญคือ การมุ่งท่ีจะ
ยกระดบักลุ่มเกษตรอินทรียวิ์ถีพื้นบา้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงนับเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการ
ขยายเกษตรอินทรียก์ว่าเท่าตวัในอีก 5 ปีขา้งหน้า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคญัของเกษตร
อินทรีย ์เน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิตท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศโดยรวม และมี
ความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงหลกัการส าคญัของการผลิตเกษตรอินทรีย ์4 
ดา้นท่ีทางสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ หรือ International Federation of Organic Agriculture 
Movement (IFOAM) ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรม
ระหว่างผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลเอาใจในเร่ืองการบริหารจดัการ นอกจากน้ียงั
ยดึหลกัหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาล
ท่ี 9 ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัปัจจุบนัจึงไดว้างยุทธศาสตร์หลกั 4 
ด้าน ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการวิจยั การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวตักรรมเกษตร
อินทรีย ์(2) พฒันาการผลิตสินคา้และ บริการเกษตรอินทรีย ์(3) พฒันาการตลาดสินคา้และบริการ 
และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และ (4) การขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์“ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ขอ้น้ียงัสอดรับกับนโยบายการพฒันาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” 
ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม โดยมี
องค์ประกอบส าคญั คือ การเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม”  
เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลย ี
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ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น นางพิมพาพรรณกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ขอ้น้ี ลว้นแต่ตอบสนองแนวโน้มการ
บริโภคสินคา้อินทรียท่ี์เพิ่มขึ้น ในตลาดโลก ศกัยภาพการขยายตลาดสินคา้อินทรียข์องไทยใน
ตลาดโลก สอดรับกบัหลกัการส าคญัและแนวคิด ของ “Thailand 4.0” และแสดงถึงความมุ่งมัน่
และความพร้อมของกระทรวงพาณิชย์ในการผลกัดันและส่งเสริม การคา้และการตลาดสินค้า
อินทรียข์องไทย ทั้งในการเช่ือมโยงสินคา้จากแหล่งผลิตสู่ผูบ้ริโภคในตลาดภายใน ประเทศ ตลาด
ภูมิภาค และตลาดโลก ทั้งยงัเล็งเห็นความส าคญัในการส่งเสริมให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
ไทย ตระหนักถึงความตอ้งการหรืออุปสงคข์องตลาดโลก เพื่อจะไดผ้ลิตสินคา้อินทรียใ์ห้ตรงกบั 
ความตอ้งการของตลาด รวมทั้งเปิดรับการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวตักรรมต่างๆ กบั
สินคา้และบริการ อินทรียข์องไทยต่อไป(พิมพาพรรณ ชาญศิลป์, 2560) 

เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยของปี 2560 แสดงใหเ้ห็นวา่ มีการกา้วกระโดดของพื้นท่ีการ
ผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มีการตรวจรับรองมาตรฐาน คือ มีการขยายตวัเกือบ 266% จากในปีท่ีผ่านมา  
โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์รวมกันกว่า 1.309 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นท่ีท า
การเกษตร (ปลูกพืช เพาะเล้ียงสัตว์น ้ า เล้ียงสัตว์) 0.574 ลา้นไร่ และพื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตจาก
ธรรมชาติ 0.735 ลา้นไร่ การขยายตวัของพื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตจากธรรมชาตินั้น (จากเดิมเพียงไม่ก่ี
พนัไร่) เกิดขึ้นจากผูผ้ลิตเพียง 1 - 2 รายเท่านั้น แต่พื้นท่ีการเก็บเก่ียวเป็นป่าธรรมชาติ ท่ีมีพื้นท่ี
ค่อนขา้งกวา้ง จึงท าให้จ านวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บการรับรองมีขนาดใหญ่มาก  แต่ท่ีน่าสนใจจริงๆ ก็คือ 
การขยายตวัของพื้นท่ีการเกษตร (จากเดิมท่ีมีพื้นท่ีเพียง 0.361 ลา้นไร่) ท่ีขยายตวัมากถึง 59% โดย
พืชท่ีมีการขยายตวัมากท่ีสุดก็คือ ขา้วเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงเกิดขึ้นจากโครงการของรัฐบาล ท่ีขยายตวั
จากเพียงหม่ืนกวา่ไร่เป็นกวา่สองแสนไร่ในปีเดียว 

ทั้งน้ีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจของวงการเกษตรอินทรียไ์ทยก็คือ การเปล่ียนโฉมงานแสดง
สินค้าออร์แกนิค จากเดิมท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานแสดงสินค้าออร์แกนิคระดับประเทศ 
"Organic and Natural Expo and Symposium" ในปี 2561 ทาง Nuremberg Messe บริษัทผูจ้ ัดงาน
แสดงสินค้าระดับโลก (จากเยอรมัน) ได้เข้ามาเป็นผู ้จัดงานน้ีแทน และเปล่ียนช่ืองานเป็น 
"BioFach Southeast Asia" และเปล่ียนขอบข่ายงานให้เป็นงานระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้โดยทางกระทรวงพาณิชยย์งัคงเป็นสนับสนุนหลกัส าหรับผูป้ระกอบการไทยในการออกงาน
แสดงสินคา้น้ี  ซ่ึงการเกิดขึ้นของงานแสดงสินคา้ระดบัภูมิภาคท าให้สมาคมผูป้ระกอบการเกษตร
อินทรีย์ในภูมิภาคได้พบปะกัน จนเกิดการรวมตัวกันเป็น "สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน" 
(ASEAN Organic Federation) เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการเกษตร
อินทรียใ์นภูมิภาคน้ี ในช่วงปี 2560/61 มีกระแสการเติบโตของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พี



6 

จีเอส (participatory guarantee system - PGS) ในวงการผูผ้ลิตและผูป้ระกอบเกษตรอินทรียไ์ทย 
โดยเฉพาะเม่ือแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติของรัฐบาลไดใ้ห้การยอมรับและ
สนับสนุนระบบพีจีเอสน้ี  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงไดจ้ดัท าโครงการสนับสนุนพีจีเอ
สจ านวนมาก แต่ด้วยขอ้จ ากดัของความเขา้ใจและประสบการณ์ ท าให้เกษตรอินทรีย ์พีจีเอส ยงั
ขยายตวัไดค้่อนขา้งชา้  ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ไดร้วมตวักนัจดัตั้ง "สมาพนัธ์เกษตรอินทรียไ์ทย พีจี
เอส" ขึ้นในช่่วงปลายปี 2560 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และบทเรียน ตลอดจนร่วมกนัผลกัดนัให้เกิด
การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส ให้กวา้งขวางมากขึ้น  และต่อมาในช่วงต้นปี 2561 ทาง
สมาพนัธ์ฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกนั
ขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์พีจีเอส ในระดบัประเทศดว้ย (กรีนเนท, 2561)  

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อภาคการเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขันในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทย์วิจัย  
ซ่ึง การท า Pre-research คร้ังน้ีได้จัดขึ้ นในวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
เชียงใหม่ ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
ชุมชนเกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากท่ี
ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันา และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาค
การเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรอ าเภอ 
และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิง
ปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญั คือ 
ปัญหาดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนักทางความคิด และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนระบบมาตรฐานของสินค้า
เกษตรอินทรียท่ี์จะแข่งขนัในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัวิจัยจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง 
การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อ า เ ซี ย น  ( Promoting the production of  the agricultural organic products for Chiang Mai 
community to compete in ASEAN)(เบญจมาศ สันตส์วสัด์ิ, 2560) 

โดยในปีท่ี 1 (2560) ไดท้ราบถึงศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้
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เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค ์บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิจยัเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ 
SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้ ง 3 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจัยพบว่า จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคัญ คือ กลุ่มเกษตรกรมี
สมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูปสินคา้เกษตร และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอย
ให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่เกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ และมีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้
เกษตรของกลุ่ม แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ในแต่ละรอบการผลิตได ้และอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางยงั
มีไม่มาก และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง จากการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter และแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและท้าทายสู่ความเป็นเลิศต่อการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขด้าน
ความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุน (Related 
and supporting industries) 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy Structure and 
Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) ท าให้นักวิจยัเห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน ทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ควรค านึงถึงระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
เนน้การรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพ และหลีกเล่ียงการใชส้าร
สังเคราะห์ เนน้การใชอิ้นทรียวตัถุในการปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการน าเอา
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ซ่ึงเกษตรอินทรียเ์ป็นกระบวนการผลิตท่ีใช้หลักความ
สมดุลตามธรรมชาติ มีการบริหารจดัการระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ี
ปลอดภยัต่อสุขอนามยัของทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้มนั่นเอง นอกจากน้ีการให้ความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอินทรียอ์ย่างถูกตอ้งแก่เกษตรกร จากผูน้ ากลุ่ม หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท า
เกษตรอินทรีย ์หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีให้มี
หมู่บา้นอินทรีย ์(Organic Village) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรองรับสินคา้เกษตรอินทรียส์ด/แปรรูป และเป็น
แหล่งกระจายจ าหน่ายสินคา้ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ทางการเกษตร 
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 การมุ่งพฒันาสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยไปยงัตลาดโลก เน่ืองจากเล็งเห็นความตอ้งการ
ของตลาดท่ีสูงขึ้นเร่ือย ๆ ถือเป็นประเทศหลกัในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียข์องอาเซียนและมี
หน่วยงานท่ี ส่งเสริมการผลิตสินคา้อินทรียอ์ย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยยงัมี
มาตรฐานท่ีน่าเช่ือถือในนานาชาติ นอกจากน้ีกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการพฒันาเกษตรอินทรียข์อง
ประเทศไทย ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 คือมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความรู้และการจัดการนวตักรรมเกษตร
อินทรีย ์ส่วนกลยุทธ์ท่ี 2 คือการพฒันาและเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต กลยุทธ์ท่ี 3 คือเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ดา้นการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศไทยและสร้างความเช่ือมัน่ใน
สินคา้เกษตรอินทรีย ์เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าของสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทย และกลยุทธ์ท่ี 4 คือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะไดรั้บการสนบัสนุนให้ท างานในลกัษณะบูรณาการในการพฒันา
เกษตรอินทรียข์องประเทศไทย(เบญจมาศ สันตส์วสัด์ิ, 2560) ดงันั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากงาวิจนั
ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ในปีท่ี 2 (2561) การวิจยัจึงมีการขยายผล โดยเน้นถึงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็น
การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน ในการขยายผลต้นแบบการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเกษตรในระดับ
ภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงการศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดั
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เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางในประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 207 ชุมชน โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยัวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
เพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน (AC) จนได้ต้นแบบการพัฒนา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ดา้นการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเ ชียงใหม่
จ านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการ (พ.ศ.2561) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ให้ไดต้น้แบบการ
พฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 30 ชุมชน และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 3 (พ.ศ.2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยาย
ผลอีกจ านวน 50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมกบัประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขนัใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยาย
ผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดั เพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่างๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(purposive sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชนคดัเลือกให้เหลือ 3 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์เม่ือเปรียบเทียบกบัประชาคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์บริบทชุมชนและ
บริบทกลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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   1) บริบทชุมชน ไดแ้ก่ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี ต าบลบา้นแมและต าบล
น ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
   2) บริบทกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน
ต าบลชมภู กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
   3) ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
   2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   3) แบบฟอร์มการประเมิน การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ใน
ประเด็น ประเด็น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” “ขอ้ก าหนดมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และแนวทางปฏิบัติ” และ “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS)” (ภาคผนวก ก)  
 
1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  สามารถพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึง มีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
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สินค้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Competition) ด าเนินการควบคู่ไปกับ 
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และ
ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซ่ึงเป็นสาม
ส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) หมายถึง  ป รัชญาท่ี ช้ี ถึ ง 
แนวทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบั
รัฐ ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนั การพฒันาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆไป เช่น การพัฒนา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
ไม่หยุดน่ิง การพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป  
โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agricultural) หมายถึง ระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ี
คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี สารเคมีก าจัด
ศตัรูพืช และฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตวท่ี์เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจ
เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด และปุ๋ ย
ชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถ
ต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการน าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประ โยชน์ด้วย 
ผลผลิตท่ีได้จะปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งท าให้ปลอดภยัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และไม่ท าให้
สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 

ต ำบล (District) หมายถึง ท้องท่ีท่ีรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านประมาณยี่สิบหมู่บ้านเข้า
ดว้ยกนั และมีประกาศจดัตั้งเป็นต าบล มีก านนัเป็นหวัหนา้ปกครอง 

ศักยภำพกำรแข่งขัน  (Competitiveness) หมายถึง  ปัจจัยเชิงเป รียบ เทียบ ท่ีใช้ว ัด
ความสามารถหรือสมรรถนะของตนเองเทียบกับคู่แข่ง การพัฒนาศักยภาพการแข่ งขันให้อยู่
เหนือกว่าคู่แข่งจึงเป็นเป้าหมายท่ีทุกประเทศ/ทุกองค์กรมุ่งไปสู่  แนวทางท่ีจะน ามาซ่ึงความ
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ไดเ้ปรียบในปัจจยัเหล่าน้ีคือ การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และการสร้างนวตักรรม (innovation) 
ในขณะท่ีการเพิ่ม productivity จะมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการดา้นตน้ทุน (cost) คุณภาพ (quality) และ
เวลา (time) อย่างเกิดประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) การสร้าง
innovation จะเนน้ไปท่ีการสร้างและพฒันาส่ิงใหม่ หรือผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA product) 

สินค้ำเกษตร  (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือการป่าไม ้และผลพลอยไดข้องผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว 




