
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 -11 ได้
อญัเชิญหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวางในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงไดมี้ส่วนเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วย
ให้สังคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง ต่อเน่ืองจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) ท่ีตอ้งน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมีความสมดุลและยัง่ยนื ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญัใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ีเนน้การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) แต่ทั้ งน้ีการพัฒนา
ดงักล่าวควรให้คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ถึงแมจ้ะตอ้งเนน้ใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่ง
มีคุณภาพและยัง่ยืน ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียน
เร็ว คาดการณ์ไดย้ากและซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2559) 
 ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติไดจ้ดัท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของ
ชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีตอ้งการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของ
ประเทศให้สูงขึ้นและสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่าให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม แต่ตอ้งค านึงถึงหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ป่า
ไมแ้ละประมง รวมทั้งการพฒันาและจดัการองค์ความรู้และภูปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขนั
ของประเทศ ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) สอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2556-2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดา้นเกษตร และสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกร รวมถึงการบูรณา
การส่งเสริมภาคการเกษตรเชิงพื้นท่ีให้ไดอ้ย่างย ัง่ยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) ทั้งน้ี
ภายใต้การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2560) ซ่ึงไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมแต่จะท าอย่างไรท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อหลุดพน้จาก
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ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Growth & competitiveness) ให้ได้และมีวิธีการอย่างไร รัฐบาลได้
ก าหนดเป้าหมายดงักล่าวคือ นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการตอบโจทยก์ารวิจยัในดา้นน้ี และหากมองถึงความยัง่ยืนบนฐานการพฒันา
แบบพึ่ งตนเอง อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า บริบทของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจของการพัฒนา 
(ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2559)  
 นโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการเกษตรในล าดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยา้ย
ถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบา้นของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจเม่ือมีการเช่ือมโยง 
North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จากสหภาพเมียนมาร์ 
ซ่ึงเช่ือมต่อกนัทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการบิน 
ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภค เช่น 
ถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ จึงมีความพร้อมในการพฒันาดา้น
การเกษตรเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสู้ง (จงัหวดัเชียงใหม่, 2559)  
 ด้วยเหตุน้ี นักวิจัยจึงได้จัดท าการวิจัยเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ และทิศ
ทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการปรับตวั
ในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการ
กับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ หอการค้า และเกษตรต าบล 
สามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับภาคเกษตรของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 12 ดา้น จาก
ทิศทางของการเปิดอาเซียน (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2559) ไดแ้ก่  
  (1) ปัญหาดา้นประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ขา้ว
และล าไย เพื่อการส่งออกสู่อาเซียน เป็นตน้ 

(2) ปัญหาด้านการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
การตลาดในระดบัอาเซียน เช่น การน าขา้วในประเทศไทยไปแข่งขนักบัขา้วของประเทศเวียดนาม 
เป็นตน้ 
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(3) ปัญหาด้านการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบท่ีตอ้งโปร่งใสและชดัเจน ไดม้าตรฐานใน
ระบบอาเซียนหรือระดบัโลก เพราะจะท าให้สินคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและ
เขา้ตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

(4) ปัญหาด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวดั
เชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

(5) ปัญหาด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจเกษตรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูป
พืชผลทางเกษตรท่ีตอ้งพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีพร้อม
และสามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) ปัญหาด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนักทางความคิด ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของสารเคมีและความไม่ปลอดภยัของอาหารในปัจจุบนั ซ่ึงหากแกไ้ขปัญหาตรงจุดน้ี
ไดจ้ะท าใหสิ้นคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและตอ้งการบริโภคของอาเซียนมาขึ้น 
  (7) ปัญหาด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนักทางความคิด และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนระบบ
มาตรฐานของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จะแข่งขนัในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(8) ปัญหาดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่การวางแผนระบบการผลิต การตลาด การแปร
รูป การเพิ่มมูลค่า และการเก็บรักษา ท่ีตอ้งพฒันาสร้างสรรคแ์ละเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีอย่าง
เหมาะสมและตอ้งแข่งขนัในอาเซียนได ้

(9) ปัญหาดา้นการต่อยอดการวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(10) ปัญหาด้านการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล จนถึงการวิเคราะห์
องค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพ ควร
แก่การต่อยอดการจดัการความรู้ แลกเปล่ียนระหวา่งเกษตรกรใหม้ากขึ้น 
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(11) ปัญหาด้านการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับ
อาเซียน 

(12) ปัญหาด้านการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ  
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน สู่การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของชุดโครงการวิจยั 
 จากผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ น ทั้ ง 12 ด้าน ต่อชุมชนท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ ในฐานะ
หน่วยงานการศึกษาเพื่อท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมุ่งปฏิบติัภารกิจเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความยัง่ยืนอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มีหน่วยงานระดบั
คณะท่ีมีความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ต่อการตอบโจทยปั์ญหาของชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ ง  
12 ดา้น ขา้งตน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 คณะไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
แต่ละคณะต่างมีนักวิชาการและนักวิจัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2560) จึงได้จัดท าชุดโครงการวิจัยเร่ือง “กำรวิจัยและพัฒนำ
ศักยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรแข่งขันในประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (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)” 
ซ่ึงมีโครงการวิจยัย่อย จ านวน 12 โครงการ ได้แก่ 
  โครงการย่อยที่ 1 การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 2 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 3 การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  โครงการย่อยที่ 6 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 7  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 8 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย ่อยที ่ 9  การวิจ ยั เพื ่อต ่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 10 การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  โครงการย่อยที่  11 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียว
ระดบัอาเซียน 
  โครงการย่อยที่ 12 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ทั้งน้ีในการวิจยัปี 2560 (ปีท่ี 1) การวิจยัไดศึ้กษาและพฒันาศกัยภาพชุมชนเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มเกษตรกรชุมชน จ.เชียงใหม่ที่มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในประชาคมอาเซียน จ านวน 14 ต าบล 17 กลุ่มเกษตรกร  
  ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรพบว่า ชุมชนเกษตรมีจุดแข็งคือ สินคา้มี
คุณภาพและมีตลาดรองรับ จุดอ่อนคือ เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ได้
ปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงคุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต โอกาส คือ กลุ่มเกษตรกรมี
หน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้และเงินทุน แต่อุปสรรคที่ตอ้งเผชิญ คือ มี
การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในตลาดสูง แนวทางในการพฒันากลุ ่ม เกษตรกร  6  มิติ
ตามล าดับความส าคญั เร่ิมจากมิติการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน
อย่างคุ ม้ค ่าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 88.89) จ ากนั้นก าหนดมิติของ
เป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพขึ้นโดยก าหนดกลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขนัสู่ระดับ
อาเซียน ด้วยการจดัการความรู้ (KM) จากภูมิปัญญาของเกษตรกรให้เกิดการต่อยอดของการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยใ์ห้ได้ (ร้อยละ 55.56) เพื่อน าไปสู่มิติด้าน
การตลาดแบบบูรณาการกับมิติภาครัฐบาล (ร้อยละ 44.44) สุดทา้ยตอ้งเขา้ถึงมิติของการ
พฒันาระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งและสนับสนุนภาคการเกษตรชุมชนให้สามารถแข่งขนั
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ระดับอาเซียนได้ (ร้อยละ 22.22) การวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของชุมชนซ่ึงได้ผลลพัธ์ของ
การพฒันา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตร และด้านการตรวจสอบและ
พฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร เพิ ่มขึ้นร้อยละ 16.36 รองลงมา คือ ด ้านการส่งเสริมภาค
การเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน เพิ ่มขึ้นร้อยละ 10.91 ด ้านการพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจ
เกษตร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ ่มขึ้นร้อยละ 7.27 ด ้านการส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรีย ์และด้านการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ เพิ ่มขึ้นร้อยละ 5.45 สุดทา้ยคือ ด ้านการพฒันาระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 ดังนั้นการวิจยัในปี 2561 จึงควร
จะให้ความส าคญักับการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้
เพิ ่มขึ้น เพื ่อแก ้ปัญหาของเกษตรกรให้สามารถเขา้แข่งขนัในประชาคมอาเซียนได้อย่าง
แทจ้ริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 11 ประเด็น ได้แก่  

 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 2) เพื ่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั เชียงใหม่ ให ้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียน 

 4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรอบประชาคมอาเซียน 

 5) เพื่อพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 6) เพื ่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



7 

 7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 8) เพื ่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 9) เพื ่อต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 10) เพื่อจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

 11) เพื่อพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 
 12) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร

ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ ชุมชนท่ีร่วมอยู่ในการวิจยัปี 2561 จ านวน 14 ต าบล ได้แก่     
1) ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 2) ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวดั
เชียงใหม่ 3) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 4) ต าบลชมภู  อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ 5) ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 6) ต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 7) ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 8) ต าบลบา้นแม อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 9) ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 10) ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 11) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
12) ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออนจังหวดัเชียงใหม่ 13) ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ และ 14) ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  1) การศึกษาบริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร 
  2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องคค์วามรู้ในการผลิต การวางแผน
ในการจดัการฟาร์ม บญัชีฟาร์ม และเทคนิคในการผลิตสินคา้เกษตร 
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1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/ตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการ ใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ 207 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่  
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(purposive sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 17 ชุมชน และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาในระดบัอาเซียนได ้
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1.4.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 9 
อ าเภอ 17 ชุมชน และจดักลุ่มเกษตรกรตามชนิดพืช 7 ชนิดท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ (1) 
ล าไย (2) เสาวรส (3) หอมหวัใหญ่ และ (4) ขา้ว (5) ปลานิล (6) ชา และ (7) ผกัสลดั 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขันในอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1.4.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (documentary analysis) 
ได้แก่ (1) บริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ   
สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร (2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องค์ความรู้ใน
การผลิต การวางแผนในการจดัการฟาร์ม และบญัชีฟาร์ม การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
   2) การสัมภาษณ์กลุ่ ม เฉพาะเจาะจง ( focus group discussion) เพื่ อ
วิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ในการผลิต ไดแ้ก่ การเลือกใช้พนัธุ์พืช (การคดัเลือกพนัธุ์พืช) การ
จดัการดิน น ้ า ปุ๋ ย (การเตรียมดิน การจดัการน ้ า ดิน ) การจดัการศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การจดัการ
หลงัการเก็บเก่ียว เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ 
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1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค์ เพื ่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 ประเด็น ได้แก่ 
  1) ทราบแนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน  
  2) ทราบแนวทางการพฒันาการตลาดสินคา้ เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน  
  3) ทราบแนวทางการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  4) ทราบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประชาคมอาเซียน 
  5) ทราบแนวทางการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  6) ทราบแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  7) ทราบแนวทางการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน  
  8) ทราบแนวทางการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   9) ทราบแนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  10) ทราบแนวทางการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  11) ทราบแนวทางการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบั
อาเซียน 
  12) ทราบแนวทางมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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1.6 นิยำมศัพท์ 
ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มชุมชนประจ าต าบลของทั้ ง 207ต าบล จังหวัด

เชียงใหม่ 
ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนหรือสังคมท่ีมีการเพาะปลูกพืช

ต่าง ๆ รวมทั้ง การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง ชุมชนเกษตรจึงตอ้งจดัการกับทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึง
เรานิยมเรียกวา่ผลผลิตทางการเกษตร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นครอบครัวเดียวกนัท่ีมีความแข็งแกร่งและมีภูมิตา้นทานท่ีดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพ
ความอยู่ ท่ี ดี  ปลอดภัย และสามารถค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้ น  ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน และ
ประชาชนของประเทศอาเซียนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทั้ง 3 เสาหลกั 
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Competition) มีเป้าหมายให้อาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นแผนงาน
บูรณาการด าเนินงานให้ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 4 ด้านคือ (1) การเป็นตลาด  
และฐานการผลิตเดียว (2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอ และ (4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก  
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาท่ี ช้ีถึงแนวทาง 
การด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั การพฒันาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วหนา้ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
 กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Developing) หมายถึง การวิจยัท่ีมุ่งเนน้น าผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลท่ีชัดเจนในการพัฒนาตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาทรัพยากรน ้ า การเกษตร  
การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
นักวิจยัและพฒันาท างานวิจยัตามความตอ้งการของผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจยัเป็นหลกั ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีส่ือสารและคมนาคม และอ่ืน ๆ ท่ีเน้น
ผลผลิตสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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 กำรบริหำรจัดกำร (Administrative Management) หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบติังานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หน้าท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าท่ี  (Authority)  
(3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society) (5) การวางแผน 
(Planning) (6 ) ก ารจัดองค์ก าร (Organizing) (7 ) ก ารบ ริห ารท รัพยากรม นุษย์  (Staffing)  
(8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) 
และ (11) การงประมาณ (Budgeting)  
 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต (Efficiency) หมายถึง ผูป้ระกอบการมีการพิจารณาถึง 
การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจ ากดั (บุคคลากร ส่ิงของ เงินทุน ขอ้มูล ข่าวสาร และเวลา) ให้คุม้ค่า
ท่ีสุด เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นการเพิ่มผลผลิตนั้นเอง 
 มำตรฐำน (Standard) หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ  ท่ี
แพร่หลายแก่บุคคลทัว่ไป ก าหนดขึ้นโดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผลจากการพิจารณาร่วมกนัโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 เกษตรอ ินทรีย์  (Agricultural Organic)  หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้าน
การเกษตรแบบองคร์วมท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ
โดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติหลีกเล่ียงการใช้วตัถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว ์หรือ
จุลินทรีย ์ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) หรือพนัธุวิศวกรรม 
(genetic engineering) มีการจดัการกบัผลิตภณัฑโ์ดยเนน้การแปรรูปดว้ยความระมดัระวงัเพื่อรักษา
สภาพการเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอน 
 กำรตลำด (Marketing) หมายถึง ระบบของการด าเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดท่ีก าหนดขึ้น 
เพื่อวางแผนเก่ียวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด และการจ าแนกแจกจ่ายผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ เพื่อใชบ้ าบดัความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ในปัจจุบนัและผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้ในอนาคต 
 เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีสร้าง “มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ” และ“คุณค่าทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกได ้
หรือพูดง่าย ๆ คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด” 
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 ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ (Commercial and Public) หมายถึง ผลดีท่ีเกิดขึ้น
จากการด าเนินงาน โดยประโยชน์เชิงพาณิชยเ์นน้รายได ้และผลก าไร เป็นหลกั ส่วนประโยชน์
เชิงสาธารณะเนน้ให้เกิดความอยูดี่มีสุขกบัประชาชนเป็นหลกั 
 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
องค์กร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ (1) ความรู้
ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม และ (2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 วิสำหกิจชุมชน  (Community Enterprise) หมายถึง การประกอบการโดยชุมชนท่ีมี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตทั้งด้านการผลิต การคา้ และการเงิน และตอ้งการใช้
ปัจจยัการผลิตน้ีให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายไดแ้ละ
อาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ แบ่งทุกขแ์บ่งสุขซ่ึงกนัและกนั โดยผา่นการประกอบกระบวนการของชุมชน (อานนัท ์
ตะนยัศรี, 2555) 
 สินค้ำเกษตร  (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือการป่าไม ้และผลพลอยไดข้องผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว 
 กำรส่งเสริมกำรเกษตร (Agricultural Extension) หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาท่ี
มุ่งพฒันาความรู้ ทศันคติ และทกัษะเก่ียวกบัการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร แม่บา้นเกษตรกร
และเยาวชนเกษตร เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับความ
เป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหดี้ขึ้น 
 ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food safety) หมายถึง การท่ีอาหารจะไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ขึ้นแก่ผูบ้ริโภคเม่ือกินอาหารนั้นโดยท่ีมีข้อแมว้่าจะตอ้งมีการจดัเตรียม ปรุงผสมและกินอย่าง
ถูกตอ้งตามท่ีมุ่งหมายส าหรับอาหารนั้น ๆ ดว้ย การท่ีอาหารจะก่อให้เกิดอนัตรายขึ้นกบัผูบ้ริโภค
ไดน้ั้น ก็เน่ืองมาจากอาหารนั้นไดมี้การปนเป้ือนของตวัก่ออนัตราย 
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 มูลค่ำเพิ่ม (Value-added) หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มขึ้ นของระดับศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจดัการภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรพัฒนำศักยภำพ หมายถึง การน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย น ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เม่ือตอ้งการท างานบางอย่าง ตอ้งมีความรู้ในส่ิงนั้น มีความ
พยายามและมุ่งมัน่ในการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด หากมนุษยมี์การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ก็จะเกิด
มุมมองท่ีต่างกนั ผลสุดทา้ยงานท่ีท าก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการ
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการด าเนิน
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ดา้นการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการ
น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชน และตวั
เกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม 




