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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ทวปีเอเชียมีบทบาททางยุทธศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก หากแบ่งโซนใหม่
ของเอเชียสามารถแบ่งได้ 5 โซน  (ณรงค์ ขุ ้มทอง, 2556) ได้แก่  (1) โซนเอเชียตะวันออก 
ประกอบดว้ย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้มาเลเซีย ฮ่องกง ไตห้วนั เกาหลีเหนือ มองโกเลีย และมาเก๊า กลุ่มน้ี
เป็นโซนท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/การศึกษา/ภาคอุตสาหกรรมมีญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
รวมถึงจีนท่ีนับวนัจะเป็นประเทศยกัษ์ใหญ่ของโลกข้ึนทุกวนั (2) โซนเอเชียใต้ ประกอบด้วย 
อินเดีย ปากีสถาน มลัดีฟส์ บงักลาเทศ อพักานิสถาน เนปาล ภูฏาน และศรีลงักา มีก าลงัซ้ือมาก 
ประชากรรวมแลว้กวา่ 1,000 ลา้นคน โซนน้ีจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติจ านวนมหาศาลเช่นกนั โดยเฉพาะอินเดียเป็นผูน้ าดา้นคอมพิวเตอร์ของโลก (3) โซน
ตะวนัตกเฉียงใต ้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มน ้ ามนัรายใหญ่ของโลกมีซาอุดีอาระเบีย ตุรกี เยเมน อิรัก โอมาน 
จอร์แดน อิหร่าน คูเวต ซีเรีย เลบานอน บาห์เรน กาตาร์ อิสราเอล อาหรับเอมิเรตส์ ไซปรัส 
จอร์เจีย อาร์เมเจีย และอาเซอร์ไปจาน (4) โซนเอเชียกลาง บางประเทศแยกมาจากรัสเซียอยูท่าง
ตอนเหนือของทะเลแคริบเบียน เป็นประเทศค่อนขา้งปิดทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ เพราะ
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจยัหน่ึง โซนน้ีประกอบดว้ย เตอร์กิสถาน อุซเบกิสถาน คาซักสถาน 
คีร์กิสถาน ทาวกิ์สถาน เป็นกลุ่มท่ีคนไทยติดต่อสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ นอ้ยมาก แต่เป็นกลุ่มท่ีคนไทย
น่าสนใจและศึกษาเพราะเป็นกลุ่มท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  (5) โซนตะวันออกเฉียงใต้ (โซนอาเซียน  ASEAN) ประกอบด้วย  
10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และ
สิงคโปร์ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทมากข้ึน 5-10 ปีท่ีผา่นมา ดว้ยลกัษณะทางกายภาพมีทั้งพื้นดิน 
มีทั้งเกาะแก่ง มีทะเล มีอากาศไม่หนาวไม่ร้อน และเป็นเส้นทางการคมนาคมของโลก โดยเฉพาะ
ทางเรือ จึงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ทีเดียว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้
ความส าคญัมากเพราะอเมริกาตอ้งการถ่วงดุลอ านาจของจีนในโซนน้ี โซนน้ีจึงเป็นอู่ขา้ว อู่น ้ าของ
โลก ฉะนั้นจะเห็นว่าเอเชียจึงกลายเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจใหม่ของโลกในทุก ๆ ดา้น ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงภายนอกประเทศของไทยในปัจจุบนัส่วนใหญ่จึงไดรั้บอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง
โดยมีเอเชีย (ASIA) เป็นศูนยก์ลางของโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมนัน่เอง 
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 ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยประชาคม
อาเซียนจะเป็นองค์กรท่ีมีเพียงหน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอตัลักษณ์ หน่ึงประชาคม (one vision, one 
identity, one community)  ซ่ึงมีสามเสาหลักด้วยกัน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community-ASC) และประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน  (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) (กรมอาเซียน, 2559) ทั้งน้ี เสาหลกัท่ีสมาชิกอาเซียนให้ความส าคญัเป็นพิเศษ
คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีนอกจากจะเน้นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
ระหวา่งประเทศต่าง ๆ ภายในสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัแลว้ ยงัจะเนน้การคา้และการลงทุนระหวา่ง
อาเซียนกบัสามประเทศในเอเชียตะวนัออก คือจีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น (อาเซียน + 3) และอาเซียน
กบัอีกหกประเทศ คือ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย (อาเซียน + 6) ซ่ึง
คาดวา่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางการคา้และการแลกเปล่ียนขา้มชาติและขา้มภูมิภาคอยา่งมหาศาล อนั
จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในการค้าข้ามชาติและข้าม
ภูมิภาคเป็นหลกั ส าหรับกลุ่มคนในระดบัรากหญา้ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะส่งผลกระทบ
อยา่งมหาศาลต่อวิถีชีวิตประชากรส่วนใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติใน
ปัจจุบนัท่ีบางส่วนตอ้งกลายเป็นเหยื่อของขบวนการคา้มนุษย ์ราคาพืชผลทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า 
อนัเน่ืองมาจากการทะลกัเขา้มาของผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบา้น การถูกบงัคบัให้
ยา้ยออกจากถ่ินฐานบา้นเกิดเน่ืองมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและบรรษทัขา้มชาติ 
ไดแ้ก่ การสัมปทานเหมืองแร่ การสร้างเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างท่าเรือ และการสร้าง
ถนนกบัเส้นทางรถไฟ เป็นตน้  
  ปัจจุบนั ประชาชนโดยทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงรวมถึงคนไทยยงัไม่ได้มี
ความรู้สึกถึงความเป็น “พลเมืองอาเซียน” จากรายงานผลการส ารวจขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติ
เก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองอาเซียน (ILO, 2012) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็น 
“พลเมืองอาเซียน” ไม่ถึงร้อยละ 65 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีก่อตั้งอาเซียน 
รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลกัดนัให้เกิดการ
สร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ท่ีเนน้การปฏิบติัและเช่ือมโยงยิ่งข้ึน เพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนในภูมิภาคตามท่ีปรากฏในปฏิญญาชะอ า หัวหิน วา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2552-2558 ซ่ึงประเทศไทยมีข้อผูกพันร่วมกับสมาชิกอาเซียนท่ีจะส่งเสริมให้
ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์จากการรวมตวัของอาเซียน และกระบวนการ
เป็นประชาคมอาเซียน อนัจะท าให้ประชาชนสามารถก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้อย่าง
บรรลุผลไดภ้ายในปี พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีสมบรูณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเขม้แข็งทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงดา้นการเมืองและความ
มัน่คง โดยท่ีประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลกัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั ควรมีการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองไปพร้อม ๆ กนั การก าหนดการกา้วไปสู่ประชาคมเป็นวาระแห่งชาติ จึงควรครอบคลุมทั้ง
สามเสา เพื่อประกอบกนัเป็นประชาคมอาเซียนท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ โดยมีคณะกรรมการอาเซียน
แห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสานการด าเนินงาน  และติดตามความคืบหน้าใน
ภาพรวมทุกเสา และมีหน้าท่ีส าคญัในการผลกัดนัและสนบัสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการเพื่อกา้วไปสู่ประชาคมอาเซียน และไดมี้การจดัท าแผนงานแห่งชาติส าหรับการกา้วไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนดว้ย 
 เพื่อให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ และลด
ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานไวม้าประยกุตใ์ชใ้น
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (การเมือง, 2559) กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
อยา่ง “พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืน แต่ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเพื่อกา้วเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอยา่ง “มีเหตุผล” เพื่อให้ “มีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี” ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมี
ความกา้วหนา้อยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื ตามค าขวญัของประชาคมอาเซียน ซ่ึงตรงกบัวสิัยทศัน์
การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใชง้านวจิยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ี
สมดุลและย ัง่ยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนา
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงข้ึน และสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และ 
ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” โดย
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจ้ดัท าร่างทิศทางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี
หลกัการส าคญัคือ “มุ่งพฒันาภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผล
ในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในทุกระดบั ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ให้ความส าคญักบัการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่าง
บูรณาการและเป็นองคร์วม” และยดึวสิัยทศัน์ปี พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
มีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพียง ยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล 
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การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะ
แวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มีความ
มัน่คงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่ งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก 
สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 
2559)  
 ทั้งน้ีนโยบายการวิจยัของชาติระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดไวบ้นพื้นฐานความ
ต่อเน่ือง จากนโยบายการวิจยัของชาติ โดยเน้นงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงมีการก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีสอดรับกบัแนวทาง 
การพฒันาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการ
เปล่ียนแปลงและภาวะความเส่ียงในเชิงเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยให้สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับ ประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การน าผลการวิจยัไปสู่การ
ลงทุนในเชิงพาณิชยใ์ห้มากยิ่งข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2559) สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 1 คือ การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม โดยมี
เป้าประสงคก์ารวจิยั คือ สร้างเสริมองคค์วามรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานเพื่อความมัน่คงของประเทศ โดยการ
สร้างความเขม้แข็งของสังคมการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
ซ่ึงก าหนดตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์มีการถ่ายทอดผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้และการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรคใ์นดา้น
การพัฒนาสังคม อีกทั้ งในกลยุทธ์การวิจัยท่ี  8 คือ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและสังคม ประกอบด้วยแผนงานวิจยั 8.10 การวิจยัเก่ียวกับการพัฒนา
ศกัยภาพของแรงงานและการส่งเสริมทกัษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Communits-AC) นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความส าคญักลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุ่งเนน้ 
โดยค านึงถึงวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการผลงานวิจยัและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและ
น าไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการส าคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในระดบัภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวิจยั
ในพื้นท่ีดว้ย ดงันั้น จึงก าหนดกลุ่มเร่ืองวจิยัท่ีควรมุ่งเนน้การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็น
การวิจัยเก่ียวกับการสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ควบคู่ไปกบัการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ขจดัความยากจนและพฒันา
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เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย  โดยมีเป้าประสงค์ คือ สังคมมี 
ความเขม้แข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการว่างงาน และประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้
อยา่งมัน่คง 
 หากจะมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอาเซียนนั้น พบว่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีน่าอยูท่ี่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัไดรั้บ
การโหวตจากนิตยสารการท่องเท่ียวชั้นน าของโลกว่าเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลกอนัดบัตน้ ๆ 
เมืองหน่ึง (มงคล ตนัติสุขุมาล, 2555) ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์การยา้ยถ่ินฐานของทั้งคนไทย
และคนต่างชาติเขา้มาอยูใ่นเชียงใหม่อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของ
ไทย เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทาง 
ตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จากประเทศพม่า ซ่ึงเช่ือมต่อกนัทางถนนและรถไฟ
ความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็นศูนย์กลางทางการบิน ศูนยก์ลางทางการศึกษา และ
ศูนยก์ลางทางการแพทย ์ในอนุภูมิภาคด้วย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้าง
เครือข่ายสาธารณูปโภค เช่น ถนนวงแวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมี 
ความพร้อมในการพฒันาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดสู้ง นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ปิดศูนย์
ประชาคมอาเซียน รองรับการประสานงานทุกภาคส่วนขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
การจดัตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ตาม 3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดั เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และปลดัจงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการศูนยฯ์ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2559) ซ่ึงหากพิจารณา
ถึงจงัหวดัเชียงใหม่เองนั้น ข้อดีของปรากฏการเปิดเสรีอาเซียนส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่เห็น
หลักฐานเชิงประจกัษ์ได้หลายประการ เช่น เศรษฐกิจการค้าคึกคักข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจด้าน 
การศึกษา การแพทย ์โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางมานาน และมากข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงในภูมิภาค
ภาคเหนือของไทย รวมถึงจีนตอนใต ้พม่าและลาวตอนบน ลว้นแต่มุ่งสู่เชียงใหม่ทั้งส้ิน มีชาวจีนท่ี
ถูกส่งมาเรียนต่อท่ีเชียงใหม่จ  านวนมาก ส่วนท่ีมาจากลาว พม่า เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ร้านอาหารเกาหลี
เกิดข้ึนหลายแห่ง ชาวญ่ีปุ่นท่ีเกษียณแลว้ตอ้งการยา้ยมาอยูถ่าวรท่ีเชียงใหม่ก็มีจ  านวนมากจนธุรกิจ 
long stay เกิดข้ึนอย่างมากมายในเชียงใหม่ โรงพยาบาลหลายแห่ง ท่ีเคยมีเพียงป้ายภาษาไทย 
องักฤษ ก็เพิ่มป้ายภาษาญ่ีปุ่น และล่ามญ่ีปุ่น ดังนั้ น เม่ือมีผูย้า้ยถ่ินมาอยู่มากข้ึนเร่ือย ๆ ความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัก็มากมายตามไปดว้ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เกิดข้ึนทั้งคอนโดมิเนียม โครงการ
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ท่ีอยู่อาศยัและอาคารพาณิชย ์รวมถึงเศรษฐีใหม่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นเชียงใหม่เกิดข้ึนอีก
มาก รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทวัร์ รถเช่า โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ได้ผลดีข้ึน นอกจากน้ีบุคลากรท่ีรู้ภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นท่ีตอ้งการ
มากในองคก์รต่าง ๆ เพื่อติดต่อกบัชาวต่างชาติท่ีเพิ่มมากข้ึนในเชียงใหม่ อีกทั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ดี
ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ก็เป็นท่ีตอ้งการเพิ่มสูงมาก อนัมาจากสาเหตุท่ี
องคก์รต่าง ๆ หาคนงานยากข้ึน ค่าแรงคนงานสูงข้ึน จึงตอ้งน าเคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มา
ท างานแทนคน แลว้เคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ตอ้งการผูรู้้มาดูแลคนกลุ่มน้ีจึงมีค่าตวัสูงข้ึน
ตาม 
         ส าหรับผลเสียท่ีจะมีโอกาสเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดประการแรกคือ รถติดใน
เชียงใหม่ เร่ิมหนกัหนาสาหัสข้ึนทุกวนัโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเยน็แมจ้ะยงัเทียบไม่ไดก้บั
กรุงเทพก็ตาม แต่ก็ถือว่ารุนแรงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการจราจรในอดีตของเชียงใหม่ ส่วนแรงงานมี
ฝีมือขาดแคลนมากข้ึนเร่ือย ๆ ชาวต่างชาติท่ีเป็นประเทศเพื่อนบา้นของไทยท่ีท างานเป็นแล้วมี
ประสบการณ์แลว้ตอ้งการกลบัไปท างานท่ีประเทศของตนเองมากข้ึน บางคนผนัตวัเองมาเป็น
ผูรั้บเหมาเอง ท าให้แรงงานหายาก ส่งผลให้โครงการก่อสร้างมากมายในเชียงใหม่เสร็จล่าช้ากว่า
ก าหนด ในทางกลบักนัแรงงานไร้ฝีมือเร่ิมเขา้มาหางานท าในเมืองไทยมากข้ึน แต่เม่ือไม่มีความรู้ 
ไม่มีทกัษะ ไม่มีคนจา้ง หรือไดค้่าจา้งต ่า ก็ก่อปัญหาอาชญากรรม เร่ืองลกั วิ่ง ชิง ปลน้ คา้ยา และ 
ขอทานเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จริงอยู่ท่ีว่าภาครัฐพยายามจ ากัดคนต่างชาติท่ีไม่อยู่ในข้อตกลงเปิดเสรี 
ไม่ให้เขา้มาท างานในเมืองไทย แต่เม่ือการผ่านแดนเป็นไปโดยสะดวกและมีคนเข้ามามากข้ึน 
เร่ือย ๆ ผูท่ี้อา้งวา่มาเท่ียวแต่ไม่ยอมกลบัประเทศซ ้ ายงัมาหางานท าต่อในเมืองไทยก็มีมากข้ึน ทาง
ผูป้ระกอบการก็หวงัจ่ายค่าจ้างได้ถูกก็นิยมจ้างคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่าน้ีมากข้ึน  
คนไทยท่ีความรู้และประสบการท างานนอ้ยแต่อยากไดค้่าจา้งสูงยอ่มจะประสบปัญหาการตกงาน
หรือหางานท าไดย้าก ในอนาคตเชียงใหม่อาจเป็นท่ีฝึกงานของแรงงานไร้ฝีมือและไร้ประสบการณ์ 
เม่ือท างานไป 1-2 ปี มีฝีมือมีประสบการณ์ ก็ยา้ยกลบัประเทศตนเอง ส่วนคนไทยเก่ง ๆ ก็ยา้ยถ่ิน
ไปท างานท่ีประเทศอ่ืน ๆ ท าใหบุ้คลากรท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะแรงงานทกัษะสูง ขาดแคลน
ข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนั้นแลว้พบเห็นคนต่างชาติทุกชาติ มาท างานอยูใ่นเชียงใหม่มากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่
วา่จะเป็น ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ ยโุรป อเมริกา มากข้ึน (มงคล ตนัติสุขมุาล, 2555)  
 ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจดัท าเป็น
โครงการก่อนการวิจยัจริง (pre-research) โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ วเิคราะห์สถานการณ์การแบ่งปันในอาเซียน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้
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ได้โจทยว์ิจยั ซ่ึงการท า pre-research คร้ังน้ีได้จดัข้ึนในวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภายในงานมีหน่วยงานข้าร่วมมากกว่า 30 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และชุมชน รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ี
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ถึง 3 ท่าน ไดแ้ก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และอาจารยห์มอประเวช วะสี โดยความกรุณาจาก 
ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุป
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 9 ดา้น จากทิศทางของการเปิดอาเซียน 
ไดแ้ก่ ดา้นธุรกิจชุมชน ดา้นการเกษตรของชุมชน ดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารจดัการของสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของชุมชน ดา้นการบริหาร
จดัการของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ดา้นการบริหารจดัการของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
ดา้นการบริหารจดัการของผูสู้งอายุและผูพ้ิการในชุมชน ดา้นการบริหารจดัการของการศึกษาของ
ชุมชน และดา้นการบริหารจดัการของสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
 จากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ง 9 ดา้น ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงาน
การศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมุ่งปฏิบติัภารกิจเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน
ให้เกิดความย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มีหน่วยงานระดบัคณะท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ต่อการตอบโจทยปั์ญหาของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 9 ดา้น ขา้งตน้ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยคณะวิทยาการจดัการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแต่ละคณะต่างมีนกัวิชาการและนักวิจยัภายใตว้ิสัยทศัน์ของการ
วจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน (แผนยทุธศาสตร์การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2558) ทั้งส้ิน 
 ด้วยเหตุน้ีในปี  พ .ศ. 2558 นักวิจัยภายใต้พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงมีความมุ่งมัน่และมีความพร้อมท่ีจะจดัท าชุดโครงการวิจยัเร่ือง 
“แผนกลยุทธ์กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชำคมอำเซียน 
ภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวทิยำลยั รำชภัฎเชียงใหม่ (Strategic plan to enhance the 
ability of Chiang Mai communities in ASEAN Community under the academic 
collaboration with Chiang Mai Rajabhat University: SCAC-CMRU)” ในโครงการท่ีมีช่ือว่า 
“แผนกลยุทธ์กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้กรอบ
ประชำคมอำเซียน (Strategic plan to enhance the ability of Chiang Mai community business 
groups in ASEAN Community)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงการศึกษาศกัยภาพความเขม้แขง็ของกลุ่มธุรกิจ
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ชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
โดยในปี 2558 ทางโครงการไดศ้กัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในการ
เพิ่มขีดความสามารถ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน และในปี 2559 ไดพ้ฒันาโครงการวิจยัเพื่อ
แปลงแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถฯ ของชุมชนภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน จากแผนสู่
การปฏิบติัเพื่อให้ได้ตน้แบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนระดบัอ าเภอ พร้อมกบัต่อยอด
โครงการวิจัยไปสู่ปี ท่ี  3 ในปี พ.ศ. 2560 ใน โครงการท่ีมีช่ือว่า “แผนกลยุทธ์กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้กรอบประชำคมอำเซียน ปีที่ 3 (Strategic plan 
to enhance the ability of Chiang Mai community business groups in ASEAN Community 
Phase 3)” เพื่อขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการ
กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1  เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการ
แบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน 
ด้านเกษตร ด้านองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม ด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ด ้านเด็กและเยาวชน ด ้านผูสู้ งอายุและผูพ้ ิการ ด ้าน
การศึกษา และด้านสังคมและวฒันธรรม  
 1.2.2  เพื ่อเสนอแผนกลยุทธ์การเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  
 1.2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.3.1  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาการวิจยั  
12 เดือน (1 ปี) 
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1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1)  ผลการวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
  2)  การเตรียมความพร้อมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน 
  3)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพความ เข้มแข็งของใน การบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.3.3  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งหมด จ านวน 25 อ าเภอ (2,064 หมู่บา้น) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 เขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่  
 
1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1  ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 207 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2560 โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (specific random sampling) ไดผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 4 อ าเภอ 7 องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 1) อ าเภอสันป่าตอง คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 2) อ าเภอหางดง คือ เทศบาลต าบลบ้านปง เทศบาลต าบลน ้ าแพร่
พฒันา เทศบาลต าบลสันผกัหวาน 3) อ าเภอแม่ริม คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และ 4) 
อ าเภอสันก าแพง คือ เทศบาลต าบลออนใต ้ 

1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1)  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 4 อ าเภอ 
7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  3)  ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
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   3.2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   3.3) แบบสอบถามงานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมในองค์กร (อปท.) ของชุมชนเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.4) แบบสอบถามงานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมใหก้บัชุมชนเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.5) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “ความช่วยเหลือ
ท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของชุมชน” 
   3.6)  แบบฟอร์มการจดัท าโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 
ด ้านธุรกิจชุมชน ด ้านเกษตร ด ้านองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด ้านสุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ด ้านเด็กและเยาวชน ด้านผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ ด้านการศึกษา และด้านสังคมและวฒันธรรม  

1.5.2  ทราบแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้ง 9 ด้าน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  

1.5.3  ทราบมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การรวมตวักนัของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทศัน์ร่วมของผูน้ าอาเซียน คือ “การสร้างประชาคม
อาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง มีกฎเกณฑ์กติกาท่ีชัดเจน และมีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง” ทั้งน้ี เพื่อสร้างประชาคมท่ีมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่ิงทา้ทาย
ทั้ งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มอ านาจต่อรองและ 
ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมี 
ความเป็นอยู่ท่ีดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากข้ึน และประชาชนใน
อาเซียนมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัมีการเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง
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กนัในอาเซียน ใน 3 มิติ คือ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และความเช่ือมโยงระหว่าง
ประชาชน 
           กำรเป็นประชำคมอำเซียน คือ การท าใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกนั” 
ท่ีมีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานท่ีดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ท่ี ดี 
ปลอดภยั และสามารถคา้ขายไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั 
(pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนของประเทศอาเซียนจะตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมทั้ง 3 เสาหลกั (ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553) 
 กำรพัฒนำ (development) ความหมายทางดา้นการพฒันาชุมชน นักพฒันาชุมชนไดใ้ห้
ความหมายของการพฒันา ไวว้่า การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ตนเองชุมชนสังคมให้ดีข้ึน (สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข, 2525) การพฒันาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
(mean) ท่ีท  าให้เกิดผล (ends) ท่ีตอ้งการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีข้ึน (ยุวฒัน์ วุฒิเมธี, 
2534) 
            นกัพฒันาชุมชนไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา ไวใ้กลเ้คียงกบันกัสังคมวิทยา 
คือ เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละสังคมมนุษยใ์ห้ดีข้ึน แต่นกัพฒันาชุมชนมุ่งเนน้ท่ีมนุษยใ์น
ชุมชนตอ้งร่วมกนัด าเนินงานและไดรั้บผลจากการพฒันาร่วมกนั  
            จากความหมายในด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า การพฒันา มี
ความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัออกไปบา้ง ซ่ึงถา้หากพิจารณาจากความหมายเหล่าน้ี
อาจสรุปไดว้า่การพฒันา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึน ทั้งทางดา้น
คุณภาพ  ปริมาณ  และส่ิงแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตวัของมนุษยเ์อง (สนธยา พลศรี, 2547) 
 กำรบริหำรจัดกำร (administrative management) หมายถึง การเขา้ไปใหค้วามรู้ นโยบาย
หรือวางแผนต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการด าเนินงาน และมีคนท่ีสามารถน าความรู้ นโยบายหรือแผน
นั้นไปใชไ้ดจ้ริงและเกิดผลตามท่ีคาดไวจ้ริง  
 ชุมชน (community) หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสารหรือรวม 
กลุ่มกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวร่้วมกนั มีความผูกพนักัน ชุมชนในท่ีน้ีคือชุมชนทั้ ง  
25 อ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 กำรเตรียมควำมพร้อม (preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ล่วงหนา้ก่อนเกิดสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมพร้อมการจดัการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ใหส้ามารถรับมือกบัผลกระทบจากสถานการณ์นั้นไดอ้ยา่งทนัการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 วิสำหกิจชุมชน (community enterprise)  หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน อนั
ประกอบดว้ย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซ้ือและการบริโภค
ของชุมชน จากความหมายของธุรกิจชุมชนขา้งตน้จะเห็นไดว้่าชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานของชนบท
ไทยจะเขม้แข็งไดน้ั้น ชุมชนจะตอ้งยืนหยดัดว้ยล าแขง้ของชุมชนเอง โดยอาศยัความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอันท่ีจะพัฒนากลุ่มธุรกิจของชุมชนท่ีจดัตั้ งข้ึนให้มีความ
เจริญเติบโต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูใ่นภาคชนบทให้มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนต่อไป  
 กำรเกษตร (farmland) หมายถึง การเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้ งการเล้ียงสัตวแ์ละการ
ประมง ผูท่ี้ท  าการเกษตรนั้น การเรียกวา่ เกษตรกร ส่วนค าวา่ กสิกร นั้นหมายถึงผูท่ี้ท  าการกสิกร
รม คือผูท่ี้ปลูกพืชเพียงอย่างเดียว เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน การเกษตรจึงเป็นการจดัการกบั
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิต
จากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึงเรานิยมเรียกวา่ผลผลิตทางการเกษตร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Governments) หมายถึง องค์กรท่ีจัดท าบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจดับริการดูแลรักษาถนนหนทาง ล าคลอง คุณภาพชีวิต 
และการรักษาความสะอาด ฯลฯ ซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุดหรือท่ีเรียกกนัว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” นั้ น โดยทั่วไปมักจะนึกถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในแต่ละประเภทจะมีการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ คือ มีกฎหมายก าหนดวิธีการในการจดัตั้ง รูปแบบการบริหารจดัการ 
อ านาจหนา้ท่ี วิธีการในการจดัท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลงัและงบประมาณ
เป็นแบบแผนเดียวกนัทัว่ประเทศ 
 สุขภำพ อนำมัย  (health) หมายถึง การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใน 
ทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
ผูมี้สุขภาพดีถือวา่เป็นก าไรของชีวติ เพราะท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของชีวติด ารงชีวติอยูอ่ยา่งเป็นสุขได ้
 ส่ิงแวดล้อม (environment) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาและไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตตลอดจนส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีให้คุณและให้โทษ กลุ่มนักส่ิงแวดล้อมให้นิยามว่า “ส่ิงแวดล้อม” 
หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราประเภทของส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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  (1) ส่ิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ  (natural environment) ส่ิ ง ท่ี เกิด ข้ึน เองตาม
ธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า อากาศ ดิน น ้ า มนุษย ์เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งอาศยัส่ิงแวดล้อมอ่ืน
ประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย ดงัน้ี 
   (1.1) ส่ิ งท่ี มี ชีวิต (biotic environment) หรือเรียกว่าส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ (Biological Environment) เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีคุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงท่ีมีชีวิต 
เช่น พืช สัตว ์มนุษย ์เป็นตน้ 
   (1.2) ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต (abiotic environment) หรือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น เช่น แร่ธาตุ อากาศ เสียง เป็นตน้ 
  (2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (man-made environment) ได้จากทรัพยากร
ดั้งเดิม แลว้มนุษยเ์ป็นผูด้ดัแปลง เช่น ถนน นอกจากน้ียงัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม 
(abstract หรือ social environment) เช่น วฒันธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย เป็นตน้ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ (natural resource) หมายถึง ส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติโดยท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึนและมีประโยชน์ต่อมนุษย ์
 เด็กและเยำวชน (children and youth) ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  บัญญัติไวใ้นมาตรา 4 ว่า “เด็ก” หมายความว่า 
บุคคลอายุยงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยงั
ไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ผู้สูงอำยุ (elderly) หมายถึง  ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี  บริบูรณ์ข้ึนไป 
  ผู้พิกำร (disable people) หมายถึง ผูสู้งอายุท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย  
ทางสติปัญญาหรือจิตใจ มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
 กำรศึกษำ (education) หมายถึง การด าเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่าง ท่ีท าให้บุคคล
พฒันาความสามารถด้านต่าง ๆ รวมทั้งทศันคติและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามค่านิยมและคุณธรรม 
ในสังคม 
 สังคมและวัฒนธรรม (society and culture) หมายถึง กลุ่มคน และความสัมพนัธ์ของ
บุคคลท่ีมีต่อกนั วฒันธรรม เนน้แบบแผน กฎเกณฑ์ วธีิการ หรือแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต ทั้งน้ี 
สังคมจะขาดวฒันธรรมไม่ได ้และวฒันธรรมจะอยูต่ามล าพงัโดยปราศจากสังคมไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 
สังคมท่ีขาดวฒันธรรมจะมีสภาพขาดระเบียบ ขาดกฎเกณฑ์ขาดวิถีทางการด าเนินชีวติ ไม่ต่างจาก
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สังคมสัตว ์เพราะส่ิงท่ีแสดงว่าสังคมมนุษยแ์ตกต่างไปจากสังคมสัตวก์็คือ มนุษยมี์วฒันธรรม
นัน่เอง ส่วนวฒันธรรมจะด ารงอยูไ่ดก้็ตอ้งอาศยัสังคม เพราะสังคมเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมข้ึนมา 
 มู ล ค่ ำ เพิ่ ม  (value-added) ห ม าย ถึ ง มู ลค่ า เพิ่ ม ของชุดโครงก าร “แผนกลยุท ธ์ 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใตค้วาม
ร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่” อธิบายดว้ยจ านวนของกลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการ
วิจยั ทั้ง 9 ด้าน จากนั้นชุมชนแต่ละแห่งได้น าเอาแผนกลยุทธ์นั้นไปใช้กบัชุมชนจนเกิดความรู้
ความเขา้ใจมากข้ึนในชุมชนจนสามารถขยายผลของโครงการและถูกประเมินออกมาเป็นมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนของโครงการวจิยั 
 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (enhance the ability) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ บุคคล 
องคก์ร สถาบนั และสังคมไดพ้ฒันาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกนั) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีจะแก้ปัญหา รวมทั้ งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวไ้ด้ ทั้ งน้ีมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั สามประการ (วจิารณ์ พานิช, 2555)  คือ 
              ประการท่ีหน่ึง การพฒันาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้และมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการคร้ังเดียวส าเร็จ 
              ประการท่ีสอง เป็นกระบวนการท่ีเน้นการใช้และการเสริมสร้างพลังของทั้ ง
บุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
              ประการท่ีสาม ต้องมีการพิจารณาด าเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดท า
ยทุธศาสตร์และแผนการพฒันาขีดความสามารถ 
 แผนชุมชน คือ การวางแผนและก าหนดอนาคตของกิจกรรมการพฒันาของชุมชนโดย
เกิดข้ึนจากคนในชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
หรือทอ้งถ่ินของตน ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกนั 
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยึด
หลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน 
ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึนเพื่อ
จดัสรรงบประมาณเป็นหลกั 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการตดัสินใจวางแผนอยา่งมีระบบ  มี
ทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ิน
และองคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคต โดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของทุกฝ่าย 
 




