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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ประเทศไทยกา้วเขา้สู่การเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) อย่างเป็น
ทางการตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนจะเป็นองค์กรท่ีมีเพียงหน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึง 
อตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม (one vision, one identity, one community)  ซ่ึงมีสามเสาหลกัดว้ยกนัคือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) (จุไรรัตน์ แสงบุญน า, 2556) แต่ทั้งน้ีอาเซียนจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งค านึงถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมด้วย เพราะประเทศสมาชิก 
แต่ละประเทศต่างมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
เหมือนกนั ไม่ว่าจะเป็นความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความเขม้งวด และความ
ยดืหยุน่ของนโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัจึงมี
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากกว่า 200 เร่ืองท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อให้ประเทศภาคีร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลกซ่ึงการ
แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามล าพงั และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาเหล่านั้น
ไม่สามารถจ ากดัไดใ้นอาณาเขตของประเทศใดประเทศหน่ึง เน่ืองจากระบบนิเวศของโลกมีความ
เช่ือมโยงกัน ปัญหาเหล่าน้ีได้แก่ การลดลงของชั้นโอโซน ฝนกรด การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มลพิษทางทะเล ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง การลกัลอบคา้ส่ิงมีชีวติระหวา่ง
ประเทศอย่างผิดกฎหมาย เป็นตน้ ขอ้ตกลงเหล่าน้ีมกัมีความเช่ือมโยงกนัทั้งในแง่ปัญหา สาเหตุ
ผลกระทบและการด าเนินการแกไ้ข นอกจากน้ีในระดบัประเทศ ความรับผดิชอบในการด าเนินงาน
ตามขอ้ตกลงเหล่าน้ีมีการกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ดงันั้นการด าเนินการตามพนัธกรณีต่างๆ 
ของประเทศภาคีจะตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงเหล่าน้ีร่วมดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและป้องกนัความขดัแยง้และการด าเนินงานท่ีซ ้ าซอ้นกนั(วรีะศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 
 ประเทศไทยในฐานะหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน มีพนัธกรณีตอ้งด าเนินการตามความ
ร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมกับประเทศอาเซียน ซ่ึงได้มีการจัดตั้ งองค์กรเพื่อก ากับดูแลเรียกว่า 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) 
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มีหน้าท่ีก ากับดูแลงานด้านส่ิงแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของประเทศไทยมี
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ีเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซียน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ASOEN) นอกจากน้ี ยงัมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Minister 
Meeting on Environment) เพื่อให้ รัฐมนตรีด้านส่ิงแวดล้อมของอาเซียนได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และหารือในประเด็นปัญหาท่ีส าคญัด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ เร่ืองมลพิษ
หมอกควนัขา้มแดน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรน ้ า การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ 
ธรรมาภิบาล ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยมีส านักความร่วมมือดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ประสานงาน และติดตามการ
ด าเนินงานของคณะท างานสาขาต่างๆ เพื่อให้ เกิดการอนุมัติตามกรอบความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนยก์ลางการประสานงานทั้งหมดของภารกิจอาเซียน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม(ศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557) 
 ส าหรับประเด็นผลกระทบเชิงบวกในด้านทรัพยากรธรรมชาติของการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของไทยคือเกิดการประสานขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ
เขา้ใจและความร่วมมือกนัมากข้ึนในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งน้ี องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคส่วนต่างๆของประเทศไทยไดรั้บการกระตุน้และเสริมสร้างศกัยภาพ
เพื่อให้สามารถบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองท่ีย ัง่ยืนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือและมีท่ าที ร่วมกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการเจรจาความ 
ตกลงภายใต้กรอบความตกลงพหุภาคีร่วมกัน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมข้าม
พรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็อาจตอ้งประสบผลกระทบเชิงลบอีกมาก ทั้งการลกัลอบการ 
คา้ไม ้คา้สัตวป่์า และพืชป่าท่ีผิดกฎหมาย การเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายขา้มพรมแดนไดง่้ายข้ึน
การเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม การปนเป้ือน GMOs การเขา้มาของชนิด
พนัธ์ุต่างถ่ิน และการร่ัวไหลของแหล่งพนัธุกรรมการเปิดเสรีดา้นการลงทุนการท าไมจ้ากป่าปลูกท่ี
อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินความขดัแยง้ของการมี
ท่าทีและจดัล าดบัความส าคญัร่วมกนัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศรวมถึงการเปิดเสรี
ดา้นการคา้บริการสาขาส่ิงแวดลอ้ม อาจส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทย ในเร่ืองความสามารถ
ในการแข่งขนัและการเปิดเสรี(วรีะศกัด์ิ สมยานะ, 2558) 
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 ประเทศสมาชิกในอาเซียน สามารถเข้ามาควบคุมดูแลปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากมีการ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบข้ึนมาเป็นนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมซ่ึง
ไม่เพียงแต่การควบคุม และก ากบัโดยการออกกฎหมายบงัคบั หรือการก าหนดให้ปล่อยมลพิษใน
ระดบัเกณฑ์มาตรฐานแลว้ เรายงัสามารถใชภ้าษีส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายเช่น ภาษี
มลพิษ หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ท่ี ก่อมลพิษ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตปล่อยมลพิษ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการมลพิษ การซ้ือขายหรือโอนสิทธิใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ การวาง
ประกันความเส่ียงหรือความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการอุดหนุนเทคโนโลยีสะอาด  
เป็นตน้เคร่ืองมือเหล่าน้ีเม่ือน ามาใช้อย่างเหมาะสม (Optimum) ก็จะช่วยกระตุน้ให้ผูผ้ลิตพฒันา
เทคโนโลยสีะอาด ลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งประชาชนก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
มีความรับผดิชอบมากยิง่ข้ึนทั้งน้ี ประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัภาวะแวดล้อมท่ีส าคญัใน
ปัจจุบนั (Xu Ping, 2010) ไดแ้ก่ ปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศก่อให้เกิดอุทกภยั ความ
แห้งแล้ง อุณหภูมิของอากาศท่ีสูงข้ึน การเกษตรท่ีให้สารพิษ ไดแ้ก่ ยาฆ่าแมลง การใส่ปุ๋ยเคมีท่ี
มากเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อสัตว ์คน และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ปัญหาน ้ าเสีย อากาศเป็นพิษ โดยเฉพาะ
ในชุมชนชนบท เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
การท าการเกษตรแบบเร่งรัดโดยใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณท่ีมากเกินไปไดก่้อให้เกิดผลเสียต่อดินท่ีท า
การเพาะปลูก และการตดัไมท้  าลายป่าท่ีผิดกฎหมาย ดงัการศึกษาของ Greenpace (2011) ท่ีพบว่า
การท าเกษตรแบบเร่งรัดไดท้  าให้น ้ าบาดาลถูกปนเป้ือนดว้ยสารเคมีประเภทไนเตรท ซ่ึงก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของคนโดยเฉพาะเด็ก การไดรั้บสารพิษจากยาฆ่าแมลงโดยตรงเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของเกษตรกร ซ่ึงในปี 2005 มีเกษตรกรท่ีไดรั้บสารพิษจ านวน 2,406 รายในประเทศไทย 
โดยท่ีเกษตรกรดังกล่าวยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรท่ีถูกวิธีและไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
โดยมีขอ้ตกลงอาเซียนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ การก าหนดกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีประเทศสมาชิกของASEAN ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ การก าจดัปัญหาหมอกควนัไฟป่าท่ีเกิดจากการเกษตรของชาวชนบท การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม ้แม่น ้ า การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรักษาป่าไมแ้ละล าธาร
ให้ กับประชาชน  ตลอดจนการใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การเพิ่มมาตรการการลงโทษขั้นรุนแรงแก่ชุมชนท่ีกระท าการ
ใดๆ ท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและเร่งด่วนท่ีประชาชนโดยเฉพาะคนในชนบท
จะตอ้งรับรู้และศึกษาเพื่อจะไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 
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 เพื่อให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ และลด
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานไวม้าประยุกตใ์ชใ้น
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือการใชป้ระโยชน์จากประชาคมอาเซียนอยา่ง “พอประมาณ” 
ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืนแต่ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อกา้วเดินไปใน
นามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพื่อให้ “มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี” ภายใต้
เง่ือนไขความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความกา้วหน้าอย่าง
สมดุล มัน่คงและย ัง่ยืน ตรงกบัวิสัยทศัน์การวจิยัของชาติ(พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและ
ใช้งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน” โดยมีการก าหนดพนัธกิจการวิจยัของ
ชาติ(พ.ศ. 2555-2559) คือ “พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงข้ึน 
และสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย 
รวมทั้ งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” โดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไดจ้ดัท าร่างทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) 
ต่อยอดถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีหลกัการส าคญัคือมุ่งพฒันาภายใตห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในทุกระดบั ยดึคน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วม และยึดวิสัยทศัน์ 
ปี พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  
ยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง 
มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนั
และกนัระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้
อยา่งมีศกัด์ิศรี (ยทุธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติ, 2559)  
 หากจะมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอาเซียนนั้น พบว่า 
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีจะไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ทั้งน้ีเพราะจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
จงัหวดัหน่ึงท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของไทย อีกทั้งยงัไดรั้บการโหวตจากนิตยสารการ
ท่องเท่ียวชั้นน าของโลกว่าเป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในโลกอนัดบัตน้ๆเมืองหน่ึง (มงคล ตนัติสุขุมาล
,2556) ซ่ึงแน่นอนวา่การเปิดอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี 
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ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ในฐานะหน่วยงานการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีวสิัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า ท่ีมุ่งปฏิบติัภารกิจ
เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง (แผนยุทธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม,่ 2558)  

ดว้ยเหตุน้ีในปี พ.ศ. 2558 นกัวจิยัภายใตพ้นัธกิจของคณะวทิยาการจดัการขอมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ จึงมีความมุ่งมัน่และมีความพร้อมท่ีจะจดัท าชุดโครงการวิจยัเร่ือง “แผนกลยุทธ์
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใตค้วาม
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (Strategic plan to enhance the ability of 
Chiang Mai communities in ASEAN Community under the academic collaboration with Chiang 
Mai Rajabhat University: SCAC-CMRU)” ในโครงการท่ี มี ช่ือว่า “แผนกลยุท ธ์การเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ป ระช าคม อา เซี ยน  (Strategic plan to enhance the ability to manage the natural resources of 
Chiang Mai communities in ASEAN community)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยในปี 
พ.ศ. 2558 ได้มีการศึกษาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนในการแข่งขนัด้านการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์แบบจ าลอง 
Diamond Model ของ Philips Porter ซ่ึงประกอบไปด้วยเง่ือนไขด้านอุปสรรค ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ปัจจยัด ้านโครงสร้างและคู่แข่ง รวมถึงบทบาทของรัฐบาล และ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ พร้อมกบัต่อยอดโครงการวิจยัไปสู่ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 
2560 ในโครงการท่ี มี ช่ือว่า “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 (Strategic 
plan to enhance the ability to manage the natural resources of Chiang Mai communities in 
ASEAN communityPhase 3)” ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถต่อการบริหาร
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จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1 เพื ่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.2.2 เพื ่อ เส น อ แน วท าง ใน ก าร เพิ่ ม ขีดความส ามารถต ่อ การบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.3.1  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาการวิจยั  
12 เดือน (1 ปี) 

1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1)  ผลการวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
  2)  การเตรียมความพร้อมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน 
  3)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพความ เข้มแข็งของ ในการบ 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 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ รวม 2,064 ชุมชน207 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2560โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(specific random sampling)ไดอ้  าเภอสันป่าตองไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลน ้าบ่อหลวง ประกอบดว้ย 11 ชุมชน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1)  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 1อ าเภอ 
11ชุมชนทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมของการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 
  3)  ชนิดเคร่ืองมือการประเมินแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินดงัน้ี 
   3.1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
   3.2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   3.3) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)“การเตรียมความ
พร้อมในองค์กร (อปท.)ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.4) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)“การเตรียมความ
พร้อมใหก้บัชุมชนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.5) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)“ความช่วยเหลือ
ท่ีต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติมต่อการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
   3.6)  แบบฟอร์มการจดัท าโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.2 ทราบศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.3  มีก าร เสนอแผนกลย ุทธ ์ก าร เพิ ่ม ข ีดความส ามารถ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
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 1.5.4 สามารถจัดการเรียนรู้ในการขยายผลต้นแบบการพัฒนาท้องถ่ินสู่  7 จังหวดั
ภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดั
แพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
 1.5.5. จดัพิมพใ์นวารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในการเผยแพร่องคค์วามรู้ของการ
วจิยั 
 1.5.6. จดสิทธิบตัรส าหรับชุดเคร่ืองมือในการพฒันาตน้แบบของโครงการวจิยัฯ 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การร่วมกันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการ
น าเขา้ของสินคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกบั ประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลักของประชาคม
อาเซียน 
 กำรพัฒนำ (Development)หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่นการพัฒนา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึนสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งข้ึนหรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา”เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจการพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือการพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไปโดย
มุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการ
เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเองเพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

กำรบริหำรจัดกำร (Administrative Management) หมายถึง การก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร 

ชุมชน (Community)หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบา้น โดยมีการใชชี้วติร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource)หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดยท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึนและมีประโยชน์ต่อมนุษย ์
 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (enhance the ability) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ บุคคล 
องคก์ร สถาบนั และสังคมไดพ้ฒันาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกนั) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
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ท่ีจะแก้ปัญหา รวมทั้ งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ทั้ งน้ี มี
องค์ประกอบท่ีส าคญั สามประการ (วิจารณ์ พานิช, 2555 อา้งจาก ส านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP)) คือประการท่ีหน่ึง การพฒันาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้
และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการคร้ังเดียวส าเร็จประการท่ีสอง เป็น
กระบวนการท่ีเน้นการใช้และการเสริมสร้างพลังของทั้ งบุคคล องค์กร และเครือข่ายและ       
ประการท่ีสาม ตอ้งมีการพิจารณาด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการจดัท ายุทธศาสตร์และแผนการ
พฒันาขีดความสามารถ 

แผนชุมชนคือ การวางแผนและก าหนดอนาคตของกิจกรรมการพฒันาของชุมชนโดย
เกิดข้ึนจากคนในชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
หรือทอ้งถ่ินของตน ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกนั 
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยึด
หลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน 
ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึนเพื่อ
จดัสรรงบประมาณเป็นหลกั 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ หมายถึง กระบวนการ วธีิการ หรือกิจกรรมท่ีเป็นส่งเสริม
พฒันา และสนบัสนุนใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะ 
ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนทอ้งถ่ินมีความย ัง่ยนืและสมบูรณ์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการตดัสินใจวางแผนอย่างมีระบบ  มี
ทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ิน
และองคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคตโดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของทุกฝ่าย 
 




