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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการปรับปรน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่น และ
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ เชิงนโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาของสวนราชการ และคน
ในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๔๐๐ คน ที่อาศัยอยูในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน ๔ แหง ประกอบดวย เทศบาลตําบล บานโคก องคการบริหารสวนตําบล
นาขุม องคการบริห ารส ว นตํ าบลบ อเบี้ ย องคการบริห ารส ว นตํ าบล มว งเจ็ ด ตน ของอําเภอ
บานโคก หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒. สวนราชการ
๓. สถาบั น การศึก ษา และ ๔. เอกชน โดยวิ ธี การสุ มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช ในการรวบรวมขอมูลเชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถามทําการวิ เคราะห ขอมูล
เชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาดังนี้
๑. สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการ
เกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู รวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง การเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบโครงสร า งทางสั ง คมและพฤติ ก รรมทางสั ง คม ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
๑

นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๗๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ คานิยม ประเพณี ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ๒. ลักษณะการปรับปรนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นตอการ
เปดจุดผานแดนดานถาวรชองภูดู ชุมชนทองถิ่นมีการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ทําใหสงผลกระทบทางธุรกิจการคาระหวางประเทศชุมชนทองถิ่นชายแดน มีความคิดเห็นวา
ผลกระทบทางธุรกิจการคาระหวางประเทศตอการเตรียมสูประชาคมอาเซียนของชุมชนทองถิ่น
ชายแดนอยูในระดับปานกลางในมุมมองของเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการคาชายแดน
เห็นวาผลกระทบทางธุรกิจการคาระหวางประเทศตอการเตรียมสูประชาคมอาเซียน ทั้งดาน
ลักษณะอาชีพและรายได การถือครองที่ดิน เปนตน ๓. ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพบวา
ตัวแปรอิสระที่ศึกษาทั้งหมด ๙ ชุด มีเพียง ๖ ชุดเทานั้น คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economy)
ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรม (Atti) ปจจัยดานสังคม (Social) ปจจัยดานวัฒนธรรม
(Culture) ปจจัยดานนิเวศวิทยา (Ecology) และปจจัย ดานประชากร (Popula) ที่สามารถ
อธิ บ ายการผั น แปรของการเปลี่ ย นแปลงทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ ของคนในทองถิ่น
ตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ ๔. แนวทางในการแกไขปญหาของสวนราชการและ
คนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู จากการศึกษาพบวา หนวยงานภาครัฐ
และองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น และหนวยงานเอกชนมีแนวทางในการแกไข
ปญหาแบบเชื่อมโยง ๔ ดาน ได แก การเชื่ อมโยงทางกายภาพ (Physical linkage)
การเชื่ อ มโยงทรั พยากรมนุ ษย (Human linkage) การเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ (Economic
linkage) การเชื่อมโยงทางการเมือง (Political linkage)
คําสําคัญ: การปรับปรนทางสังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ, จุดผานแดนถาวรชองภูดู,
การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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Abstract
The objectives of this research were to examine the social, cultural,
economic changes of people in the local communities, to investigate the social,
cultural, economic accommodation of people in the local communities, to
study the factors affecting the social, cultural, economic accommodation of
people in the local communities, and to develop policy recommendations and
guidelines in solving the problems of government agencies and people in the
local communities towards the opening of Phu Doo Border Checkpoint under
the development stream of Greater Mekong Sub-region. The samples recruited
by purposive sampling were 400 residents in 4 Local Administrative
Organizations including Ban Khok Sub-district Municipality, Nakhum Sub-district
Municipality, Bo Bia Sub-district Municipality, Muanjedton Sub-district
Municipality Ban Khok District; government and private organizations including 1)
Local Administrative Organization; 2) Government Agency; 3) Educational
Institution; 4) Private Organization. The research instrument was questionnaire
and the data was analyzed by descriptive statistics. The results showed that :
1. The changes of society, culture and economy of people in the
community due to the opening of Phu Doo Border Checkpoint found that the
overall were at the moderate level. The change of social structure and social
behavior in overall were at the moderate level. The change in culture, thinking,
belief, custom, tradition in overall were at the high level. 2.The assimilate
features on social, economic, cultural aspect of the local communities towards
the opening of Phu Doo Border Checkpoint had adjust with change condition
which indicated that the communities showed adjustment towards the changes
of social that affected the cross-border trading businesses. The communities
along the border viewed that the impact towards cross-border business in
entering AEC was at the moderate level. The government officials in charge of
cross-border trading viewed that the impact on cross-border trading in entering
AEC were career and income attributes and land possession. 3.The factors
affecting the changes showed that, among 9 sets of independent variables, only
6 sets were able to explain the variance of social, cultural, economic changes of

๗๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
people in local communities due to the opening of Phu Doo Border Check
Point at the significance level of .05 that included Economy, Attitude, Social,
Culture, Ecology, and Population. 4.The guidelines in solving problems for
government agencies and people in the local communities due to the opening
of Phu Doo Border Checkpoint found that the government agencies, local
administrative organization, local communities, and private organizations had
proposed the way integrative problem-solving in 4 domains, as Physical Linkage,
Human Linkage, Economic Linkage, and Political Linkage.
Key words: Social, Cultural, Economic Accommodation, Phu Doo Border
Checkpoint, Development in Greater Mekong Sub-region

บทนํา
โครงการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (Greater
Mekong Subregion : GMS) เปนความรวมมือของ ๖ ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา
เวี ย ดนาม และจี น (ยู น นาน) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การขยายตั ว ทางการค า
การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจางงานและยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา
ระหวางกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม และ
เพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลกมี สาขาความรวมมือของ
GMS มี ๙ สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การลงทุน เกษตร
สิ่งแวดลอม การทองเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๒
อีกทั้งยังมีความรวมมือกันในหลายดานไดแกยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) เปนกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใชประโยชนจากความแข็งแกรงและ
ความหลากหลายของทั้งหาประเทศสมาชิกเพื่อสงเสริม การพัฒนาอยางสมดุล ความรวมมือ
๒

มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร, [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.trang.psu.ac.th/
asean/? p=83.2558. [๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘].
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ดานการอํานวยความสะดวกการคาการลงทุนภายใตกรอบ ACMECS จะชวยสงเสริมศักยภาพ
ดานการคาชายแดนนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งการสรางงานสรางรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่ผลที่เกิดจากความรวมมือทางยุ ทธศาสตร ACMECS นี้ทําให เกิดโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ตามมาไดแกการพัฒนาปรับปรุงถนนหมายเลข ๑๑ เสนทางภูดูปากลาย๓
ภายหลังการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(กรอ.ภูมิภาค) มีมติมอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รับไปดําเนินการ เรงรัด
การยกระดับดานภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ เปนการถาวร โดยใหกระทรวงการ
ตางประเทศ รั บ ไปติด ตามความคืบ หน า กับ การประสานงานกับ สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยใหกระทรวงมหาดไทย รับไปวางแผนพัฒนาและเตรียมความพรอมลวงหนา
ของจั ง หวั ด ชายแดนที่ มี ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ พร อ มเสนอให ก ระทรวง
มหาดไทย พิจ ารณายกระดั บ จุ ด ผ อ นปรนการค าภู ดู เ ป น จุ ด ผ า นแดนถาวรฝ า ยเดี ย ว วั น ที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานในการเปดจุดผานแดนถาวร
ช อ งภู ดู พร อ มคณะ โดยมี พ.อ.บุ น ยั ง จั น ดาละสาน รองเจ า แขวงไซยะบู ลี สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมคณะใหการตอนรับ
จากสภาพดั ง กล าวทํ า ให เ กิ ด กระแสการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ป จ จุ บั น อํ า เภอ
บ านโคก จั งหวั ด อุต รดิ ต ถ มีความเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต อย างมากทั้ง ด านสั งคม ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของการเปดดานถาวรชองภูดู ซึ่งไดรับการพัฒนา
จากภาคสวนในดานตาง ๆ อีกทั้งการเปดดานถาวรภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงทําใหภาคสวนรวมถึงพื้นที่มีการปรับตัวใหเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งการเปดดานถาวรชอง
ภูดูนี้ ทําใหสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีของ อําเภอบานโคก จากดานประเพณี
เดิม มาเปนดานถาวร มีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบความพรอมของคน ในชุมชน สภาพพื้นที่
ยังมีความพรอมคอนขางนอย ซึ่งจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดดานถาวร อีกทั้งทิศทาง
ในการพัฒนา ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงของคนอําเภอบานโคกยังไมมีทิศทางที่ชัดเจน ในขณะที่
ทางภาครัฐเองไดมีนโยบายตาง ๆ ในการรองรับการเปดดานถาวร ทําใหสภาพของอําเภอบาน
โคก โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยูชายแดนใกลเคียงกับดานถาวรชองภูดู มีความเปลี่ยนแปลงไป
เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมเดิมกําลังหายไป ผูศึกษาสนใจที่จะการปรับปรนทางสังคม
วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ ของประชาชนในทองถิ่น ต อการเป ด จุด ผ านแดนถาวรช องภูดู ภ ายใต

๓

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.jpp.moi.go.th/
detail.php? section =3&id=18.2558. [๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘].
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กระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อเปนขอมูล ทางวิชาการและสารสนเทศในการ
พัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจากภาคสวนและทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น
ตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู
๒. เพื่อศึกษาลักษณะการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น
ตอการเปด จุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
๓. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของชุมชนทองถิ่นตอตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
๔. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาของสวนราชการ
และคน ในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
ประโยชนของการวิจัย
๑. ไดทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่น
ตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู
๒. เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําความ
เขาใจถึงลักษณะการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่นตอการ
เปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
๓. รูถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคน
ในทองถิ่นตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
๔. เพื่อเปนประโยชนในทางวิชาการและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการ
แกไขป ญหาของสว นราชการและคนในทองถิ่น ต อการเกิด ขึ้นของจุด ผ านแดนถาวรชองภู ดู
ภายใตกระแสการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่นตอ
การเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เปนการวิจัย
แบบผสม (Mixed Methodology Research) ซึ่งใชเทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย จํานวน ๑๓,๖๔๔ คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจั ย
ครั้งนี้ แยกออกเป น ๓ กลุม ได แก ๑.ประชาชน จํานวน ๔๐๐ คน ๒. กลุ มผู นําชุ มชน
๓. หนวยงานภาครัฐและเอกชน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย
๑. โครงสรางเนื้อหาแบบสอบถามแบงเปน ๔ ตอนโดยสรางขึ้นใหตรงตามนิยามศัพท
เฉพาะ และกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้
สวนที่ ๑ เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได มีลักษณะเปนการตอบแบบตรวจรายการ (Check List) มีลักษณะเปนการ
ตอบลงในชองวางที่กําหนดให
สวนที่ ๒ เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการปรับปรนของคนในชุมชนทองถิ่นในอําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู มีลักษณะคําถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
สวนที่ ๓ เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู มีลักษณะคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ
สวนที่ ๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือ ไดแก แบบสัมภาษณ
โครงสรางแบบสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีเนื้อหาอยู ๔ ตอน ไดแก

๘๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปรับปรน และการปรับปรนของคน
ในชุมชนทองถิ่น ในอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการปรับปรนทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู
ตอนที่ ๓ ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการ
เกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในการ
ประมวลผลวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยดังนี้
๑. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สวนที่ ๑ ขอมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามใชสถิติเชิงวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช
สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอเปนตารางประกอบ
ความเรียงอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ ๒ ขอมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปรับปรนของคนในชุมชน
ทองถิ่นในอําเภอ บานโคก จั งหวั ดอุต รดิต ถตอการเปด จุดผ านแดนถาวรชองภูดู ตามความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหระดับความคิดเห็นโดยใชสถิติเชิงวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑน้ําหนักใหคะแนนของแตละคําถามและ
ใชเกณฑการแปลผลของขอมูลของแบบสอบถาม
สวนที่ ๓ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู ตามความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามคิดวา มีผลตอการเปลี่ ยนแปลงวิเคราะห ระดับ ความคิดเห็ นโดยใชสถิติ
เชิงวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
๒. สถิติสหสัมพันธอยางงาย
ใชเพื่อทดสอบสมมติฐานซึ่งเปนการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัว
แปรตามในการทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ (Significant Level - α) = ๐.๐๕
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การวิเคราะหขอมูลของคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ และจากการสังเกต นํามา
จัดประมวลผลขอมูลและจัดระบบขอมูลแลววิ เคราะหลักษณของตัวแปรแบบวิเคราะหและ
สังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis and Content Synthesis) ตามประเด็นแตละลักษณะ
ของตั ว แปร คื อ การปรั บ ปรนทางสั ง คม การปรั บ ปรนทางวั ฒ นธรรม การปรั บ ปรน
ทางเศรษฐกิจ

สรุปผลการศึกษา
สภาพการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้น
ของจุดผานแดนถาวรชองภูดู
จากการศึกษาคนควาขอมูลของอําเภอบานโคกทําใหเห็นวาอําเภอบานโคกมีสภาพทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่อาศัยชายแดนเปนสําคัญ สภาพทางสังคมของอําเภอบานโคก
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ไปตามกระแสของการเป ด ด า นถาวรช อ งภู ดู โดยเฉพาะด า นสั ง คม
ดานวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ จากการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณทําใหทราบขอมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคน
ในท อ งถิ่ น ต อ การเกิ ด ขึ้ น ของจุ ด ผ า นแดนถาวรช อ งภู ดู ร วมทุ ก ด า น อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมทาง
สั ง คมมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และการเปลี่ ย นแปลงแบบแผนทางวั ฒ นธรรม มี ค าเฉลี่ ย รองลงมา
เมื่อพิจารณาเป นรายขอพบวา คาเฉลี่ ยสูงสุดคือ ด านความใกลชิ ดสนิ ทสนมกันของสมาชิ ก
ในครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันของสมาชิก ในครอบครัว และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการทํามาหากินที่บาน
เกิดของสมาชิกในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ในดานของการเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ คานิยม ประเพณี ในภาพรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ขอ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด า นงานเทศกาลประจํ า ป เช น ประเพณีส งกรานต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก รองลงมาดานความเปนมาและความเชื่อตาง ๆ ในอําเภอบานโคก
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การลดคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่มีมาแตเดิมโดยมี
การแกไขหรือดัดแปลงใหตางจากเดิม
ลักษณะการปรับปรนทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นตอการเปด
จุดผานแดนดานถาวรชองภูดู
การปรับปรนทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นต อการเป ดดาน
ถาวรช องภู ดู ในอําเภอบ านโคก จั งหวั ด อุต รดิ ต ถ เป น การปรั บ ปรนจากวิ ถีชี วิ ต ดั่ งเดิ มไปสู
แนวทางใหม แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรนของชุมชนทองถิ่นที่สามารถดํารงอยูไดภายใตการ

๘๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอโครงสรางของสังคม ประชากร ระบบนิเวศ
ลวนอาศัยปจจัยตาง ๆ ทําใหเห็นวาชุมชนทองถิ่นมีการปรับปรน วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมไปสูวิถีชีวิต
แบบใหม การปรั บ ปรนไปสู วิ ถี ชี วิ ต แบบใหม ทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สั ง คม เศรษฐกิ จ
การปกครอง ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนทองถิ่น เพราะการเปลี่ยนแปลง
เป น เรื่ องที่เ กิด ขึ้นอยู เ สมอ โดยเฉพาะการเป ด ด านถาวรช องภูดู นั้ น ชุ มชนทองถิ่นในอําเภอ
บ า นโคก มี ก ารปรั บ ตั ว อย า งกว า งขวางเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป การ
ประกอบอาชีพตาง ๆ ก็มีการเปลี่ยนไปดวย จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามทําใหเห็นวา
ชุมชนทองถิ่นมีการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหสงผลกระทบทางธุรกิจการคา
ระหวางประเทศชุมชนทองถิ่นชายแดนมีความคิดเห็นวาผลกระทบ ทางธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศตอการเตรีย มสูประชาคมอาเซีย นของชุ มชนทองถิ่นชายแดนอยูในระดับปานกลาง
ในมุมมองของเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนเห็นวาผลกระทบทางธุรกิจการคา
ระหว า งประเทศต อการเตรี ย มสู ป ระชาคมอาเซี ย นอยู ใ นระดั บ มาก อีกทั้ งแนวโน ม การค า
ระหวางประเทศ เมื่อกาวเขาสู ประชาคมอาเซียนอยางเต็มตัว ในป ๒๕๕๘ ชุมชนทองถิ่น
ชายแดนและเจาหนาที่ภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนเห็นวาแนวโนมการคาระหวาง
ประเทศมีการเพิ่มขึ้นจากการศึกษา พบวา ชุมชนทองถิ่นมีการปรับปรนในหลาย ๆ ดาน ไดแก
การปรับปรนลักษณะอาชีพและรายได ชุมชนทองถิ่นมีการ ปรับปรนดานอาชีพและรายไดโดย
แยกอาชีพเปน ๒ ประเภท คือ อาชีพหลักที่เกษตรกรใชเวลาในการประกอบการมากที่สุด และ
อาชีพรอง ซึ่งเกษตรกรใชเวลาวางที่เหลือจากการประกอบอาชีพหลักและไมอยู ในกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม และการปรับปรนการถือครองที่ดิน ชุมชนทองถิ่นสวนใหญอยูในพื้นที่เขตปาสงวน
แหงชาติทําใหการถือครองที่ดินมีคอนขางจํากัดโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตบริเวณดานถาวรชองภูดู
ชุมชนทองถิ่น ที่อยูไกลมีการถือครองที่ดินและประกอบอาชีพเกษตร โดยลักษณะภูมิศาสตร
เปนภูเขาการประกอบอาชีพที่ยืดถือครองที่ดินจะเปนการประกอบอาชีพปลูกพืชเปนสวนมาก
มีการเลี้ยงสัตวบาง ทั้งนี้ในเขตอําเภอบานโคกเองเริ่มมีการปรับปรนตนเองดวยการสรางที่พัก
หองพักขึ้น โดยลักษณะการสรางก็อยูในพื้นที่จํากัดมีเพียงไมกี่หลังเทานั้น
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จของคนใน
ทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของคนในทองถิ่น พบวา พบวาตัวแปรอิสระที่ศึกษาทั้งหมด ๙ ชุดมีเพียง ๖ ชุด เทานั้น คือ
ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economy) ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรม (Atti) ปจจัยดานสังคม
(Social) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture) ปจจัยดานนิเวศวิทยา (Ecology) และปจจัยดาน
ประชากร (Popula) ที่ส ามารถอธิ บ ายการผั น แปรของการปรั บ ปรนทางสั งคม วั ฒ นธรรม
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เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู ดานการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ รอยละ ๕๓.๔ (Adjusted R๒
= .๕๓๔) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทากับ .
๗๓ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณเทากับ .๔๐ มีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) .๒๔๘, .๑๖๑, .๒๘๐, .๒๑๐, -.๑๑๕, และ-.๐๘๙ และในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) .๓๑๓, .๒๔๙, .๒๖๔, .๒๐๕, -.๑๓๐, และ -.๑๑๒ ตามลําดับเขียนเปน
สมการไดดังนี้ Y๓total = ๑.๐๐๒ (Constant)+.๒๔๘ + .๑๖๑ + .๒๘๐ +.๒๑๐ + -.๑๑๕ +
-.๐๘๙
สมการพยากรณการปรับปรนลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอ
การเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดูดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในรูป
คะแนนมาตรฐานมีดังนี้ Y๓total=.๓๑๓ (Economy)+ .๒๔๙ + .๒๖๔ +.๒๐๕ + -.๑๓๐ + -.
๑๑๒ สวนปจจัยอื่นไดแกปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment) ปจจัยดานสื่อสารมวลชน
(Massme) และปจจัยดานนโยบายพัฒนาของภาครัฐ (Policy) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาของสวนราชการและคน
ในทอ งถิ่ น ต อการเกิ ด ขึ้น ของจุ ด ผ า นแดนถาวรชอ งภู ดู ภ ายใต ก ระแสการพั ฒ นาในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
จากการศึกษาการปรับปรนของชุมชนในอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตอการเปด
จุด ผ านแดนถาวรช องภู ดู ภายใตกระแสการพัฒ นาในอนุ ภู มิภ าคลุมน้ํ าโขง ผู ศึกษาไดจั ด ทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาของสวนราชการและคนในทองถิ่นตอ
การเกิดขึ้นของจุดผานแดนถาวรชองภูดู ดังนี้
หนวยงานราชการ
๑. หนวยงานราชการทองที่ที่เกี่ยวของควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนา
เครือขาย การขนสงที่มีประสิทธิภาพ
๒. หนวยงานราชการทองที่ที่เกี่ยวของควรมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมโดยตองเรงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยการมีสวนรวมในการสรางเครือขายผลผลิตและการกระจายสินคา ตลอดจนการ
สงเสริมแนวทางการบริการจัดการและแหลงเงินทุน
๓. หนวยงานราชการทองที่ควรพัฒนาสมรรถนะของระบบราชการ โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการและความรวมมือระหวางประเทศบริเวณจุด
ผานแดนถาวรชองภูดู และดานประเพณีอื่น ๆ

๘๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
สถาบันการศึกษา
๑. สถานบันการศึกษาควรเนนการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ใหเขาถึงโอกาสในการพัฒนาในดานตาง ๆ
๒. สถาบันการศึกษาเนนใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง การฝกอบรมอาชีพ
การใหทุนการศึกษา การศึกษาทางไกลและทางอินเตอรเน็ต การสรางเครือขายการศึกษา ความ
เทาเทียม ในการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรื่องคานิยมรวมและวัฒนธรรม
๓. สถานศึกษาเนนการศึกษาใหกับเยาวชน การพัฒนาผูนําเยาวชนในการเขาสู
อาเซียน และการเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานสภาพภูมิศาสตรในทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยการฝกอบรมทักษะการดําเนินงานดานตาง ๆ
๒. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรส ง เสริ ม การจ า งงานที่ เ หมาะสม มี ค วาม
ปลอดภัย
๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเสริมสรางทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยู
ชุมชนทองถิ่น
๑. ชุมชนทองถิ่นควรสรางจุดเดนของชุมชนทองถิ่นโดยการสรางโอกาสจากการเปด
ดานถาวร ชองภูดู โดยการคนหาศักยภาพ จุดเดนของชุมชนที่หลากหลาย
๒. ชุ ม ชนท องถิ่ น ควรรวมกลุ ม หรื อ การจั ด ตั้ งเครื อ ข ายของการประกอบอาชี พ
ผูประกอบการ ใหมีศักยภาพในการแขงขัน

อภิปรายผลการศึกษา
สภาพการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของ
จุดผานแดนถาวรชองภูดูจากการศึกษาวิจัย พบวา อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ เปนอําเภอ
หนึ่ ง ที่ มี เ ขตพื้ น ที่ ติ ด อยู กั บ ชายแดนตรงข า มกั บ แขวงไซยะบุ รี สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว อีกทั้งยังมีจุดผานแดนถาวรชองภูดูตั้งอยูที่บานมวงเจ็ดตน ภายใตกระแสการ
พัฒนาเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ โดยเฉพาะชุมชน
ทองถิ่นในบริเวณพื้นที่ไดรับการพัฒนาในมิติตาง ๆ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหสภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคน ในทองถิ่น
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม
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และการเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาทําใหมองเห็นวาการพัฒนาสิ่ง
ต า ง ๆ ทํา ให สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปเป น ธรรมดา ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งของจุดเริ่มตนของการผสมผสานกลมกลืนทาง
สังคม วัฒนธรรม สอดคลองกับ ศิริลักษณ ตนะวิไชย๔ ที่ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน พบวา สังคม วัฒนธรรมและคานิยมของประชาชน
เปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากขึ้น ประชาชนเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม หันมารับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมและคาขาย รายไดของประชาชนขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนเปนรายได
จากการรับจาง ทําใหเกิดคานิยมที่มีตอการประกอบอาชีพสงผลทําใหคานิยมที่มีตอสังคม และ
วัฒนธรรมทองถิ่นเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จะเห็นไดวาเมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้นจะสงผลให
มีการเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวั ฒนธรรมตามมาการเกิดขึ้นของจุ ดผานแดนถาวรชองภู ดู
ทําใหมองเห็ นว าเกิดการเปลี่ย นแปลงรูป แบบโครงสรางทางสั งคมและพฤติ กรรมทางสั งคม
ทั้งดานความใกลชิดสนิทสนมกันของสมาชิกในครอบครัวการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
สมาชิกในครอบครัวความใกลชิดสนิทสนมกันระหวาง เครือญาติ และดานการใหความเคารพ
เชื่อฟงผูอาวุโสการเลี้ยงดูบุตรหลานแบบใหอิสรเสรีมากกวาการ ตั้งกฎเกณฑการชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางเครือญาติ และดานความผูกพันและรักถิ่นเกิดของสมาชิกในชุมชน
การทํามาหากินที่บานเกิดของสมาชิกในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเกิดการเสริมสราง
ความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพยสิน ของประชาชนมาตรฐานการครองชีพคุณภาพชีวิ ตดีขึ้น
ค า นิ ย ม/แฟชั่ น สมั ย ใหม ข องวั ย รุ น เข า มาสร า งป ญ หาให สั ง คมความเจริ ญ แก ชุ ม ชนมี สิ่ ง
สาธารณูปโภคที่ดียิ่งขึ้นความสามัคคีกันภาพลักษณที่ดีระหวางคนภายนอกชุมชนกับประชาชน
ในชุมชน
ดังนั้น หากพิจารณาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) แลวก็สามารถที่
จะอธิบายปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น
อําเภอบานโคกจังหวัดอุตรดิตถ ทําใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนกระบวนการที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ จากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง ในลักษณะที่มีการ
พัฒ นาและกาวหน ากว าขั้น ที่ผ านมา มีการเปลี่ย นแปลงจากสั งคมที่มีรูป แบบเรีย บงายไปสู
รูปแบบที่สลับซับซอนมากขึ้น และมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดเปนสังคมที่มีความ
สมบูรณ ทั้งนีส้ ภาพการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนชายแดนตอการ
เปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลวนอาศัยปจจัยตาง ๆ
๔

ศิริลักษณ ตนะวิไชย, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน
กั บ การดํ า เนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบ”, วิ ท ยานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๔).

๘๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
รวมกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง จากการศึกษาวิจัยปจจัย
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้นของ
จุดผานแดนถาวรชองภูดูดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดที่ไมแนนอนเปนฤดูกาลคาครองชีพและ
ราคาสินคาสูงขึ้นการกระจายรายไดไมเทาเทียมการจางงานและอาชีพใหมแกชุมชน เปนตน
ทําใหชุมชนทองถิ่นในอําเภอบานโคกมีการเปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกันกับ พระพิมลธรรม
แดงทอง๕ ที่ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในจังหวัด
สุราษฎรธานี พบวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลักและอาชีพรอง
เปนอาชีพอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นตามแบบสังคมเมือง ชาวบานออกไปประกอบอาชีพนอก
ชุมชนมากขึ้น รายไดจากอาชีพหลักและอาชีพรองในชุมชนไดรับนอยลงในขณะที่รายไดจาก
การประกอบอาชี พ ใหม สู ง ขึ้ น กว า เดิ ม นอกจากนี้ ก ารประกอบอาชี พ ได นํ า เอาเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชมากขึ้น ซึ่งตองอาศัยทุนรอนมากขึ้นตามไปดวย อีกทั้งการศึกษาของ พุทธินันทน
บุญเรือง๖ ที่ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอําเภอ
ลับ แล จั งหวั ดอุตรดิต ถ พบว า การเปลี่ย นแปลงทางสั งคมและวั ฒนธรรมของอําเภอลับ แล
จังหวัดอุตรดิตถ คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากการทําในสิ่งที่เรียบงายทํากันภายในหมูบาน ทั้งนี้
เป น เพราะประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ในชุ ม ชนศึ ก ษาอยู ใ นชุ ม ชนความผู ก พั น ใน
ครอบครัวและชุมชนจึงมีมากเปลี่ยนเปนการออกไปประกอบอาชีพและศึกษาตอ ในชุมชนเมือง
ความผูกพันในครอบครัวและชุมชนไมใกลชิดมากนักทําใหความคิดความเชื่อคานิยมประเพณี
ของบรรพบุรุษซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของชีวิตเปลี่ยนเปนหนาที่ตองปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ
จากการศึกษาวิ จัย การปรั บ ปรนทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจของชุ มชนทองถิ่น
ในอําเภอบานโคก จั งหวัด อุต รดิ ตถ ต อการเป ดจุ ดผ านแดนถาวรช องภูดู ภายใตกระแสการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง พบวา การปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น
ไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบสวนใด สวนหนึ่งที่เปนอิสระจากระบบอื่น ๆ
แตการเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดภายในชุมชนนั้นไดมีผลกระทบตอเนื่องไปยังสวนอื่น ๆ
ของสังคมและวัฒนธรรมดวย ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสมดุลซึ่งกันและกันของระบบ แตละสวน
ซึ่ ง เป น ไปในลั ก ษณะของการรั ก ษารู ป แบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ ห็ น ว า ดี แ ละยั ง มี ป ระโยชน เ อาไว
ขณะเดียวกันก็มีการรับวัฒนธรรมตาง ๆ จากสังคมภายนอกที่คิดวาดีเขามาผสมผสานเพิ่มเติม
ดวยการปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลานี้คือ
๕

พระพิมลธรรม แดงทอง, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของตําบลบาง
ใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”, รายงานวิจัย, (จังหวัดสุราษฎรธานี, ๒๕๔๘).
๖
พุทธินันทน บุญเรือง, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๗).

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 4 No. 2 (July–December 2018) ๘๙

ความพยายามของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ที่จะกอใหเกิดสภาพ
แหงความเปนอยูที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ที่มีความแตกตางไปจากอดีตอันจะมี
ผลทําใหชุมชนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ สามารถดํารงชีพอยูรอดตอไป
ดวย สอดคลองกับ อัมราภรณ ศรีกาญจนพัฒน๗ (๒๕๕๕) กลาววาผลกระทบการคาชายแดน
ภาคเหนือตอนบนที่มีตอภาวะเศรษฐกิจทองถิ่นภายใตการเตรียมสูประชาคมอาเซียนมีแนวโนม
ดานการคาและการลงทุนรวมทั้งโอกาสดานการพัฒนาขยายการคาการลงทุนกับสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวมีแ นวโน ม สู ง ขึ้ น ตลอดจนมาตรการของภาครั ฐ บาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กับการสงเสริมการลงทุนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุนของ
ภาคธุ ร กิ จ ในไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว แนวโน ม การค า การลงทุ น
ตามแนวชายแดนจึงเปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของชุมชนทองถิ่นในอําเภอบานโคก
จากการศึกษาวิจัยทําใหมองเห็นวาปจจัยสวนใหญนั้นมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจเปน
สวนใหญซึ่งเปนแรงผลักดันใหอําเภอบานโคกมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอาศัยจุดผานแดนถาวรชองภูดูเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปลี่ยนไป
ในทางทิศใดก็ตามการพัฒนาในพื้นที่ก็เกิดขึ้นทําใหเกิดผลกระทบตามมาในชุมชนทองถิ่น เชน
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการตอบสนองของคนในทองถิ่นตอการเกิดขึ้น
ของจุดผานแดนถาวรชองภูดูทําใหมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ของชุมชนชายแดนตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูของชุมชนทองถิ่น ในอําเภอบานโคก
จังหวัดอุตรดิตถ แมการเปดเปนจุดผานแดนถาวรแลว แตชุมชนเองยังไมมีความพรอม ตอการ
เปดเปนจุดผานแดนถาวรยังคงมีภาพของการคาขายระหวางพื้นที่ประเทศไทย กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตรงจุดการคาเทานั้นซึ่งแตกอนเปนเพียงจุดการคาหรือเปนดาน
ประเพณี เมื่อเปดเปนจุดผานแดนถาวรแลวการรับรูตอการคาหรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองภูดูอีกประการหนึ่งไดแกผลกระทบ
ในฐานะเปนทางผานในการขนสงสินคา การทองเที่ยว การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ เปนตน
มีการเปลี่ยนแปลงไปแตละมิติ สอดคลองกับพระพิมลธรรม แดงทอง๘ ในสวนของผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของตําบลบางใบไม สงผลกระทบทั้ง
ดานบวกและดานลบใน ๓ ระดับ คือ ระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน
๗

อัมราภรณ ศรีกาญจนพัฒน, “ผลกระทบการคาชายแดนภาคเหนือตอนบนดานอําเภอเชียงของที่
มีต อ ภาวะเศรษฐกิ จ ท องถิ่ น ภายใตก ารเตรี ย มสู ป ระชาคมอาเซีย น”, วิ ท ยานิ พ นธ , (บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๕)
๘
พระพิมลธรรม แดงทอง, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของตําบลบาง
ใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”, รายงานวิจัย, (จังหวัดสุราษฎรธานี, ๒๕๔๘).

๙๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ผลกระทบระดับปจเจกบุคคลในเชิงบ วก ชวยใหเด็กมีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ทําให
ผู ใ หญ มี โ อกาสศึ กษาหาความรู ต าง ๆ อย า งกว างขวาง ส ว นผู สู งอายุ ไ มต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ
ครอบครั ว มากเช น แต เ ดิ ม ส ว นผลกระทบในเชิ ง ลบ กลุ ม เด็ ก มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ผู ใ หญ ใ น
ครอบครัวนอยลง ผูใหญมีเวลาวางใหกับครอบครัวนอย ครอบครัวจึงขาดความอบอุน สวนผู
อาวุ โ สลดบทบาทจากผู นํ า ที่ สํ า คั ญ ต อครอบครั ว และชุ ม ชนมาเป น ผู ที่ พึ่ ง พิ งคนอื่ น มากขึ้ น
สําหรับผลกระทบเชิงบวกระดับครอบครัว ความเปนครอบครัวเดี่ยวทําใหมีอิสระ ในการคิด
การตั ด สิ น ใจต อ การพั ฒ นาตนเองและครอบครั ว ได ม ากขึ้ น ส ว นผลกระทบเชิ ง ลบทํ า ให
ความสัมพันธภายในครอบครัวนอยลง สภาพครอบครัวเปนลักษณะตางคนตางอยู เกี่ยวกับ
ผลกระทบในเชิงบวกระดับชุมชนเห็นไดชัดวาชุมชนมีโอกาสติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้น
แตสงผลกระทบเชิงลบคือทําใหชุมชน เห็นความสําคัญของวัตถุ ปลอยใหความคิดเชิงวัตถุนิยม
เข า มาครอบงํ า ชุ ม ชนจนทํ า ให ชุ ม ชนขาดความ เป น เอกภาพ ด า นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในเชิ งบวกทําใหกลุมเด็ก กลุ มผูใหญ ผูสูงอายุ ครอบครัว และ
ชุ ม ชน ได ป ะทะเรี ย นรู วั ฒ นธรรมและคา นิ ย มใหม ๆ ทํา ให มีท างเลื อกหลากหลายมากขึ้ น
ซึ่งสงผลตอการปรับตัวใหอยูรอดในสังคมปจจุบัน แตกลุมผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในสวนนี้
นอยกวากลุม อื่น ๆ สําหรับในเชิงลบการเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยมใหม ทําใหกลุมเด็กและ
กลุมผูใหญใหความสําคัญ กับวัฒนธรรม และคานิยมเดิมนอยลงอยางเห็นไดชัด จึงมิใชสิ่งยึด
เหนี่ ย วกลุ ม คนในสั ง คมให มี เ อกภาพ ได อี กต อ ไป สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได ชั ด คื อ หน ว ยของความเป น
ครอบครัวออนแอลง ความสุขตามแบบเดิมของครอบครัวสูญหายไป และแมชุมชนจะขยายใหญ
จนเปนที่รวมของกลุมชนตาง ๆ หลากหลายขึ้น แตชุมชนถูกครอบงําจากภายนอกมากขึ้นจน
ชุมชนเกิดความสั บสนและขาดเอกภาพดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ
กอใหเ กิดผลกระทบทั้งเชิ งบวกและเชิงลบ คือ ทําให ผูใหญออกไปประกอบอาชีพนอกบาน
มากขึ้น และประกอบอาชีพหลากหลายขึ้นกวาเดิม กลุมเด็กที่อยูกับคนเฒาคนแกที่ไดรับความ
อบอุนมีโอกาสซึมซับวัฒนธรรมเกา ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้น แตกลุมเด็กที่พอแมทอดทิ้ง
ใหอยูกับคนเฒาคนแกขาดความอบอุนก็จะไมมีโอกาสซึมซับวัฒนธรรมเกา ผูสูงอายุมีความ
ใกลชิดกับคนในครอบครัวทุกกลุมนอยลง มีรายไดจากที่ตนเองทํานอยลง ตองพึ่งพาคนอื่นมาก
ขึ้น แมว าจะมีอาชีพหลากหลายขึ้น แตบางครอบครัว มีอาชีพ และรายไดไมแนนอนสําหรั บ
ชุมชน แมจะขยายใหญขึ้นและมีทุกสิ่งทุกอยางแบบสังคมเมือง มีกลไกตลาดเปนของตนเอง
แต ชุ มชนมีคานิย มใหมที่เ น นวั ต ถุและเงิน วา มีความสํ าคัญต อความอยู ร อดมากขึ้น จึงทําให
วิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมที่สงบสุขเสื่อมหายไป อีกทั้งสภาพแวดลอมก็เสื่อมโทรมลง และ
ชุมชนมีปญหาตาง ๆ มากขึ้น
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การปรั บ ปรนทางสั งคม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิจ ของชุ มชนทองถิ่น ในอําเภอบ านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ ตอการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ทําใหมองเห็นวากระแสการพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเริ่มทําใหชุมชนทองถิ่นในภูมิภาคเกิดการตื่นตัวปรับเปลี่ยนและ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการพัฒนาสิ่งสําคัญที่จะขาดไมไดจากการเปลี่ยนแปลงเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นนั้นไดแก ความทาทายตอการพัฒนาของหน วยงานภาครัฐและ
ทองถิ่นถึงการพัฒนาในพื้นที่ใหมากขึ้น ความทาทายดังกลาวมีอยูหลายประการดวยกัน ดังเชน
ความทาทายของการคาขายระหวางประเทศ ความทาทายการทองเที่ยว ความทาทายลักษณะ
ภูมิป ระเทศ ที่ไมเ อื้อต อการพัฒนาโครงสร างพื้น ฐาน ความทาทายการพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคาและบริการให มีมูลคาเพิ่มและมีเอกลักษณ ความทายทายการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีตนทุนที่มีประสิทธิภาพความทายทาย
การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใหมีความรูความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจและแขงขันได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษา
๑. ผลการวิจัยชี้ใหเห็นถึงการเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู ทําใหเกิดการปรับปรน
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชน โดยปจจัยที่สงผลกระทบในเชิงบวก ไดแก ๑) ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ ๒) ปจจัยทางดานทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรม ๓) ปจจัยดานสังคม ๔) ปจจัย
ดานวัฒนธรรม และปจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบ ไดแก ๑) ปจจัยทางดานนิเวศวิทยา ๒) ปจจัย
ดานประชากร โดยมีอิทธิพลตอดานการ ปรับปรนแบบแผนทางวัฒนธรรม มากกวาดานการ
ปรับปรนรูปแบบโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมสังคม ดังนั้น การดําเนินการของภาครัฐ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ควรคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบ
ที่อาจเกิดตอแบบแผนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของปจจัย ดานนิเวศวิทยา
และดานประชากร
๒. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเฉพาะการปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นในอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตอการเปดจุดผานแดนถาวรชอง
ภูดูภายใตกระแสการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เปนเพียงสภาพโดยรวมยังขาดรายละเอียด
ในเชิงลึกไดแก ดานศักยภาพของชุมชนทองถิ่นกับการคาขายตามแนวชายแดน และแนวโนม
การคาขายชายแดนและแนวโนมการพัฒนาในเชิงพื้นที่อยางเปนรูปธรรม

๙๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
หนวยงานภาครัฐ
๑. ควรศึกษาถึงความเปนไปไดในการกําหนดใหบริเวณจุดผานแดนถาวรชองภูดูและ
ชุมชนทองถิ่นบริเวณพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหความเปนไปได
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป
๒. ควรศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของจุดผานแดนถาวรชอง
ภูดูและชุมชนทองถิ่นบริเวณพื้นที่โดยตรงเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาไดอยางครอบคลุมมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการพัฒนาแกไขปญหาตอไป
๓. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจการคาชายแดนของจุดผานแดน
ถาวรชองภูดูและชุมชนทองถิ่นบริเวณพื้นที่ เปรียบเทียบกับจุดผานแดนในจังหวัดอื่นที่มีบริบท
คล ายคลึ งกั น เพื่อ เป น การศึ กษาข อมู ล ร ว มกั น เพื่อ นํ า ผลวิ จั ย ที่ ได ไ ปปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการค า
ชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว หรื อ สปป.ลาว
ในภาพรวมใหครอบคลุมตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ควรศึกษาการเตรี ย มความพร อมขององคก รปกครองส ว นทองถิ่น เพื่อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน
๒. ควรศึกษาความพรอมในดานเตรียมโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรองรับกับโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐบาลหรือการพัฒนาในระดับมหภาค
ตามแนวชายแดน
๓. ควรศึกษาการบูรณาการการทํางานรวมกันบริเวณชายแดนขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานที่ เ กี่ย วข อ งในพื้ น ที่ทั้ งในระดั บ จั งหวั ด ทอ งถิ่ น ชุ มชนและภาคี
เครือขายในบริเวณพื้นที่ชายแดน
สถานศึกษา
๑. ควรศึกษารูป แบบการจัด การศึกษาบนพื้นฐานฐานแหงเทคโนโลยี การส งเสริ ม
พัฒนากําลังคนที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอ มีความสอดคลองกับระบบ
เศรษฐกิจ การลงทุ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปการพั ฒ นาระบบข อ มูล สารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (The Scientific Information Explosion) ตอการ
ปรับใช ในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาของสังคมในหลากหลายรูปแบบ
๒. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการดานศาสตรทางภูมิปญญา (The Emergence of
Cognitive Science) มีการพัฒนาและสงเสริมความคิดสรางสรรคทางภูมิปญญาที่หลากหลาย
แขนง เพื่อนําศักยภาพทางภูมิปญญาที่มีอยูหลากหลายแขนงมาสรางสรรคและแกไขปญหาของ
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ชุมชนทองถิ่นในพื้นที่โดยสวนรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองตอความ
ตองการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน
๓. ควรศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการปรั บ โครงสร า งทางการศึ ก ษา (Restructuring
Engineering Education) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จัดใหมี
กระบวนการทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบวิธีการ การจัดระบบการ
เรี ย นการสอนและการศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะเป น กลุ ม เครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงความรู ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ชุมชนทองถิ่น
๑. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาคนสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียงการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไดแกการคุมครองเกี่ยวกับความจําเปน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจการ มีงานทําการมีสุขภาพที่ดีและการสนองตอบทางวัตถุในกรณีอื่น ๆ
๒. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาสงเสริมความสมานฉันททางสังคมการ
จัดสวัสดิการชุมชนดูแลคนในชุมชนครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและคนดอยโอกาสตั้งแตเกิดจนตาย
มีประเภทสวัสดิการที่จัดครอบคลุมกวางขวางตามความจําเปนของชุมชน
๓. สงเสริมใหชุมชนมีทุนทางสังคมที่หลากหลายมากกวาทุนที่เปนตัวเงินทั้งทุนทาง
ทรัพยากรทุน ภูมิปญญาทุนทางวัฒนธรรมฯลฯ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
๑. หนวยงานภาครัฐ ควรพิจารณาขอเสนอแนะแนวทางจากขอเสนองานวิจัยปรับใช
ในการพัฒนา โดยนําจุดแข็งของหนวยงานภาครัฐมาใชในการบริการจัดการโดยมีทิศทางการ
พัฒนาสังคมที่ชัดเจนมีเครือขาย กลไก สนับสนุนการดําเนินงานทั้งในมิติของพื้นที่และมิติของ
กลุมเปาหมาย รวมถึงขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน เปนขอมูลเสริมสรางในการพัฒนา
เชิงพื้นที่
๒. สถานศึกษา ควรพิจารณาขอเสนอแนะแนวทางจากการวิจัยเพื่อปรับใชในการ
พัฒนาหรือสงเสริมการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อใชในการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอน เชน ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระบบการจัดประชุมทางไกล
ระบบ e-Learning ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่นบริเวณพื้นที่
๓. องคกรปกครองส ว นทองถิ่น ควรพิจารณาขอเสนอแนะแนวทางจากขอเสนอ
งานวิจัยปรับใชในการพัฒนาโดยอาจกําหนดเปนแนวทางหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จากการพัฒนาในพื้นที่
๔. ชุมชนทองถิ่น ควรพิจารณายุทธศาสตรหรือแนวทางเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ มโดยต อ งเร ง การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มให มี ขี ด

๙๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ความสามารถในการแขงขัน โดยการมีสวนรวมในการสรางเครือขายผลผลิตและการกระจาย
สินคา ตลอดจนการสงเสริมแนวทางการบริการจัดการและแหลงเงินทุน
๕. ภาคเอกชน ควรนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนา สงเสริม
และสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต
การออกแบบ การบรรจุ ภัณฑและการตลาด โดยส งเสริม สนับ สนุ นกระบวนการเรี ย นรู
และนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ เรงพัฒนาและ
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว เสนทางเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว การบริการ การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ และคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
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