
                                       
 

  

 
 

 
 

 

วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลาย
จ านวน 10 บทความ เร่ิมต้นด้วยบทความของ เอ้ือมพร พิชัยสนิธ ได้ศึกษานโยบายการคลังเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์ถึงความเป็นไปได้ของ
นโยบายการคลังที่สนับสนุนการคงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุรวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของนโยบายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งผู้เขียนได้พบว่า
นโยบายดังกล่าวจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
และคงประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีของแรงงานผู้สูงอายุไว้ได้ในระยะยาว 

บทความต่อมาเป็นการศึกษาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน 
ซึ่งผู้เขียนคือ จิรายุทธ์ สีม่วง ได้ค้นพบว่าการมีบ่อนการพนันในพื้นที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อพื้นที่โดยตรงและยังพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหละหลวม
ส่งผลให้มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการบ่อนคาสิโน 
 บทความที่สาม เก่ียวข้องกับประเด็นการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
สู่ชุมชน โดยผู้เขียน พฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล และ อาแว มะแส ได้ศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การด ารงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพบว่า ชุมชนคีรีวงได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นอย่างหลากหลายในชุมชน ท าให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

บทความที่สี่ เป็นการศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้เขียน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 
ได้ศึกษาถึงการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ : 
กรณีการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน โดยผู้เขียนได้พบว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการเรียนรู้จากบิดา มาราดา ผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาเป็นการสอนแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

บทความถัดมา เชษฐา มุหะหมัด และคณะ ได้ศึกษา “สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการ
ทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งงานศึกษาดังกล่าว เป็นการน าร่องในการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและระบบทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา อีกทั้งยังสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาส าหรับปรับใช้พื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม 
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บทความที่หก เป็นบทความที่ศึกษาเรื่องการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
โดยผู้เขียน นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ได้ท าการศึกษาการท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ: 
คุณลักษณะ ความหมาย และปัจจัยความส าเร็จ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อค้นพบสามารถเป็น
ข้อเสนอแนะส าหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพื่อการท าวิจัยสู่ความเป็นเลิศได้ 

บทความที่เจ็ด เป็นประเด็นเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้ โดย เบญจวรรณ 
อุปัชฌาย์ ได้สะท้อนให้เห็นว่าพลังอ านาจของประชาชนมีพลังเพียงใดจากความเข้มข้นในการต่อต้าน
โครงการพัฒนาของรัฐที่ขัดแย้งต่อแนวทางการพัฒนาของพวกเขา  

บทความที่แปด เป็นการศึกษาผลกระทบจากการจัดการน้ า โดยผู้เขียน มณฑิรา อรรคทิมากูล และ
คณะ ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการจัดการน้ าที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบ
การจัดการน้ าในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างน่าสนใจ 
 บทความถัดมา เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน จ าแนกตาม
พื้นที่ลุ่มน้ าน่าน เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบระดับการจัดการทรัพยากรน้ าจ าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้ า
น่าน โดยผู้เขียน เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล และคณะ ท าการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ 
และได้ข้อค้นพบในการศึกษาที่น่าสนใจ 
 บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคจากความเชื่อด้านวัฒนธรรม
ของเจ้าแม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา โดยผู้เขียน ฑีฆา โยธาภักดี และคณะ ต้องการศึกษา
ความเชื่อด้านวัฒนธรรมของเจ้าแม่ตะเคียนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวบ้านได้
มีการบนบานและเมื่อประสบผลส าเร็จมีการแก้บนด้วยเครื่องบวงสรวง ซึ่งน ามาสู่มิติของการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากความเชื่อทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมมีส่วนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างมีนัยยะส าคัญ 
 สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
                                                                                     บรรณาธิการ 



วารสารพัฒนาสังคม ปีท่ี 22 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2563) สารบัญ 

นโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต           1 
ของแรงงานผู้สูงอายุ 

เอื้อมพร  พิชัยสนิธ 

การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการ          22 
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียน 
ในจังหวัดสระแก้ว: กรณีบ่อนคาสิโนชายแดน  

จิรายุทธ์  สีม่วง 

การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการด ารงชีพ 48

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง:  
กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พฤทธ์ิพงศ ์ ไชยพหล    อาแว  มะแส 

การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 69

เพื่อเชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่:  
กรณีการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน  

จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 

“สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 82

ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
เชษฐา มุหะหมดั     เก็ตถวา บุญปราการ    ชลลดา แสงมณี ศิรสิาธิตกิจ 

การท างานวิจัยท่ีเป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ: 100

คุณลักษณะ ความหมาย และปัจจัยความส าเร็จ  
นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ 



ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้: วิกฤติหรือโอกาส 123

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
เบญจวรรณ  อุปัชฌาย ์

ผลกระทบจากการจัดการน้ าที่มีต่อการประกอบการเลี้ยงหอยแครง 142 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

มณฑิรา  อรรคทิมากูล    ชัยรัตน  วงศกิจรุงเรือง    กนิษฐา  แยมโพธิ์ใช 

การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน        162 
จ าแนกตามพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน 

เขมิกา  วริทธิ์วุฒิกุล    รัดเกลา  เปรมประสิทธิ์    นพรัตน  รัตนประทุม    ศุภสิทธิ์  ตะนา

ผลกระทบต่อรายได้และการบริโภคจากความเชื่อด้านวัฒนธรรม 183

ของเจ้าแม่ตะเคียนในพื้นที่ลุ่มต่ าล าน้ าเจ้าพระยา  
ฑีฆา  โยธาภักดี    แหลมไทย  อาษานอก    ต่อลาภ  ค าโย    มณฑล  นอแสงศร ี
ณภัค  กรรณสูต    สุวิทย์  นะวะค า    ชิดชัย  แก้วบริสุทธ์ิ 

  ค าแนะน าวารสารพัฒนาสังคม 


