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บทคัดยอ
ประเทศไทยอยูในยุทธศาสตรดานที่ตั้งที่เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทำให
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูงในการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสง และเปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจการคา การทองเที่ยว และเชื่อมโยงผานกลุมประเทศเพื่อนบานไปยังภูมิภาค
ตางๆ การสงเสริมศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจึงมีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ระหวางประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เปนกระบวนสำคัญในการประสานประโยชนดานการคา การลงทุน และการบริการตางๆ
งานวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับพัฒนาเมืองชายแดนภูดู ผาน
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาตนแบบแบบจำลองเมืองชายแดนภูดู กรณีเมืองชายแดนบานโคก ที่สอดคลอง
กับศักยภาพและรองรับการเติบโตของเมืองชายแดนอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงบริบทและการพัฒนาตามศักยภาพที่มี
อยูเพื่อประโยชนสูงสุดของคนในพื้นที่ การศึกษาวิจัยโดยใชกระบวนการเชิ งคุ ณภาพ โดยการวิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลจากหลายแหลงทั้งขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ จาก
การลงสำรวจเก็ บข อมู ล ภาคสนาม การสั มภาษณ ห นว ยงานที ่ เกี ่ ยวข อง ทั ้ งในและต างประเทศ และการจั ด
กระบวนการสัมมนารับฟงความคิดเห็น และกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจากหนวยงานทุก
ภาคสวนในจังหวัดอุตรดิตถ ผลที่ไดจากการศึกษา ประกอบดวย สองสวนสำคัญ สวนแรก คือ ตนแบบจำลองการ
พัฒนาเมืองชายแดนระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามศักยภาพเมืองชายแดนขนาดเล็กรองรับการเติบโต
อยางยั่งยืน ที่ไดจากการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ สวนที่สอง คือ กระบวนการมีสวนรวม
สำหรับพัฒนาเมืองชายแดน ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาทั้งสองสวนเปนกรอบแนวคิดทั้งเชิงวิชาการ และเครื่องมือเชิง
ปฏิบัติการซึ่งเปนประโยชนเชิงนโยบาย และเปนแนวทางที่สามารถนำไปปรับประยุกตใชสำหรับการวางแผนและ
พัฒนาเมืองชายแดนไดอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป
คำสำคัญ : เมืองชายแดนภูดู, การวางแผนและพัฒนาเมืองชายแดน, การมีสวนรวม, แบบจำลอง, ตนแบบ
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Abstract

Abstract
Thailand is a high potential country acting as a central link of ASEAN region for economic,
trading, transportation, and tourism hubs connecting in and around neighboring and other ASEAN
countries. Undoubtedly, border planning and development is crucial issue to be promoted for
economic, social, and cultural prosperities in this region. For achieving these benefits,
collaboration among public, private and community sectors are imperative. That is a main reason
of this project which aims to develop a conceptual framework and modelling prototypes for
Phu Doo Borders Development which is a study area in Uttaradit Province. Ban Khok border town
was selected as an empirical study to conduct this project based on its own available resources
and competency by optimizing its benefits for all to achieve sustainable border town
development. The qualitative research methods were implemented based on both primary
(fieldworks through good practices either in Thailand or abroad, interviews, and participatory
activities through relevant organizations) and secondary approaches (document-based). The
results of this study are border town development modellings (Prototype 1 , 2 and 3 ) and
participatory tool for border town planning and development that contribute to policy making
and good practice which can be applied for other border town development in more sustainable
future.
Keywords: Phu Doo Borders, Border Town Planning and Development, Participation, Modelling,
Prototype
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