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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
ที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี จากกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มประชาชนจานวน ซึ่งได้มาด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทาการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าเพียร์สัน ไควแสควร์ ในขณะที่กลุ่ม ๒)
ได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้ง
การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาด้วยการตีความสร้างข้อสรุป โดยผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า
๑) ปัจจุบันภาคปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัดประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในรูปแบบ
ดั้งเดิมจะปรากฏเฉพาะพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่เท่านั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนที่พยายามรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
สมดุล ทั้งนี้ประเพณีลงเล จะจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ ที่ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งรายละเอียด
ของประเพณีลงเล จะมีการจัดกิจกรรมรวม ๒ วัน โดยวันแรกจะเป็นการสวดอัญเชิญเท้าเวสสุวรรณและบรรดาเทพย
ดาทั้งหลายมาร่วมในพิธี ซึ่งสะท้อนถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ของชาวบ้านพร้อมกับการสร้างแพด้วย
วัสดุท้องถิ่นเพื่อจาลองไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งการประกอบพิธีกรรม ขณะที่กิจกรรมวันที่สองจะมีรายละเอียดการปฏิบตั ิ
ของพุทธศาสนาผ่านการนิมนต์พระสงฆ์ จานวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ก่อนให้ชาวบ้านร่วมทาพิธีปล่อยแพลงสู่
ทะเล ณ ปะราพิธรี ิมชายหาดละเวงต่อไป
๒) ประชาชนชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ มีความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุ รักษ์และส่งเสริมประเพณีลงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับปานกลาง (xˉ=๓.๔๐, S.D.=0.๙๐) ขณะที่ประชาชนชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับมาก (xˉ=๓.๕๗,
S.D.=๑.๐๒) ซึ่งสอดคล้องกับประชาชนชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับมาก (xˉ=๓.๗๖, S.D.=๐.๘๖) ทั้งนี้บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกด้านมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๓) ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูก
กาหนดด้ วยวิสั ย ทัศ น์ “การอนุ รักษ์ ป ระเพณี ล งเล ด้ วยกลไกความร่ วมมื อของชุ มชนพื้ นที่ อาเภอไม้ แ ก่ น ผ่ า น
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลงเล ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์ ๒) กระจายความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลอย่างสมดุล ๓) สร้างสังคมสมานฉันท์
และสันติสุขด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล งเล ๔) กาหนดกลไกการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรมมาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งยุทธศาสตร์ข้างต้นได้สร้าง
ขึ้นบนฐานของความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสามารถนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คาสาคัญ : การพัฒนายุทธศาสตร์, ประเพณีลงเล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรม
ก

Abstract
The objectives of this research were study to the development of LONG-LAE traditional was
the Local cultural practices of multiculture in Maikaen district, Pattani province and study to the
opinion of people towards role of conservation and promotion LONG- LAE traditional by local
government organization include develop strategies for conservation and promotion LONG- LAE
traditional by local government organization in multiculture of southern border provinces. This
research was mixed-method. The sampling populations were comprised of 2 groups: 1; Local people
was the sample of this study consists of 538 people calculated by simple random sampling and
collects the data from questionnaires with analysis statistics method i. e. simple statistics such as
Percentage, Mean, Standard and Pearson- Chi Square for consider test hypothesis. Groups: 2;
Administrators and local council members, Community leaders were collects the data from In-Depth
Interviews and focus group with content analysis was employed. The research results that:
1. The conventional of Local cultural practice of LONG- LAE traditional in Maikaen district,
Pattani province was appeared only in the Ban Yai community. Where with strength for maintaining
cultural identities as well balanced to remain from violence situation in multicultural on southern
border provinces. In order that LONG-LAE traditional will be every held on 15th day of the 8th waxing
moon that falls on the Monday or Thursday only. The ritual of LONG-LAE traditional has total 2 days;
The first day was respectfully chant invite “ JAMBHALA” ( Vessavaṇa) and Gods, Brahmanism come
join the ceremony. Which reflects faith from brahminism to creation with a raft by local materials
for a symbolic of ritual in LONG-LAE tradition. The next day was buddhist ritual that Invite 9 monks
for pray to peoples who attending the ceremony before make a raft release into the sea at La-Veng
beach.
2. Public opinions in Mai Kaen Sub- district on Moo. 1 towards role of conservation and
promotion by local government organization were at a moderate level. While public opinions on
Moo. 2 and Moo. 3 towards role of conservation and promotion by local government organization
were at a high level respectively. The results of hypothesis testing shows that overall of roles by
local government organization effecting on develop strategies conservation and promotion LONGLAE traditional was significantly at 0.05.
3. Strategies for conservation and promotion traditional were carried out through the vision
“ the conservation of LONG- LAE traditional should participate of people was management and
strengthen local identity for base on sustainable of national culture ” . There are four strategies,
consisting of: 1. Participation of people on management of local identities; 2. Responsibility
distribution of institute by functional well balanced; 3. Create a reconciliation and peaceful society
by mechanism development LONG-LAE conservative and promote; 4. Set guidelines of conservation
and promotion LONG-LAE traditional by goodgovernance and International standard. The strategies
based on environtmental that lead to offers policy implementinng practical action in multicultural
on in Maikaen district, Pattani province at southern border provinces.
Keywords : develop strategies, LONG-LAE tradition, Local government organization in multicultural
ข

ประกาศคุณูปการ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ” นี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยกรม
ส่ง เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึง การให้ความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนสาคัญในการผลักดันและพัฒนางานวิจัย
ครั้งนี้ให้แล้วเสร็จลุล่วง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่วิจัย ณ อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้าน
ไม้แก่น พื้นที่ชุมชนบ้านสารวันและพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ รวมถึงผู้บริหาร/ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้
ข้อมู ล จากแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ อันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานส าคัญ ที่ ทาให้คณะผู้วิจัย สามารถ
นามาใช้เพื่อการพัฒนาความสมบูรณ์ของรายงานวิจัยฉบับนี้
ในท้ายที่สุดคุณค่าที่ได้รับจากรายงานวิจัยฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยที่จะนาไปสูก่ าร
พัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการสร้างเครือข่ายดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการวางรากฐานให้เป็นหน่วยงานรับใช้สังคมใน
พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถตอบสนองในการเป็นองคืกรปกครอง
ระดับพื้นฐานที่เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์แก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
อัศว์ศิริ ลาปีอีและคณะผู้วิจัย
ณ สภาวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
พฤษภาคม ๒๕๖๒
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
Abstract
ประกาศคุณูปการ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่
๑ บทนา
ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
คาถามหลักการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการวิจัย
นิยามศัพท์การวิจัย
๒ การสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
บริบททั่วไปของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและการประกอบสร้างประเพณีลงเล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การกาหนดพื้นทีก่ ารวิจัย
การเก็บรวบรวมและเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
๓.๒ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
๓.๓ รายละเอียดการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ในกระบวนการวิจัย
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๔๑
๔๒
๔๒

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่
๔ ผลการวิจัย
๑. แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๑.๑ ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัตปิ ระเพณีลงเล
๑.๒ ชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เงื่อนไข แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล

๔๓
๔๓
๔๕
๔๘
๕๒

๒. ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุรกั ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ทีม่ ีต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
๒.๑.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณี
๒.๑.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๑.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๑.๕ ปัจจัยที่มผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล

๕๕

๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง ทีม่ ีต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี
๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
๒.๒.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณี
๒.๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๒.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๒.๕ ปัจจัยที่มผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล

๖๕

๕๕
๕๕
๕๗
๕๘
๖๒
๖๒

๖๕
๖๗
๖๙
๗๒
๗๒

จ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่
๔ ผลการวิจัย
(ต่อ) ๒. ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมทีม่ ีต่อการอนุรกั ษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ที่มีต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
๒.๓.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณี
๒.๓.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๓.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๒.๓.๕ ปัจจัยที่มผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๓. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

๗๕
๗๕
๗๗
๗๙
๘๒
๘๒
๘๕

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีต่อการ ๑๐๕
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๕. อภิปรายผลการวิจัย

๑๐๙

๕ สรุป การทดสอบสมมติฐานและข้อเสนอแนะการวิจัย
๕.๑ ข้อสรุปการวิจัย
๕.๒ ข้อสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย

๑๑๓
๑๑๓
๑๒๐
๑๒๒

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ข การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ค ภาพประกอบการลงพื้นที่ในโครงการวิจัย

๑๒๘
๑๓๕
๑๓๙
ฉ

สารบัญภาพ
ภาพที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หน้า
กิจกรรมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์
วงจรการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff
แผนที่ระบุขอบเขตการปกครองในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้าน
การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของหมอทาพิธี
การทาพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณหลังจากการสวดพระคาถา ของหมอทาพิธี
การเตรียมแพ ด้วยเครื่องเซ่นไหว้และผูกสายสิญจน์เพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล
การปล่อยเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีลงเล ลงสู่ทะเลอันถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย
โครงสร้างการดาเนินงานขององคาพยพในการอนุรักษ์ประเพณีลงเล
Model การขับเคลื่อนผลการวิจัยสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่พหุวัฒนธรรม

๑๓
๒๒
๒๖
๓๔
๔๕
๔๖
๔๖
๔๗
๔๗
๕๔
๑๐๗

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่
๑
เปรียบเทียบรายละเอียดพิธีกรรมในประเพณีลงเลรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์
๒
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้ ง บทบาทองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
๓
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนบ้ า นไม้ แ ก่ น หมู่ ๑ ต าบลไม้ แ ก่ น ต่ อ บทบาทด้ า น
๔
ผู้ดาเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่นต่อบทบาทด้านอานวย
๕
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่นต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อย
๖
เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีล งเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กร
๗
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน
การทดสอบความแตกต่างความคิ ดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
๘
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
๙
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่๑ ต่อบทบาท
๑๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
๑๑
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
๑๒
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
๑๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา

หน้า
๔๙
๕๕
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๒
๖๓
๖๓
๖๔
๖๔

ซ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
๑๔
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วมประเพณี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
๑๕
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น
หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัด
๑๖
ปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้ ง บทบาทองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
๑๗
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนบ้ า นสารวั น หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง ต่ อ บทบาทด้ าน
๑๘
ผู้ดาเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง ต่อบทบาทด้านอานวย
๑๙
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง ต่อบทบาทด้านเชื่อม
๒๐
ร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง ต่อบทบาทขององค์กร
๒๑
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน ม.๒ ตาบลไทรทอง
๒๒
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
๒๓
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
๒๔
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
๒๕
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ

หน้า
๖๔
๖๕

๖๕
๖๗
๖๙
๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๒
๗๓
๗๓

ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
๒๖

๒๗

๒๘
๒๙

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หน้า
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท ๗๔
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท ๗๔
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท ๗๔
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วมประเพณี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีล งเล ๗๕
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้า น
สารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด ๗๕
ปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต่อการ ๗๗
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนบ้ า นใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้ แ ก่ น ต่ อ บทบาทด้ า น ๗๙
ผู้ ด าเนิ น การหลัก ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รัก ษ์ และส่ง เสริม
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทด้านอานวย ๘๐
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อย ๘๐
เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กร ๘๑
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๒
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๒
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๔๔
๔๕
๕๖
๔๗
๔๘

หน้า
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๓
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๓
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๔
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๔
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ๘๔
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วมประเพณี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่ วไปของประเพณีล งเล ๘๕
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่
บ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒ นาการอนุรัก ษ์และ ๙๕
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอไม้ แก่น จังหวัด
ปัตตานี (SWOT Analysis)
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนา ๙๖
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล (SWOT Matrix) และการกาหนด
กลยุทธ์ดาเนินการ
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๑ บ้านไม้แก่น ๑๒๐
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๒ บ้านสารวัน ๑๒๑
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๓ บ้านใหญ่
๑๒๒
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฎ

บทที่ ๑
บทนา
ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบันต่างพัฒ นาศักยภาพของตนเพื่อก้าวสู่
ความเป็นโลกาภิวัฒน์ ในขณะเดียวกันความเจริญด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีนั้น ก็ช่วยให้ประชาคมโลกได้
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศได้มีการปฏิรูปและจัดระบบการปกครองของประเทศให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไป ภาครัฐหรือระบบราชการจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมก็ได้มีการปฏิรูป
ระบบการจัดการภาครัฐด้วยเหมือนกัน ประกอบกับกระแสธารแห่งวัฒนธรรมจะไหลผ่านหลายยุคสมัยต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์มากมาย ประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการของมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนผิด
แยกกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปตามกาลเวลา เป็นแหตุให้วัฒนธรรมบางอย่างสูญหายหรือเสือ่ ม
คลายความสาคัญลงและงานวัฒนธรรมบางอย่างอาจจะหมดความเหมาะสมกับยุคสมัย เนื่องจากความตื่นตัว
ทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ต่างก็มุ่งอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรมของชาติจึงกาหนดไว้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
การพัฒนาในระยะการปฏิรูปปัจจุบันซึ่งต่อเนื่องด้วยการให้ความสาคัญต่อแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เนื่องด้วยประเทศไทยจะต้องเผชิญ
กั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
นับเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จาเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งเพื่อ
นามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริม
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่
อย่างไรก็ตามสภาพสังคมไทยในปัจจุบันพบว่าค่านิยมที่ดีงามต่างเสื่อมถอยวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมถูก
บิดเบือนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ดารงชีวิตที่อิงกับความเป็นวัตถุนิยมเป็น
อย่างสูง สะท้อนจากการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง มุ่งหารายได้ เพื่อสนองความต้องการบริโภค
ขาดการยึดประโยชน์ส่วนรวม การยึดถือปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามลดลง ครอบครัวควร
บ่ม เพาะความเป็นไทยที่ มีจิตสานึก และอั ตลัก ษณ์ให้บุตรหลานตระหนักถึง รากเหง้าของตนเอง (สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา, ๒๕๕๘: ๗-๙)
จากปรากฏการณ์ปัจจุบันดังกล่าว ได้นาไปสู่การกระตุ้นให้หลายฝ่ายได้ให้ความสาคัญกับประเด็นของ
ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นองค์ความรู้ความสามารถ ทักษะทุกสิ่งทุก
อย่างที่ ชาวบ้านได้คิดเองและเกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเลือกสรร พัฒนา
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตประจาวัน
และเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวบ้านให้สอดคล้องและสมดุลกับสภาพแวดล้อม สังคมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตามยุคสมัย ดังที่เสรี พงษ์พิศ (๒๕๓๖:๑๔๕) กล่าวว่ารากฐานความรู้ของชาวบ้านซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นโลกทัศน์ เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็ บ ตาย
และคุณค่าความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน และส่วนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น
การท ามาหากิ น การเกษตร หั ต ถกรรม ศิ ล ปะ ดนตรี แ ละด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง คล้ า ยกั บ ว่ า เป็ น องค์ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร
๑

ปรุ ง แต่ ง พั ฒ นาและถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กั น มาเพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยให้ ส มดุล กั บ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๔: ๔๒) ได้กล่าวในทานอง
เดียวกันอีกว่าเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สงั่ สม
ไว้ในการปรับตัวและดารงชีพในระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้ง
พิธีกรรม วัฒนธรรมและประเพณีที่ได้มีการพัฒนาการสืบสานกันมาอย่างหลากหลายของแต่ละบริบทพื้นที่
ทั้ ง นี้ตามบริบ ทของประเพณี ที่ ป รากฎอย่างหลากหลายของประเทศไทยที่ นาไปสู่ก ารก่ อรูปของ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมบนฐานของพิธีกรรม อุดมการณ์ ภูมิลักษณ์หรือภูมิปัญญาในมิติต่าง ๆ นั้น มักเชื่อม
ร้อยกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่หากมีการนาไปสู่การแสดงออกที่สัมพันธ์กับการกาหนดให้เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของสังคมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบของประเพณีและพิธีกรรมในบริบทที่แตกต่างกันนั้นก็จะนาไปสู่การประกอบสร้างของอัต
ลัก ษณ์ชุม ชนท้ อ งถิ่นที่ เ ป็นตัวก าหนดระเบียบของสัง คมที่ ห ลากหลายอีก ด้วย โดยเฉพาะในพื้ นที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษคือการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation) ที่เป็น
พื้นที่ของการรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา ภาษารวมถึงชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เอง
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อและแบบแผนของปฏิบัติการทางสังคมผ่าน
พิธีกรรมและงานประเพณีที่ปรากฎในสังคมพหุวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยบริบทของชุดประเพณีที่โน้มเอียงตาม
ความเชื่อและกรอบชุดความคิดด้านการประกอบสัมมาชีพ เทศกาล ชีวิตและจารีตรวมถึงสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่
สะท้อนหลักการดาเนินการที่สาคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ผ่านชุดของประเพณีที่หลากหลายทั้ง
ในมิติของวัฒนธรรมร่วมที่ก้าวข้ามเนื้อหาของอิทธิพลทางศาสนา เช่น ประเพณีฮารีรายอ ประเพณีชักพระ
ประเพณีกวนอาซูรอ งานเดือนสิบ หรืองานสารทไทย ประเพณีแห่นก เป็นอาทิ และนอกจากนี้วัฒนธรรมที่
สัมพันธ์กับประเพณีเฉพาะถิ่นรายจังหวัดประกอบด้วย ประเพณีในจังหวัดยะลา เช่น การแข่งขันนกเขาชวา
อาเซียน งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา งานเทศกาลฟื้นฟูประเพณีและของดีเมืองยะลา ในขณะที่ประเพณี
เฉพาะถิ่นของจังหวัดนราธิวาส เช่น ประเพณีงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประเพณีการแข่งเรือกอและด้วยฝีพาย
รวมถึงประเพณีเฉพาะถิ่นในจังหวัดปัตตานีหรือดินแดนลังกาสุกะ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของ
ชุดประเพณีมากที่สุดในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยถือเป็นบริบทเชิงพื้นที่ที่สาคัญในการสะท้อนอัตลักษณ์จาก
ปริมณฑลทางวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้ วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีประเพณีเฉพาะถิ่นที่สาคัญ เช่น
ประเพณีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประเพณีงานแห่พระอีก๋ง หรือแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง ประเพณีลาซัง
หรือ ปูยอบือแน การแข่งขันตกปลาชายหาดวาสุกรี ณ อาเภอสายบุรี รวมทั้งประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นประเพณี
เฉพาะถิ่นที่สาคัญของอาเภอไม้แก่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือ
วันพฤหัสบดีเท่านั้น โดยสองวันนี้ถือเป็นฤกษ์ยามสาหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัด ขึ้น
ไม่ได้และในปีใดมีเดือน ๘ สองหนต้องจัดในเดือน ๘ หลัง ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเองก็ไม่ทราบชัดเจนว่าเพราะเหตุใด
จึงกาหนดเป็นวันและเวลานี้ เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาของชุมชน (ไฝ มุ่ยอินทร์. สัมภาษณ์,
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ตามสถานการณ์ของการประกอบพิธีลงเล ในบริบทปัจจุบันพบว่าได้มีการปรับเปลีย่ น
รูป แบบพิธีไปตามความเหมาะสม ท าให้ชุม ชนที่ เคยจัดพิธีล งเล แบบดั้ง เดิมที่ ต้องจัดบนชายหาดทะเลได้
ปรับเปลี่ยนมาประกอบพิธีในบริเวณวัดแทน เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ทาให้รูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ในอดีตนั้นสมาชิกชุมชนจะต้องไป
ทาบุญบริเวณทะเลและต้องค้างคืนในปราพิธี โดยสมาชิกชุมชนจะสร้างขนาเล็กๆ เพื่อพักอาศัยร่วมกั นใน
บริเ วณนั้นรวมทั้งได้มีก ารปรับกิจกรรมให้เข้ากับความจาเป็นของบริบทที่ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปของ
๒

ประเพณีลงเล เป็นพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ความเชื่อตลอดจนเป็นการ
แสดงถึงรายละเอียดต่างๆที่ชาวบ้านใช้เป็น “พื้นที่” ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน โดยการที่
ชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ยังคงดารงความเป็นเอกลักษณ์ของตนผ่านการสืบทอดประเพณี
ลงเล ได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีเ่ จริญมากขึ้นและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทาให้ประเพณีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคงปฏิเสธได้ยากว่า
การคงอยู่และการสืบทอดของประเพณีลอยเลที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นองค์ประกอบของพิธีกรรมบางอย่างอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน (ปการียะห์ เจะหะ. สัมภาษณ์, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ซึ่งกลไกหลักสาคัญ
ประการหนึ่งของประเพณีลงเล คือองค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจใคร่ รู้ว่า
องค์ความรู้ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในบริบทคือเป็นคนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดผ่านพิธีกรรมและความสาคัญของประเพณีลงเล ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทาให้ยังมี
การสืบทอดประเพณีลงเล ตลอดมา ซึ่งจะมีสมาชิกเข้าร่วมงานกันทั้งหมู่บ้าน รวมถึงญาติพี่น้องที่เดินทางไป
ประกอบสัมมาชีพยังสถานที่อื่น ๆ ต่างก็เดินทางกลับมารวมประเพณีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจาก
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการประกอบพิธีลงเล นั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อให้สมาชิกในหมู่บา้ นรอดพ้นจากสิง่
ที่ชั่วร้ายทั้งปวง ด้วยการขออานาจจากผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านให้ช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลตามความคิด
ความเชื่อที่สืบต่อกันมาของชาวบ้านในอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ประเพณีลงเล จะปรากฏพบชุมชน/
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามชื่อเรียกขานนี้เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่ของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดย
สาระสาคัญของพิธีกรรมนี้จึงน่าสนใจในการตีความหมายของลักษณะเฉพาะในการดารงรักษาพิธีนี้ในแง่ของ
พื้นที่และบริบทของประเพณีลงเลร่วมสมัยที่สามารถอธิบายผ่านเงื่อนไข ของกระบวนการเปลี่ยนรูปผ่าน ๓
ชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏพบในปัจจุบันที่อิงกับความเชื่อของชาวบ้านว่าด้วยการสื่อสารของหมอพิธี
เพื่อขอขมาและต้องได้รับการอนุญาตจากองค์เทพ (ท้าวเวสสุวรรณ) ทั้งนี้การปรับรายละเอียดบางอย่างของ
พิธีกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสภาพการดาเนินงานเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ (อรสา ณ นคร. สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๑.ชุม ชนบ้านสารวัน มี ก ารจัดพิ ธีก รรมที่ แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือการดาเนิน
ประเพณีลงเลด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง จะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อ
บวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะทาพิธี
ปล่อยแพ ณ ปราพิธีที่ชายหาดละเวงตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาดั้งเดิม
๒.ชุม ชนบ้านใหญ่ มี ก ารจัดกิจ กรรม ณ บริเ วณปราพิธีทั้ง ในส่วนของการอัญเชิญ องค์เทพซึ่งเป็น
สาระสาคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธีใน
วันรุ่งขึ้นหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะทาการปล่อยแพลงทะเลใน
วันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจานวน ๙ รูปเพื่อจะได้นาแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป ด้วยชุดนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
๓.ชุมชนบ้านไม้แก่น มีการจัดกิจกรรมภายในวัดทั้งกระบวนการ กล่าวคือจะเริ่มด้วยการอัญเชิญองค์
เทพจากหมอพิธีจนเสร็จสิ้นก็จะมีการสวดของพระสงฆ์ต่อไปจนจบพิธีการ ในขณะที่กิจกรรมภาคกลางคืนจะมี
การประกวดแพกันภายในวัดซึ่งอาจมีกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงต่างๆตามความเหมาะสมของชาวบ้านที่มาร่วม
ประกอบพิธีภายในวัด ซึ่งในวันรุ่งขึ้นจะมีการทาพิธีปล่อยแพลงสู่ทะเลภายในวัดโดยจะมีตัวแทนนาแพดังกล่าว
ไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดใกล้กับหมู่บ้านต่อไปด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
ถึงแม้ว่าโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคม
ต่อไป ด้วยสานึกในความหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้
๓

สอดรับกับสถานการณ์ที่ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่ อ
พิจ ารณาถึง วิถีป ฏิบัติผ่านประเพณีล งเลของชุม ชนต่างๆในพื้นที่ อาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานีนั้นพบว่า
กระบวนการผลิตซ้าภายใต้บริบทของการเชื่อมร้อยทุนทางสังคมที่กาหนดประเพณีทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการ
นาเสนอด้วยกระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเชื่อ ภูมิปัญญา ซึ่งสังคมหรือชุมชนในพื้นที่นามา
สร้างความสัมพันธ์ในชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ซึ่งบางชุมชนสามารถนาวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาเป็นทุนหรือใช้
ประโยชน์ได้ แต่บางชุมชนไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือการรักษาอัตลักษณ์และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกทาให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบ
สลายไปในที่สุด ดังนั้นกลไกการขับเคลื่อนโดยใช้ทุนทางสังคมจึงนับว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สาคัญในการส่งผล
ให้ท้องถิ่นชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มียังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัต
ลักษณ์และภูมิปัญญาของสังคมให้ดารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็น
บทบาทที่สาคัญอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยมิติของความหลากหลายด้วยชุดปฏิบัติการทาง
สังคมที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน (เรวัต สิงห์เรือง, ๒๕๕๓:๗๐)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดและอาเภอ ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ด้วยบทบาทของการเป็นองค์กรหลักในการจัดประเพณี ที่
สะท้อนถึงการใช้อานาจทางปกครองที่มีผลต่อการกาหนดแนวปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพียงมิติเดียว แต่หาก
พิจารณาความบริบทและความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยแท้จริงแล้ว พบว่าหน่วยงานที่มีภารกิจหลักและควรมี
บทบาทสาคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านปฏิบัติการทางสังคมของชุดประเพณีที่ปรากฎในพื้นที่
อย่างแท้ จ ริง คือ องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่ง ถือเป็นองค์ก รทางปกครองที่ ถูกจัดตั้ง ขั้นเพื่อสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งยังถือเป็นองค์กรผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัดทาบริการสาธารณะทีร่ ะบุ
ในบทบัญ ญัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องไว้เ ป็นการเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญ ญัติจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้ง พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งระบุถึงการจัดทาบริการสาธารณะที่สามารถแยกออก หรือมีลกั ษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอืน่ ได้
หรือเป็นกิจการที่ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของคนในท้องถิ่น ด้วย แต่อย่างไรก็ตามผลิต
ภาพ (Productivity) สาคัญผ่านการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบาง
พื้นที่ยังไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากข้อจากัดบาง
ประการ เช่น การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบริการสาธารณะประกอบกับ
ประชาชน/ชุมชนขาดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่ว มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้
การเลือกปฏิบัติภารกิจภายใต้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมุ่งเน้นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจกรรมภายใต้โครงการที่มุ่งเน้นการก่อให้เกิดรายได้เชิงมูลค่าซึ่ง
ถือเป็นภารกิจหลั ก อันส่งผลต่อการละเลยคุณค่าของภารกิจ ด้านการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นภารกิจรองอย่างมีนัยสาคัญ (อัศว์ศิริ ลาปีอี , ๒๕๕๘) ด้วยชุดข้อมูล
ดังกล่าวจึงนับเป็นเงื่อนไขสาคัญอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จาเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทสาคัญใน
การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและให้มีผลเชิงรูปธรรม ผสานกับการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้าน
การท านุบ ารุง ศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญ ญาและวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ นให้เ ป็ นฐานคิ ดหลัก ควบคู่ กั บ
กระบวนการหล่อมหลอมอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมผลิตข้อเสนอกลไกเชิงนโยบาย
อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
๔

ทั้งนี้การขับเคลื่อนกลไกการอนุรักษ์และส่ง เสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีซึ่งถือ
เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมเฉพาะถิ่ นในพื้ นที่ พหุวั ฒ นธรรม ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อสร้า งสันติสุขและ
สมานฉันท์อันก่อเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จาเป็นต้องกาหนดแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็น
รูปธรรมด้วยพื้นฐานของการวิจัยจากชุดความคิดที่เชื่อมร้อยกับกระบวนการมีส่วนร่วมโดยประชาชน/ชุมชนที่
เป็นเจ้าของวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบภายใต้บ ริบ ทของการเปลี่ยนแปลงรูป แบบปฏิบัติก ารทางวัฒ นธรรมของประเพณีล งเลท่ ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังกล่าวข้างต้นจึงจาเป็นที่จะต้องแสวงหาบทบาทและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการดาเนินงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะนาไปสู่การส่งเสริมศักยภาพที่มีผลต่อการสงวนรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนรวมทั้ง เป็นแนวทางสาคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากให้ยั่งยืนต่อไป
คาถามหลักการวิจัย
๑. พัฒนาการของประเพณีลงเล อันเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีมีลักษณะอย่างไรและภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อประเพณีหรือไม่
๒. ระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุ รักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับใด
๓. แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สามารถนาไปสู่ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีลักษณะอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๓. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ เป็นการทาความเข้าใจเกี่ยวกั บบริบทการก่ อรูปและปฏิบัติก ารทางวัฒนธรรมของ
ประเพณีลงเลที่ปรากฏในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนต่อกระบวนจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่น ที่มีต่อหน่วยงานทางปกครองขนาด
เล็กที่ถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอันนาไปสู่การตกผลึกยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมในการทาหน้าที่
เป็นฐานรากสาคัญของการสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมในระดับชาติต่อไปพร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์
๕

มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีนัยสาคัญโดยจะทาการเลือกกรณีศึกษาจากหน่วยการปกครองตามอานาจหน้าที่
และภารกิจการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการทานุบารุงรักษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
๑. องค์ก ารบริหารส่วนตาบลไทรทอง ซึ่ง มี อาณาเขตครอบคลุม พื้นที่ตาบลไทรทองทั้ งตาบลและ
นับเป็นหน่วยวิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลที่
ปรากฎในพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตาบลไม้แก่นและตาบลตะ
โละไกรทองทั้งตาบลโดยเป็นหน่วยวิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลที่ปรากฎในพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่นและพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้
แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้พื้นที่กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นมีการกาหนดกรอบนาเสนอภายใต้ขอบเขตประเด็น เชิงเนื้อหาที่
เป็นแนวทางสาคัญ อันประกอบด้วย
• บริบทและข้อมูลทั่วไปผ่านพื้นที่ปฏิบัติการทางประเพณี ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอานาจหน้าที่รวมถึงข้อมูลสาคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความต้องการ
และความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันนาไปสู่ข้อเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ที่สัมพันธ์กับบริบททั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปั จ จั ย ภายในด้ วยวิ ธี SWOT Analysis และ SWOT Matrix ตลอดจนวิ เ คราะห์ ค วามยั่ง ยื นในการดาเนิน
โครงการภายใต้ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการวิจัย
๑. ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริ มประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สู่การนาไปประยุกต์ใช้ในกาหนด
นโยบายและแผนพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากชุดข้อเสนอของประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้เรียนรู้แนวทางร่วมกันและเป็นต้นแบบสาคัญในพื้นที่อื่น
๒. เสนอรูป แบบแนวทางแก่ ห น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเ ครือข่ ายที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่นภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและ
สนับสนุนให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกาหนดปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม
๓. ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ โดย
รากฐานของการมี ส่วนร่วมของชุม ชนอั นเกี่ ยวเนื่องกั บความมั่ นคงทางภูมิ ปัญ ญา รากฐานทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
๔. ทราบสถานการณ์และบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการประเพณี ด้านทรัพยากรและ
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๖

๕. ได้รูปแบบและกระบวนการหนุนเสริ มของชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมได้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่นสู่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติต่อไป
นิยามศัพท์การวิจัย
การก าหนดนิยามศัพ ท์ก ารวิจัยครั้งนี้จะแสดงความเชื่อมโยงปรากฏการณ์ ของพื้นที่ ที่ยัง คงมีการ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมผ่านรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยสามารถสรุปเชื่อมร้อย
กับบริบทของกระบวนการวิจัยได้ดังนี้
๑. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ ประเพณีล งเล หมายถึง ความคิดเห็น และความ
ต้องการของประชาชน/ชุมชน ต่อบทบาทการจัดประเพณีลงเล พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทที่สอดคล้องกับปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรม ดังนี้
๑. บทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก (Moderator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชน
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กลไกขององค์กรที่กาหนดรูปแบบการดาเนินงานตามแนว
ทางการบริหารและการจัดประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. บทบาทด้านผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทของการเป็นองค์กรอานวยความสะดวกแก่ชุมชนและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๓. บทบาทด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทของการเป็นองค์กรที่ทาให้เกิดการเชื่อมโยง/ประสานงานระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานทางปกครองทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. การอนุรักษ์แ ละส่งเสริม ประเพณี หมายถึง การดาเนินตามนโยบายขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นอันเป็นผลผลิตจากการร่วมวิเคราะห์บริบทท้องถิ่น จากปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัย
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ที่นาไปสู่การเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่นาไปสู่การกาหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมทั้งยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย
๓. ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม หมายถึง การสะท้อนอัตลักษณ์บนฐานของการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม
ผ่านรายละเอียดพิธีกรรมของประเพณีลงเล ที่ปรากฏในพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน ชุมชนบ้านไม้แก่นและชุมชน
บ้านใหญ่ อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันเป็ นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นกลไกส าคัญ ในการก าหนดรูปแบบและระเบียบปฏิบัติ ในการส่ง เสริม และอนุรัก ษ์ให้ประเพณีลงเล
สามารถดารงคงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
๔. การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ผลผลิ ต จากข้ อ เสนอของประชาชน/ชุ ม ชนสู่ ก ารพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุวัฒธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยการ
ขับเคลื่อนผ่านกลไกการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
ไกรทอง บนฐานของการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ด้วยขอบข่ายและอานาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมตามที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง

๗

บทที่ ๒
การสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูก บัญญัติในกฎหมายระบุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามขอบข่ายและอานาจหน้าที่ที่สัมพันธ์กับขนาดและโครงสร้างองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม
ภารกิจที่ถือว่าสาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง ได้แก่ การทานุบารุงรักษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นบทบาทสาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน/ชุมชนต่อการร่วม
เสนอแนวทางการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลพื้นที่พหุวัฒ นธรรม ซึ่ง จะส ารวจองค์ความรู้อันเป็น
สาระส าคัญที่นาไปสู่ ก ารกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และพัฒ นายุทธศาสตร์ ที่ สอดคล้องกั บการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา บนพื้นฐานของการสังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อก าหนดทิ ศทางในอนาคตขององค์ก ร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ ต้องการบรรลุ และก าหนด
แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กาหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบในขณะเดียวกันแนวคิด
ด้านการวางแผนกลยุท ธ์ห รือ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่ นามาใช้เ พื่อก าหนด
แผนการทางานด้านต่างๆ ในระยะยาวอย่างสอดรับกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับ
การก้ า วไปในอนาคต มี ก ารพิ จ ารณาความสามารถขององค์ ก ร และวิ เ คราะห์ปัจ จัย ที่ จ ะก่ อให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพื่อบอก ทิศทางการดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุ
ตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้อีกด้วย (คณึงภรณ์ วงเวียน, ๒๕๕๔)
Bartol, K & Martin, D.(๑๙๙๘ : ๑๙๑) ได้ ข ยายความเพิ่ ม เติ ม ว่ า การวางแผนกลยุ ท ธ์ นั้ น จะ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดพันธกิ จ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และ
แผนงาน (Plans) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปฏิ บัติ ง านอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลตามที่ ป ระสงค์ ดั ง นั้น
กระบวนการวางแผน จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ๑) การกาหนดพันธกิจ ๒) การกาหนดเป้าหมาย
และ ๓) การกาหนดแผนงาน ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการให้ครบถ้วนทั้งสามขั้นตอน จากนั้นจึงนาแผนงานไป
สื่อสารให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการทั่วไปผู้บริหารอาจมุ่งที่
การปฏิบัติตามแผนงานจนละเลยเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
ได้จึงถือว่าการบริหารจัดการลักษณะนี้ไม่ได้ดาเนินการครบถ้วนตามกระบวนการวางแผน
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือ การวางแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลง
เลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒ นธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยพิจารณาได้จาก
ความสาคัญข้างต้น ตลอดจนนิยามและขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ดารง วัฒนา (๒๕๔๘ : ๔๗) ได้สรุปสาระสาคัญของขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค
๘

๒) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อระบุสภาพในอนาคตและการดาเนินงานที่ต้องการจะสร้างให้
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะบอกความคาดหวังและความปรารถนาที่อยากจะให้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้
๓) พันธกิจ (Mission) ที่แสดงถึงขอบข่ายหรือวิธีการในการดาเนินงานของหน่วยงานที่จะปฏิบัติให้
สาเร็จตามวิสัยทัศน์
๔) ยุทธศาสตร์ เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการกาหนดทิศทาง
ขององค์กร
๕) การกาหนดกลยุทธ์ (Tactic) เป็นแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะนาองค์กรไปสู่การบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
๖) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับ
ส่วนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกันทั้งในด้านทิ ศทางและจังหวะเวลา โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้คือ ชื่อกลยุทธ์/แผนงานวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ระยะเวลาในการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ให้บรรลุผลสาเร็จและงบประมาณ
ดัง กล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดท าแผนกลยุท ธ์ห รือยุท ธศาสตร์จึงมี ความเกี่ ยวข้องกั บ การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์การจากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากร หรือจากการดาเนิน - งานด้าน
ต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากปัจจัยสาคัญของความสาเร็จ (Critical Success Factor) ความเชื่อมโยง
ของคุณค่าหรือค่านิยม (Value Chains) และกระบวนการหลักหรือระบบธุรกิจขององค์การ (Value Chain)
เพื่อประโยชน์ต่อ องค์ก าร ทั้ ง ที่ เ ป็นผลดีห รือความได้เ ปรียบในการแข่ง ขัน และที่ เ ป็นผลเสียหรือความ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรคของ
องค์ ก ารจากสภาวะภายนอก ทั้ ง ที่ เ ป็ น สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป (General Environment) เช่ น การเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของตัวงานจากภายนอก (Task Environment) ที่เอื้อประโยชน์หรือเป็น
อุปสรรคในการดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิค SWOT Analysis
ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก, รูปแบบ McKinsey’s 7-S Model ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์ ก ร และรู ป แบบสภาพแวดล้ อ มมหภาค (Macro Environment) เป็ น รู ป แบบการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งนี้การพัฒนายุทธศาสตร์ที่อาศัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis นั้น ประกอบด้วย การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน ด้วยการ
ประเมิ นจุดแข็งและจุดอ่อ นขององค์ก ารจากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากรและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการประเมินโอกาสและอุปสรรคขององค์ก ารจากสภาวะภายนอก ทั้งที่
เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมของตัวงานจากภายนอก ที่เอื้อประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคในการ
ดาเนินงานต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ สาหรับรายละเอียดและขอบเขตของคาว่า SWOT นั้น
สถาบันดารงราชานุภาพและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ (๒๕๓๙ : (๒)-(๓), อ้างถึงใน จตุพล ชู
จันทร์, ๒๕๕๓ : ๑๔๔-๑๔๕) ได้ให้ความหมายของแต่ละคาที่สัมพันธ์กับบริบทของสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย
๑. จุดแข็ง (Strengths: S) สภาวการณ์ที่ เ ป็นองค์ป ระกอบหรือปัจ จัยภายในองค์ก รที่ สร้า งความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน หรือเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานให้สงู กว่าองค์กร อื่น ๆ ซึ่ง ทาให้การดาเนินงานของ
องค์กรมีแนวโน้มบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๙

๒. จุดอ่อน (Weaknesses: W) หมายถึง สภาวการณ์ที่องค์กรหรือปัจจัยภายในองค์กรที่สร้างความ
เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน หรือทาให้ศักยภาพในการดาเนินงานด้อยกว่าองค์กรอื่นๆ ซึ่งทาให้การดาเนินงานของ
องค์กรมีแนวโน้มไม่บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
๓. โอกาส (Opportunities: O) หมายถึง ผลกระทบหรือผลที่เกิ ดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานขององค์กร ได้แก่ การมีความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน การเพิ่มขึ้นของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือความต้องการบริโภคสินค้าและบริการอุปสรรค
๔. ภัยคุกคาม (Threats: T) หมายถึง ผลกระทบหรือผลทีเ่ กิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานขององค์กร หรือเป็นสิ่งคุกคามที่ก่อให้เกิดความ
เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน
ทั้งนี้หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว การพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์นั้น อาจมีการประมวลข้อมูลทั้งสองด้านเข้า
ด้วยกันเพื่อสรุปความสัมพันธ์แบบแมททริกส์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ด้วยการประมวล SWOT Matrix นาไปสู่การวางกลยุทธ์ ๔ แนวทาง ได้แก่ (ปกรณ์ ปรียากรณ์, ๒๕๔๒ : ๑๓๑)
๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นการกาหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งประสานกับความได้เปรียบ
ในโอกาส
๒) กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือพัฒนา (WO Strategies) เป็นการกาหนดเป้าหมายโดยใช้ความได้เปรียบใน
โอกาสมาปิดจุดอ่อน
๓) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เป็นการกาหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งหลบหลีกข้อจากัด
๔) กลยุทธ์เชิงรับหรือหลีกเลี่ยงข้อจากัด (WT Strategies) เป็นการกาหนดเป้าหมายโดยระมัดระวัง
จุดอ่อนและหลบหลีกข้อจากัด
อย่างไรก็ตามนอกจากรูปแบบสภาพแวดล้อมดั งกล่าวแล้ว ธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๓๓ : ๑๓๐) ได้เสนอ
รูปแบบสภาพแวดล้อมวงกว้าง ที่สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเช่นกัน ซึ่ง
มีส่วนประกอบสาคัญ ๔ ด้านได้แก่
๑) ด้านสังคม (Social) คือ เกี่ยวข้องกับการศึกษา อายุ เพศ ประชากร และค่านิยมในสังคม
๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic) คื อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ภาวะการค้ า และการผลิตทาง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
๓) ด้านการเมือง (Political) คือ การติดตามการทางานของรัฐบาลและกระบวนการทางรัฐสภา หรือ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศและท้องถิ่น
๔) ด้านเทคโนโลยี (Technology) คือ ศึก ษาถึง ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ เ กิ ดขึ้น การเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ วัสดุใหม่ๆ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ด้วย
ซึ่งภายใต้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ มีเกณฑ์ที่จะใช้เพื่อ ติดตามสภาพแวดล้อมแต่
ละด้านอยู่ ๓ เกณฑ์ คือ ๑) ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้ามี การเปลี่ยน แปลงอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง
และติดตามได้ เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างโดยไม่สัมพันธ์กัน
และคาดหมายได้ยาก เรียกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงทีละส่วน ซึ่งขาดความต่อเนื่อง ๒) ณ ระดับที่สูงขึ้นไปกว่า
การดูการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า การประเมินพลังผลักดันต่างๆ (Driving Force) ที่เกิดขึ้น เป็นการวิเคราะห์ลกึ
ลงไปถึงปัจจัยแต่ละตัวในแต่ละด้าน เช่น ด้านสังคม อาจดูที่อัตราการเกิด การแต่งงาน หรือด้านเศรษฐกิจอาจ
๑๐

ดูถึงการเติบโตของการนาเข้า การเพิ่มอัตรารายได้ประชาชาติ เป็นต้น ซึ่งพลังผลักดันที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน หรืออาจก่อผลกระทบในทางขัดแย้ง เสริมหรือแยกไปคนละเรื่องก็ได้ ๓) การคาดคะเนแนวโน้ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เป็นการวิเคราะห์ติดตามจากปัจจุบันว่าในอนาคตจะเป็นไปในทางใด และจะ
เกิ ดผลต่อการดาเนินงานขององค์การหรือ ต่อปัจจัยอื่นในทิศทางใดบ้างอีกด้วยสอดคล้องกับ ไพบูล ย์ โพธิ์
สุวรรณ (๒๕๕๕, ๖) ที่ระบุว่าแนวความคิดการบริหารจัดการขององค์กรที่เน้นการกาหนดยุท ธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานในระยะยาวนั้น นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของแนวทางการ
บริหารงานแบบดั้งเดิม โดยมี การคานึงถึงปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
และมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย (goals) และวัตถุประสงค์ (objectives) ที่ชัดเจนโดยในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
นั้นเป็นการวางตาแหน่งหรือกาหนดบทบาทของหน่วยงานในอนาคตซึ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และใน
การดาเนิ นงานก็ จ ะต้อ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่ง จะต้องมี ก ารกาหนดให้ชัดเจนลงไปว่าในการ
ดาเนินงานในแต่ล ะกิ จ กรรมจะต้อ งให้เ กิ ดผลสัม ฤทธิ์อย่างไร ซึ่ง ในการปฏิบัติง าน ผู้ที่ รับ ผิดชอบในการ
ดาเนินงานจะต้องร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์และจัดลาดับความสาคัญ ของกิจกรรมมิใช่เป็นเพียงผู้รับแนว
ทางการดาเนินงานจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว
ดังนั้นการกาหนดรูปแบบการวางแผนกลยุท ธ์ร วมถึงการพัฒนายุท ธศาสตร์โ ดยมุ่งวิเ คราะห์ปัจ จัย
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก ด้ ว ยรู ป แบบการตรวจสอบสภาพแวดล้ อ มวงกว้ า ง (Macro
Environment) ดังกล่าวเป็นการเฉพาะนั้น คาดว่าจะทาให้สามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยละเอียดรอบด้านทั้งในด้านสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยีได้อย่างรอบด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงและโดยอ้อมทั้งในด้านดีและด้านเสีย
โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลดีต่อองค์กรก็คือโอกาส (Opportunities) ที่จะทาให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์และสร้างความก้าวหน้าต่อองค์กร และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลเสียต่อองค์กรก็คือ
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) ที่องค์กรจะต้องเตรียมรับมือและป้องกันหรือแก้ไข เพื่อสามารถปรับตัวและ
รัก ษาองค์ก รให้ดารงอยู่ต่อ ไปได้ ซึ่ง จะท าให้การก าหนดกลยุท ธ์ก ารบริห ารองค์กรมีความครอบคลุมองค์
ประกอบภายนอกที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรต่อไป
อย่างไรก็ตามแนวคิดและทฤษฎีการวางแผนกลยุท ธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ ขององค์กรยังพบ
ข้อจ ากั ดอยู่บ างประการ ซึ่ง ประชุม รอดประเสริฐ (๒๕๓๓, ๑๐๕-๑๐๖)ให้ความเห็นไว้ว่าการวางแผนก็
เหมือนกับกระบวนการบริหารงานอื่น ๆ ตรงที่ไม่สามารถขจัดปัญหาให้กับบุคคลหรือองค์กรได้ทั้งหมด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนคุณภาพของงานจากการที่ได้ปฏิบัติตามแผน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ ใช้ในการ
วางแผน ถ้าข้อมูลที่ใช้เป็นขยะผลของงานที่ออกมาก็ต้องเป็นขยะอย่างไรก็ตามแม้การวางแผนจะมีข้อมูลที่ดแี ต่
การวางแผนนั้นก็อาจไม่มีประสิทธิภาพได้ถ้าการวางแผนนั้นยังคงเขียนไว้บนแผ่นกระดาษและไม่เคยออกนาไป
ปฏิบัติเลยการวางแผนที่ดีนั้นจะต้องนาไปใช้อย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุงแก้ไ ขในส่วนที่เป็นปัญ หา
อุปสรรคข้อจากัดของการวางแผนอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
๑. ความยากลาบากในการหาข้อมูลและสมมติฐานที่ถูกต้องแม่นยา
๒. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว
๓. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในองค์การ เช่น บุคคลภายในหน่ว ยงาน นโยบายของหน่วยงาน
๔. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากแก่การควบคุมเช่น บุคคล
ภายในหน่วยงาน นโยบายของหน่วยงานและจานวนของเงินลงทุน
๕. เวลาและค่าใช้จ่ายในการวางแผนและการดาเนินงานตามแผน
๑๑

ทั้ ง นี้จ ากข้อ จ ากัดของการวางแผนดังกล่าว สามารถจ าแนกออกได้เ ป็น ๒ ลัก ษณะ คื อข้อจ ากั ด
ภายนอกและข้อจากัดภายใน ซึ่งข้อจากัดภายนอก หมายถึง ปัญหาอุปสรรคของการวางแผนที่เกิดจากอิทธิพล
ภายนอกองค์การเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทาง
สังคม ปัญหาทางการเมืองและปัญหาอันเกิดจากความเชื่อค่านิยม ระเบียบ กฎหมาย ประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนา เป็นต้น ในขณะที่ข้อจากัดภายใน หมายถึง ปัญหาอุปสรรคของการวางแผนอันเกิดจากอิทธิพลภายใน
องค์การหรือเกิดจากตัวแผนเอง เช่น ปัญหาจากการขาดข้อมูลที่เป็นจริง ปัญหาจากการขาดงบประมาณเพื่อ
การปฏิบัติตามแผน ปัญหาจากการจัดลาดับก่อนหลังของแผน ปัญหาการปรับแผน ปัญหาการขาดบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ความสามารถในการใช้แผน ปัญหาความไม่สอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมและการประเมินผลในการใช้แผน ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าข้อจากัดของการวางแผนสามารถจาแนก
ออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือข้อจากัดภายนอกและข้อจ ากัดภายใน ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจาเป็นจะต้องขจัด
ปัญหาหรือแก้ไขอุปสรรคที่เป็นข้อจากัดของการวางแผนให้หมดไป ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็หลีกเลี่ยงปัญหานั้น
นอกจากนี้ Tips et al. (๑๙๘๗, pp. ๘-๙ อ้างถึงใน ทิพวรรณ กุศล, ๒๕๕๔, ๑๘-๑๙) สะท้อนว่า
ปัญหาในการดาเนินงานโครงการหรือสิ่งที่องค์การที่เกี่ยวข้องประสบอยู่เสมอแบ่งได้เป็น๓กลุ่มได้แก่
๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ดาเนินการ (Problems inherent in implementer) ประกอบด้วย
๑.๑ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
๑.๒ ปัญ หาที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บการประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ง การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานบังคับบัญชา (Lack of capacity) และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
๑.๓ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การหรือหน่วยงานที่ดาเนินการ
๑.๔ ปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดความสามารถ (Lack of capacity) ของหน่วยงานที่ดาเนินการ
๒.ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน (Problems inherent in the
implementation environment) ประกอบด้วย
๒.๑ การระบุกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด
๒.๒ ปัญหาการมีส่วนร่วมของเป้าหมาย
๒.๓ ความบกพร่องของนโยบาย
๒.๔ ความขัดแย้งทางการเมือง
๓. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Administrational management problems) ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ยากที่สุด ทั้งนี้ เพราะปัญหานี้เกิดจากทัง้ ในส่วนของผู้รบั ผิดชอบการดาเนินการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงควร
หลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการจัดการที่สาคัญ ประกอบด้วย
๓.๑ ปัญหาที่เกี่ยวกับขบวนการ อันได้แก่ การบริหารและการดาเนินการที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ ปัญหาที่เกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ดีนอกจากคานึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
รวมทั้งการประเมินข้อจากัดเพื่อนาไปสู่การจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญ ในการนามาประยุก ต์ใช้เ พื่อ กาหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่เ หมา ะสมได้โ ดยการ
คานึงถึงความสาคัญของการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ สุภาพร พิศาลบุตร
(๒๕๔๓: ๖๗-๖๘) ได้ส รุป ความส าคัญ ของแผนกลยุท ธ์ ว่าเป็น แผนที่ มี ค วามส าคัญ ต่อองค์ก ารมากที่ สุ ด
เนื่องจากเป็นแผนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรของกิจกรรมในระยะยาวและเกี่ยวกับ การเลือก
วัตถุประสงค์ในระยะยาวที่ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นการเสริมให้องค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๒

ที่ต้องการและสัมพันธ์กับกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการบวนการเรียนรู้ การปฎิบัติการแสดงออก
ทางพฤติกรรมและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ไม่ได้เป็นกระบวนการปรับปรุงต่อเนื่องแต่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในการแสวงหา เพื่ อ ให้ท้ าทายความคิด ความเชื่อ เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์และสร้างสรรค์วิธีการ
นวัตกรรมใหม่ๆ สู่อนาคต
กลยุทธ์เป็นกระบวนการปฏิบัติ กลยุทธ์ไม่ใช่กระบวนการวางแผนปฏิบัติก ารในรูป โครงการที่ เ ป็น
ขั้นตอนตามลาดับต่อเนื่องเป็นเส้นตรง แต่เป็นกระบวนการปฏิบัติที่เคลื่อนไหวยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์เป็นกระบวนการเชิ งพฤติกรรม กระบวนการเชิงพฤติกรรมไม่ใช่ชุดของพฤติกรรมที่กาหนด
บทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในพรรณนางาน และไม่ใช่พฤติกรรมที่เกี่ยวกับตาแหน่งอานาจในองค์กรหรือสถานภาพ
ทางการเมือง แต่หมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาวะผู้นา ความเปิดกว้างยอมรับสิ่งท้าทายใหม่ๆ การรับฟัง การมี
ส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วย
กลยุทธ์เป็นกระบวนการต่ อเนื่องที่เป็นองค์รวม เราควรกาหนดกลยุทธ์และทาให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และการปฏิบัติ โดยแยกแยะและหยิบยกมาจากรูปแบบกรอบความคิดที่สลับซับซ้อน แต่สิ่งสาคัญที่พึงสังวรคือ
ต้องพยายามค้นหาชุ ดของกลยุทธ์ที่เป็นเอกภาพเหมาะสมกับสถานภาพขององค์กรและสามารถแสดงความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในกระบวนการดาเนินงานของหน่วยงานโดยรวม

ภาพที่ ๑ กิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์
(ที่มา: กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๕: ๕)
โดยสรุปจากการสารวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บการพัฒนายุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ดังกล่าวนีจ้ ะ
ประยุก ต์แนวคิดเกี่ยวกั บ การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ ในการเป็นเครื่องมือสะท้อนการ
วางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบทบาทในการจัดทาบริการสาธารณะ
ว่าด้วยการทานุบารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และ สอดรับกับ
การกระจายอ านาจในการบริห ารงานภาครัฐในสถานการณ์ ปัจ จุบัน ผ่านการวิเ คราะห์ข้อมู ล จากสภาพ
แวดล้อมโดยพิจารณาและตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบคอบ เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เชื่อมร้อยกับการกาหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการกาหนดกรอบ
๑๓

เป้าหมายกว้าง ๆ ขององค์การ รวมทั้งการกาหนดภารกิจ ขอบเขตการดาเนินงานตามเป้าหมาย รวมทั้งผลลัพธ์
ที่องค์การคาดหวังในการดาเนินงานและการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษาต่อไป
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันที่ให้
การฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยการทาให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง เกิดสานึกและตระหนักถึงความคุ้นเคยกับการใช้สิท ธิท างการเมือง หน้าที่พลเมือง อันจะ
นาไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนและเชื่อมร้อยกับความสาคัญ ที่มีต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ซึ่งถือได้ว่าตามหลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นนับเป็นองค์กรหลักที่
มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้
โดยประการสาคัญเบื้องต้นของการทาความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ประหยัด
หงษ์ท องคา (๒๕๓๙ อ้ างถึง ใน โกวิท ย์ พวงงาม, ๒๕๔๙:๑๙) สรุป เป็นหลั ก การปกครองท้ องถิ่นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ประกอบด้วย
๑. การปกครองท้อ งถิ่นนั้น หมายถึง การปกครองของชุม ชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่ านั้นอาจมีลักษณะ
แตกต่างกั นในด้านความเจริญ จ านวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่ เช่น กรุง เทพมหานคร เมื องพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
๒. การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal rights) ที่จะดาเนินการปกครองตนเอง
ซึ่งแบ่งได้ ๓ ประการคือ
๓.๑ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสทิ ธิที่จะตรากฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเช่ น ข้อบัญญัติจังหวัด
ข้อบังคับตาบล เป็นต้น
๓.๒ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ ใ นการก าหนดงบประมาณของตนเอง ในการที่ จ ะ
ดาเนินงานท้องถิ่นนั้น ๆ
๓.๓ มีองค์กรที่จาเป็น (Necessary organization) ในการปกครองตนเองโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒
ฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนตาบล
มีคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายบริหาร และมีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
๔. ประชาชนในท้อ งถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่ง มุ่ ง เน้นในการที่ ประชาชนสามารถส่ง
ตัวแทนเข้าไปทาหน้าที่แทนตน
นอกจากหลักการสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นแล้ว วุฒิสาร ตันไชย (๒๕๕๒:๓๗) ยัง
ได้ระบุถึงบทบาทอานาจหน้าที่ที่เชื่อมร้อยกับการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นอานาจหน้าที่หลักขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตพบล
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครแม่สอด เทศบาล
นครแหลมฉบัง ซึ่งลักษณะอันโดดเด่นของรูปแบบ ลักษณะเฉพาะของเมือง รายได้ตลอดจนศักยภาพของเมือง
๑๔

มีความพร้อม และศักยภาพที่จะยกฐานะเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษในอนาคตคาดว่าการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบพิเศษในประเทศไทยจะมีจานวนมากขึ้น
จากหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบขององค์กรปกครองท้ องถิ่นไทยนั้น สรุปได้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองของชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับสภาพนิติบุคคล
ขององค์กรที่เกิดขึ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ท่าหนด มีภารกิจหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีอานาจ
ในการบริหารงานคลัง การตัดสินใจและมีองค์ประกอบของความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีแนวโน้มที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ต้องปรับปรุงบทบาท
ภารกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเมืองในสังคมโลกยุคใหม่ต่อไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่สาคัญในการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนับว่าเป็นองค์กรที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้ง แต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดย
เป้าหมายหลักของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ้นก็ เพื่อการจัดบริก ารสาธารณะที่หลากหลายที่
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้โดยตรง (Elcock, ๑๙๙๔) ทั้งนี้บทบาทหน้าที่หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทที่ตราขึ้นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่ วไป และรูป แบบพิเศษรวมถึงพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ การบารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต่างมีความกระตือรือร้นในบทบาท
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นเป็ นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประสบความสาเร็จ ด้านการดาเนินงานวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย
บริบทดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น สามารถมีบทบาท อานาจหน้าที่กว้างขวางโดยมี
หน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น แล้วยังขยายบทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย ซึ่งนับเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จึงมี ความจาเป็นในการใช้ท รัพยากรและรายได้ที่มี อยู่ อย่างจากัดให้เ กิดประโยชน์สูงสุด การ
วางแผนถือเป็นกลไกสาคัญหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ทั้งนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ และการวางแผนการใช้ ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน/ชุมชนตามหลักความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ ตามการปกครองท้อ งถิ่นไม่ได้จากัดอยู่ในเฉพาะรูปแบบของการบริการต่อชุมชนเท่านั้น
หากแต่ยังมีอานาจครอบคลุมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และสวัสดิการสุขภาพของคนในชุมชน และ
การปกครองของรัฐบาลกลางมีการกระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีอานาจในการปกครองร่วมกันรับผิดชอบทัง้ หมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตาม
แนวคิดที่ว่า ถ้าอานาจปกครองมาจากประชาชนแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็นรัฐบาลของประชาชนโดย
ประชาชน และเพื่อประชาชนส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทยได้จัด
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วนคือ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาล
กระจายอานาจให้คนในท้ องถิ่ นบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญ หา พัฒ นาและให้บริก ารแก่ประชาชนในท้องถิ่น
นอกจากนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัฒนธรรม โดยสมชาย เสียง
หลาย (๒๕๕๖) ได้อธิบายสรุปว่า กลไกการทางานเริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทา
แผนพัฒนา การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ การดาเนินโครงการและสิ่งสาคัญคือ การนาต้นทุนทางสังคม
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และวัฒนธรรมมาบริหารจัดการพัฒนางานวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม อนึ่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย เช่น มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน เป็นต้น
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงขอบข่ายสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีตามบทบาทหน้าที่สาคัญอีก
ประการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จาเป็นต้องทาความเข้าในสาระสาคัญของรูปแบบและหลักพื้นฐาน
สาคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกนิยามไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งจากการประมวลแล้ว
สามารถสรุปได้ว่าความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนั้น ได้มีการให้ความหมาย
จากนัก วิชาการ องค์ก าร หน่วยงานต่างๆได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาให้วัฒนธรรมนั้นเข้มแข็ งคงอยู่ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใด ตาม
แนวคิ ด ของคณะกรรมการด าเนิ น งานและประสานงานวั น อนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย (๒๕๔๑) การอนุ รั ก ษ์
(Conservation) หมายถึง การรักษาวัฒนธรรม/ประเพณีดั้งเดิมที่หาดูได้ยากหรือกาลังจะสูญหายไปและไม่
สามารถคลี่คลายพัฒนาได้อีก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังในการที่จะติดตาม ศึกษาค้นคว้า หาร่องรอย
ความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีตโดยการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์ประเพณีบน
ฐานของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอดิศร ศักดิ์สูง (สัมภาษณ์,
๒๒ มี นาคม ๒๕๖๑) ไดใหรายละเอียดไววา ประเพณีและวัฒนธรรม เมื่ อวาโดยเนื้ อความก็เ ปนสิ่งอยาง
เดียวกัน คือ เปนสิ่งที่ไมใชมีอยูในธรรมชาติโดยตรง แตเปนสิ่งที่สังคมหรือคนในสวนรวมรวมกันสรางใหมีขึ้น
แลวถายทอดใหแกกันไดด้วยลักษณะและวิธีการตางๆ วาโดยเนื้อหาของประเพณีและวัฒนธรรมที่อยู ในจิตใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความคิ ดเห็น ความรู สึก ความเชื่อ ซึ่งสะสมและสืบตอรวมกันมานานในสวนรวม
จนเกิดความเคยชิน เรียกวา นิสัยสังคมหรือประเพณี
ทั้งนี้หากแยกพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมร้อยกับระเบียบการวิจัย
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลครั้งนี้นั้น จาเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อการ
พัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันด้วยจึงสามารถสะท้อนนิยามเชิงปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม โดยไพฑูรย มีกุศล (๒๕๕๐ : ๕-๗) ไดใหรายละเอียดของวัฒนธรรมไวสรุปไดวา วัฒนธรรมประกอบ
ไปดวยองคประกอบสาคัญ ดังนี้
๑) สัญลักษณ หมายถึง การใชสิ่งหนึ่งมาสื่อความหมายแทนถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ตองการกลาวถึง สัญลักษณ
มีประโยชนคือ ชวยใหเราสามารถสื่อสารกันไดสะดวก สามารถวางแผนทางานรวมกันและสามารถถายทอด
ความคิดที่เปนนามธรรมได
๒) ภาษา เปนอีกรูปหนึ่งของสัญลั กษณ ที่แสดงออกดวยการพูด การฟง และการเขียน มนุษยจัดเป
นสัตวประเภทเดียวที่สามารถใชภาษาได ความสามารถทางภาษาของมนุษยทาใหเราแตกตางจากสัตวอยา
งมาก เพราะเราสามารถสรางสรรคอารยธรรมใหเกิดขึ้นและเจริญกาวหนาไดไมหยุดยั้งในขณะที่สัตวไมมีภาษา
ทาใหพวกมันไมสามารถพัฒนาอารยธรรมได
๓) คานิยม วัฒนธรรมเปนความคิดรวบยอดที่ตัดสินวาสิ่งใดมีคา หรือ ไมมีคานั้นจะพื้นฐานมาจากคา
นิยมอีกสวนหนึ่งซึ่งคานิยมนี้จะมีสวนกาหนดพฤติกรรมของมนุษยและเปนแนวทางในการพัฒนาสังคม อารย
ธรรมของเราเปนบรรทัดฐาน เปนกฎระเบียบที่สังคมกาหนดและคาดหวังใหเราปฏิบัติ หากเราไมปฏิบัติตาม
จะมีการตอตานหรือลงโทษ การลงโทษจะมีความรุนแรงมากนอยแคไหนขึ้นอยู กับสังคมกาหนดวาพฤติกรรม
นั้นมีผลกระทบตอสังคมอยางไรและเทคโนโลยี เปนการใชความรู ทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐคิดคน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสบายขึ้นเทคโนโลยีมีผลตอระบบความคิด และการดาเนินชีวิตของมนุษยมาก
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และระบบความคิดของสังคมมีผลตอความเจริญทางเทคโนโลยีดวยเชนกัน โดยสรุปวัฒนธรรม คือ ผลรวมของ
ระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรมกฎหมาย ประเพณี ตลอดจน ความสามารถ และอุปนิสัยตางๆ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปนสมาชิกของสังคม
ในขณะที่การอนุรักษ์ประเพณีก็มีฐานความคิดที่เชื่อมร้อยและใกล้เคียงกับบริบททั่วไปของวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เนื่องด้วยประเพณี เปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็น
เอกลัก ษณและมีความส าคัญ ตอสัง คม เชน การแตงกาย ภาษา วัฒ นธรรม ศาสนา ศิล ปกรรม กฎหมาย
คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเปนบอเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติตางๆ กลายเปนประเพณีประจาชาติ
และถายทอดกันมาโดยลาดับ หากประเพณีนั้นดีอยู แลวก็รักษาไวเปนวัฒนธรรมประจาชาติ หากไมดีก็แกไข
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ ประเพณีลวนไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขาสูสังคม รับเอาแบบ
ปฏิบัติที่หลากหลายเขามาผสมผสานในการดาเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกไดวาเปน วิถีแหงการดาเนินชีวิตของ
สังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลตอประเพณีไทยมากที่สดุ วัดวาอารามตางๆ ในประเทศไทยสะทอนใหเห็น
ถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยและชี้ใหเห็นวาชาวไทยใหความสาคัญในการบารุงพุทธศาสนาดวย
ศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแตโบราณกาล โดยเสรี พงศ์พิศ (อ้างแล้ว) ไดใหรายละเอียด
ไวสรุปไดวา ประเภทของประเพณีแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก
๑) จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม หมายถึง สิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอยาง
ตงอเนื่องและมั่นคง เปนเรื่องของความผิดถูก มีเรื่องของศีลธรรมเขามารวมดวยดังนั้นสมาชิกในสังคมตองทา
ผูใดฝาฝนถือวาเปนผิดเปนชั่ว จะตองถูกตาหนิหรือไดรับการลงโทษจากคนในสังคมนั้น เชน ลูกหลานตองเลีย้ ง
ดูพ อแมเมื่อทานแกเฒา ถาใครไมเลี้ยงดูถือวาเปนคนเนรคุณหรือลูกอกตัญ ู จารีตประเพณีของแตละสังคม
นั้นยอมไมเหมือนกัน เพราะมีคานิยมที่ยึดถือตางกัน การนาเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของ
คนอื่นแลวตัดสินวาดีหรือเลวกวาของตนยอมเปนสิ่งทีไ่ มถูกตอง เพราะสภาพสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนความ
เชื่อของแตละสังคมยอมแตกตางกันไป
๒) ขนบประเพณี หรือสถาบัน หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมไดกาหนดไวแลวปฏิบัติสืบตอกันมา
ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรง ไดแก ประเพณีที่มีการกาหนดเปนระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอยาง
ชัดแจงวาบุคคลตองปฏิบัติอยางไร เชน สถาบันโรงเรียน มีโรงเรียน มีผู สอนมีผูเรียน มีระเบียบการรับสมัคร
การเขาเรียน การสอบไล เปนตน ทางออม ไดแก ประเพณีที่รูกันโดยทั่วๆไป โดยไมไดวางระเบียบไวแนนอน
แตปฏิบัติไปตามคาบอกเลา หรือตัวอยางจากที่ผูใหญหรือบุคคลในสังคมปฏิบัติ เชน ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด
การตาย การแตงงาน ซึ่งเปนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษ สารท การขึ้นบานใหม
๓) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนควรทา ไมมีระเบียบ
แบบแผนเหมือนขนบประเพณี หรือมีความผิดถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคน
ปฏิบัติกันทั่วไปจนเกิดความเคยชิน และไมรูสึกเปนภาระหนาที่ เพราะเปนสิ่งที่มีมานานและใชกันอยางแพร
หลาย สวนมากเปนมารยาทในดานตางๆ ธรรมเนียมประเพณีเปนเรื่องที่ทุกคนควรทาแมมีผูฝาฝนหรือทาผิดก็
ไมถือวาเปนเรื่องสาคัญแตอาจถูกตาหนิวาเปนคนไมไดรับการศึกษา ไมมีมารยาท ไมรูจักกาลเทศะ
โดยสรุปแล้วการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ จะมุ่ง
พิจารณาในฐานะของหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาคัญเพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ประเพณีลงเลในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่อาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี
จากการสารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบการวิจัยในครั้งนี้นั้น จาเป็นต้องสังเคราะห์กระบวนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องของ
๑๗

องค์กรทางปกครองระดับพื้นที่ซึ่งในฐานะที่เป็นองค์กรทางปกครองตามหลักการกระจายอานาจจากส่วนราช
กลางซึ่งเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจาเป็นต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือในการกระจายอานาจต้องคานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะที่
มีคุณภาพและได้ม าตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่ง พัฒ นา
ประสิท ธิภาพในการบริห ารจัดการ ตลอดจนการเร่ง ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนในท้ องถิ่นได้มี ส่วนร่วมใน การ
บริหารงาน สนับสนุนรวมทั้งตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
ประกอบกับการกระจายอานาจหน้าที่ตามภารกิจที่ถูกระบุไว้ในมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ นั้นได้กาหนดความหมายของ
ภารกิจที่จะถ่ายโอนรวมทั้งหลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึง
ภารกิจรวมจานวน ๖ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญ ญั ติให้เทศบาล องค์ ก ารบริหารส่วนตาบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจ
หน้าที่ในการเป็นการเฉพาะจากข้อ ๑๑ ที่ระบุว่า
“๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ”
ทั้งนี้นอกจากบทบัญญัติของแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่า วจะ
กาหนดแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังปรากฏบทบัญญัติที่เปิดโอกาส
และสนับ สนุนโดยตรงให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ในการจัดการวัฒ นธรรมใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด้วยในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๔๖ ที่ระบุว่า
“บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นมีสทิ ธิอนุรักษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้คามที่กฎหมายบัญญัติ ”
และในหมาด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๘๙ ที่ระบุว่า
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”
นอกจากนี้การจัดทารัฐธรรมนูญฉับบใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้กาหนด
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา ๘๐ ได้กาหนดให้รัฐดาเนินการตามแนวนโยบายด้านศาสนา
สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมทั้งดาเนินการเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดาเนินการ หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริม่ เข้ามามีบทบาทในการปลูกจิตา
นึก เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง โครงการที่ อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการ ได้แก่ โครงการส่ง เสริม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม โครงการจัดประเพณีสงกรานต์และประเพณีท้องถิ่น และโครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
๑๘

พื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เป็นต้น ดังกล่าวจึงเป็นงื่อนไขสาคัญของแนวทางการวิจัยครั้งนี้ที่ พยายามประยุกต์
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่ทางานร่วมกับชุมชน ซึ่งนับเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญ
ตามกฎหมายที่ ส ะท้ อนให้เห็นว่าองค์ก รปกครองระดับ ท้องถิ่นนั้น เป็นองค์ก รของประชาชนทและพัฒนา
กระบวนการท างานกั บ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด บริก ารสาธารณะด้ า นการท านุบ ารุ ง
ศิล ปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่ นสาคัญเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับ การอนุรักษ์
ประเพณีลงเลในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ผ่านบทบาทที่กาหนด ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านผู้ดาเนินการหลัก (Moderator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในบทบาทของการเป็นองค์กรที่กาหนดรูปแบบการดาเนินงานอย่างเป็นเอกภาพที่สามารถกาหนดแนว
ทางการบริหารและการจัดประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. ด้านผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในบทบาทของการเป็นองค์กรอานวยความสะดวกแก่ชุมชน/สังคมให้เกิ ดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๓. ด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย (Coordinator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบทบาทของการเป็นองค์กรเชื่อมทาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทางปกครอง
ทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จากบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้
อานาจการปกครองตนเองผ่านกลไกขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ และได้ รั บ
ประโยชน์รวมถึง มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ประเพณีอันถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นตนเอง นอกจากนี้แนวปฏิบัติที่นับเป็นหัวใจของการ
บริห ารจัดการองค์กรปกครองท้อ งถิ่นยุคใหม่ ก ารพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องพั ฒนาความสามารถในการ
บริห ารขององค์ก รที่ สัม พั นธ์กั บ ความสามารถด้านการพัฒ นาท้ องถิ่น ความสามารถด้านพัฒ นาองค์ ก ร
ความสามารถด้านการบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง
มิติทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นภายใต้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ก ารอนุรัก ษ์ป ระเพณีล งเล ของอาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานีครั้ง นี้ จึง สะท้ อนให้เ ห็นถึงการ
ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประเพณี
เฉพาะถิ่นในพื้นที่พหุวัฒ นธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
อนุรัก ษ์แบบดั้งเดิมซึ่งมีลัก ษณะรวมศูนย์อ านาจสั่งการมาเป็นแบบมี ส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของ
ผู้ดาเนินการหลักในพื้นที่อันได้แก่ประชาชน/ชุมชนมากขึ้นอย่างแท้จริง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน(Public Participation) หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
กระบวนการพั ฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่ อาเภอไม้แก่น จัง หวัด
ปัตตานีครั้งนี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่สะท้อนถึงประชาชนที่เป็ นผู้ตระหนักและมีความต้องการใช้อานาจ
ปกครองตนเองโดยอิสระอันอยู่บนหลักการสาคัญของระบอบประชาธิปไตยที่นาไปสู่การสร้างพลังผลักดันให้
เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหรือการดาเนินงานด้านการจัดการวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
๑๙

กระบวนการเข้าร่วมของประชาชนและพัฒนาการที่เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นนัยทางการเมืองของการมีสว่ นร่วม
ด้วยเหตุผลที่ว่าการพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐมีบทบาทหลัก ในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์
การกาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ตลอดจนการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากร มา
อย่ า งยาวนาน โดยประชาชนไม่ มี พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ ร วมทั้ ง การจั ด การกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นเสมือนพื้นที่ให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการร่วมกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมทั้งได้แสดงถึงสิทธิในการใช้อานาจบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ผ่านกลไกที่สอดคล้องกับการสนองตอบความต้องการด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นภารกิจสาคัญที่รฐั จาเป็นต้องจัดทาบริการสาธารณะให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
อานาจการปกครองอย่างแท้จริง โดยให้ความสาคัญกับ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชน/ชุมชนได้ร่วมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎพบในพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
การมีสวนรวมของประชาชนนับเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง
ทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนาความคิดเห็นดัง
กลาวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส วนรวมของประชาชนเปนกระ
บวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือเปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง
ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีใน
สังคมทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลดคาใชจายและการ
สูญเสียเวลา นับเปนการสรางฉันทามติและทาใหงายตอการนาไปปฏิบัติอีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน
กรณีที่ ร ายแรงที่ สุด ชวยใหเกิ ดความนาเชื่อถือและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกังวลของ
ประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของ
สาธารณชน (วันชัย วัฒนศัพท, ๒๕๔๓ : ๒๕ - ๒๘)
การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็น
ต้นมาและรัฐไดใชการมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของรัฐโดยที่คาจากัดความของ
การมีสวนรวมมีจานวนมากแตก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแงการเมืองการปกครองที่เห็นวาการเขามามีสวนร
วมของชาวชนบท เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย และยังอาจเปนการปูพื้นฐานมั่นคงสาหรับ
วิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถิ่นไดในบั้นปลายและไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวาเริ่มตนจากการเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและสนใจเปนเรื่องๆไป เชน
การสรางแหลงกักเก็บน้าฝน การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ขอสาคัญ
กิจกรรมเหลานี้จะตองสัมพันธกับปัญหาและความตองการของชาวบานการมีสวนรวมยังอธิบายไดในหลายมิติ
ทั้งในแงของมิติความลึกทั้งในเชิงกวางดังนี้ (ถวิลวดี บุรีกุล, ๒๕๕๑)
๑) การมี ส วนรวมในความหมายที่ แคบ คือการพิจารณาถึง การมีส วนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติแตไมได
หวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณเนื้อหาของโครงการ
๒) การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึงการใหประชาชนในชนบทรูสึกตื่นตัวเพื่อที่จะทราบถึง
การรับความชวยเหลือและตอบสนองตอการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น
๓) ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการดาเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความ
พยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นดวย
๒๐

๔) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาในอยางกวางไดวาคือการที่ประชาชนไดเข้า
ร่วมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอเขา
๕) การมีส วนรวมในชุมชน หมายถึงการที่ประชาชนจะมีทั้ง สิทธิและหนาที่ ที่จะเขารวมในการแก
ปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสารวจตรวจสอบความจาเปนในเรื่องตาง ๆ การระดมทรัพยากร
ท้องถิ่น และเสนอแนวทางแกไขใหม ๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและดารงรักษาองคกรตาง ๆ ในทองถิ่น
๖) การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดาเนินการอยางแข็งขัน ซึ่งหมายถึงวา บุคคลหรือกลุมที่
มีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเริ่มและไดมุงใชความพยายามตลอดจน ความเปนตัวของตัวเองที่จะดาเนินการ
ตามความริเริ่มนั้น
๗) การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถที่จะควบคุม
ทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้โดยกลุมที่ดาเนินการและความเคลื่อนไหวที่
จะดาเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตาง ๆ
จากการประมวลชุดความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวสรุปได้ว่าการมีสวนรวมของประชาชนมีอยู
ในเกื อบทุ ก กิ จ กรรมของสัง คมขึ้นอยู กับ ความสนใจและประเด็นในการพิจารณา แตมี เ งื่อนไขพื้นฐานวา
ประชาชนตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาพและความสามารถในการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้การมีสวนรวม
ต้องมีวัตถุประสงคกิจกรรมเปาหมายและตองมีกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ดาเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนร
วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหข้อมูลแสดงความคิดเห็น รวม
วางแผน รวมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนนั่นเอง
ทั้ ง นี้ห ากพิ จ ารณารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตามมิติร ะดั บ การมี ส่วนร่วมใน ๓
รูปแบบดังนี้ (เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ๒๕๔๖:๑๑๕)
๑) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความสัมพันธ์
เชิงอานาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอานาจกว่าหรือความรู้ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น
๒) การมี ส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่ เกิ ดจากการกาหนด
นโยบายของรัฐโดยไม่รู้ความต้ องการของประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียงประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น
๓) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์( Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้น ตอนของการพัฒนา
ด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของประชาชน ตามแนวความคิด
และหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้นพบว่า ระดับขั้นของการมีส วนรวมมีหลายระดับซึ่ง
Cohen และ Uphoff (๑๙๘๐, p.๒๑๙-๒๒๒) ไดจาแนกการมีสวนรวมออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)
๒) การมีสวนรวมในการดาเนินการ (Implementation)
๓) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit)
๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)

๒๑

ภาพที่ ๒ วงจรการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff
(ที่มา: Cohen และ Uphoff (๑๙๘๐)
การใหประชาชนมีส วนรวมนั้นสามารถทาไดในหลายระดับ ขึ้นอยู กับรัฐบาลแตละยุควาจะใหความ
สาคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน คือ
๑) ประชาชนเปนผูใชอานาจหมายถึงใหประชาชนเขาจัดการหรือดาเนินการเองโดยไมมีการติดตอกับ
รัฐบาลกอนซึ่งอาจมีการโตตอบจากรัฐบาล เชน การตั้งศาลเตี้ยการเดินขบวน การเขายึดสถานที่ของทาง
ราชการเพื่อเรียกรองความเปนธรรม เปนตน
๒) ประชาชนและรัฐบาลรวมกันแกปญหา โดยมีอานาจเทาเทียมกัน เชน โครงการทาความสะอาดหมู
บาน การสรางถนน และขุดบอน้ําในหมูบาน เปนตน
๓) ประชาชนเปนที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชนและตั้งใจที่จะกระทาการ
ตามความเห็นนั้น แตก็ยังมีอานาจที่จะไมรับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ เชน การตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
ประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาการประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม เปนตน
๔) ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในบางเรื่องแตมักจะ
ไมนาความเห็นไปปฏิบัติและยังมี อ านาจที่ จะไมรับฟงความคิดเห็นนั้น เชน การประชุม ใหญที่ใหโอกาส
ประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็นในกฎระเบียบที่กาลังจะนาออกมาใช
๕) ประชาชนรับทราบ เปนการแถลงขาวสารและ/หรือมติของรัฐบาลใหประชาชนไดทราบประชาชน
อาจมีปฏิกิริยาโตตอบหรือไมมีก็ไดเชน การแถลงถึงโครงการตางๆ ที่รัฐบาลไดมีมติใหดาเนินการการริเริ่ม
กฎหมายตางๆ และการเวนคืนที่ดิน เปนอาทิ
๖) รัฐบาลใชอานาจ กลาวคือ รัฐบาลใชอานาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชนทราบลวงหนา เช่น การ
สืบสวน จับกุมผูกระทาผิดกรณีตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน
๒๒

จากการศึกษาลาดับขั้นของการใหประชาชนมีสวนรวมนั้น พบวาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มีสวนรวมดาเนินการและมีสวนรวมสนับสนุน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีหลายระดับขึ้นอยูกับการให
ความสาคัญของรัฐบาลดวย ซึ่งสามารถจัดลาดับการมีส วนรวมของประชาชนจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ
ประชาชนเปนผูใชอานาจ ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนเปนที่ปรึกษา ประชาชนแสดงความคิดเห็นประชาชน
รับทราบ และรัฐบาลใชอานาจ สาหรับวิธีการแบงระดับขั้นการมีส วนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของการแบงเปนสาคัญ การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน
อาจแบงไดจากระดับต่าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเปน ๗ ระดับ และจานวนประชาชนที่เขามีสวนร่วมในแตละ
ระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่า จานวนประชาชนที่เขามีส
วนรวมจะมากและยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใดจานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลาดับ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลาดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก่
๑) ระดับการใหขอมูลเปนระดับําสุ
ต่ ดและเปนวิธีการที่งายที่สดุ ของการติดตอสือ่ สารระหวางผูกาหนด
นโยบายหรือผู วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู กาหนด
นโยบายหรือผูวางแผนโครงการ แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ วิธีการใหข้อมูล
อาจกระทาไดหลายวิธีเชน การแถลงขาว การแจกขาวการแสดงนิทรรศการและการทาหนังสือพิมพใหข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ตลอดจน การใชสื่ออื่นๆ เชนโทรทัศนวิทยุสื่อบุคคลและหอกระจายขาวเปนตน
๒) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรกกลาวคือผูกาหนด
นโยบายหรือผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพือ่ ใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็นใน
การประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต
างๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็นจากผูฟง เปนตน
๓) ระดับการปรึกษาหารือเปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการเปดรับความคิดเห็น
จากประชาชน เปนการเจรจากั นอยางเปนทางการระหวางผู ก าหนดโยบายและผู วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การเปดกวางรับฟงความคิดเห็น โดยใชรูปแบบตางๆ ๔) ระดับ การวางแผนรวมกัน
เปนระดับขั้นที่สูง กวาการปรึก ษาหารือ กลาวคือเปนเรื่องการมี ส วนรวมที่ มีขอบเขตกวางมากขึ้น มี ความ
รับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช
สาหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ งยากซับซอนและมีข อโตแยงมากเชน การใชกลุ มที่ปรึกษาซึ่งเปนผู
ทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของการใชอนุญาโตตุลาการเพื่อแกปญหาข้อขัดแยงและการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม เปนอาทิ
๕) ระดับ การรวมปฏิบัติเปนระดับขั้นที่ สูง ถัดไปจากระดับ การวางแผนรวมกั น คือเปนระดับที่ผู
รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนรวมกั นดาเนินการตามนโยบายหรือโครงการเปนขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติรวมกันดาเนินตามหรือโครงการวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
๖) รวมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเปนระดับการมีส วนรวมที่มีผูเขารวมนอยแตมีประโยชนที่ผูที่
เกี่ ยวของหรือ ไดรับ ผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาเนินกิจกรรมนั้นๆได รูปแบบของการติดตาม
ตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยูในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝาย
การสอบถามประชาชน โดยการทาการสารวจเพื่อใหประชาชนประเมิน การประเมินผลนี้มีความสาคัญมาก
เพราะจะมีผลตอการพิจารณาจัดสรรประโยชนการยุติหรือคงไวตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ
๗) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแกปญหา
ขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด
๒๓

อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาใด ๆ ที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิ จ การสาธารณะในกระบวนการที่รัฐบาลทาการส่ง เสริมชั ก นาและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ดาเนินงานทั้งกระบวนการถือเป็นหลักการสาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทาให้โครงการนั้น ประสบผลสาเร็จได้ง่ายขึ้น
ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่แสดงวิธีการและแนวทางการดาเนินงานที่ประชาชนสามารถเข้ ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ทั้งนี้ มีองค์กร/หน่วยงานด้านวิชาการได้เสนอแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ใน
ประเด็นต่างๆหลายทั ศนะแต่ก็เ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้ ง แต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้ งนี้
องค์การอนามัยโลก (WHO and UNICEF, ๑๙๗๘ : ๔๑) ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินกิจกรรมไว้ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การวางแผนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความสาคัญตั้งเป้าหมายกา
หนดการใช้ทรัพยากรกาหนดวิธีติดตามประเมินผลและประการที่สาคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง
๒) การดาเนินกิจกรรมประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการและบริหารการใช้ทรัพยากรมีความ
รับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน
๓) การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่ง
เป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม
๔) การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียม
กันซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็ได้
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ
ได้แก่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับปรัชญาแนวความคิด และ
หลักการเรียนรู้รว่ มกันของชุมชน เป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งการกระจายอานาจ นา
ไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ทาให้ดาเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและ
ชุมชน เป็นการพั ฒนาศักยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึ ง
พอใจร่วมกันทาให้การพัฒนามีความชอบธรรม ทาให้เกิดความรักหวงแหนรับผิด ชอบและเป็นเจ้าของชุมชน
ถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกั นของชุมชน ให้ประสบผลสาเร็จเพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาของคนในชุมชนโดยคนในชุมชน
และเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริงรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทาให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้ง ด้านตัวบุคคล สังคมชุมชนและหน่วยงานองค์ การต่างๆ โดย
เป็นไปตามวิถกี ารมีส่วนร่วมแต่ละประเด็น ซึ่งในภาพรวมก่อเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพ
สังคมชุมชนเกิดการพึ่ งพาตนเอง เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุม ชน เพิ่มคุณภาพการ
ตัดสินใจสร้างฉันทามติลดกระแสการต่อต้าน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ ายและการสูญเสียเวลา มีการ
รวมพลั ง เกิดความสามัคคีเ ป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐชาติซึ่ง จะทาให้บ รรลุวั ตถุประสงค์ในการผ่องถ่าย
กระจายอานาจสู่ประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกับรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือผลลัพธ์เชิงบวกเพียงใดก็ตาม หากแต่การมีส่วนร่วมนั้นจาต้องคานึง ถึงข้อจากั ดที่
ส าคัญ อันอาจเกิ ดขึ้นและส่ง ผลกระทบต่ อ ทุก ภาคส่วนทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง จากการวิเ คราะห์
สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทยยังจัดว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคและทาให้การดาเนินโครงการหลายประเภทเป็ นไปอย่างไม่โปร่งใส อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุ
ปัจจัยที่สาคัญ ๒ ประการคือ (สถาบันดารงราชานุภาพ, ๒๕๔๓, ๔๒)
๒๔

๑) ประชาชนยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในสิทธิ และบทบาทหน้าที่
ของตนเองและจิตสานึก ซึ่งหมายถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่
ละคนอาจมองการบริหารกิจการสาธารณะในลกัษณะที่ว่า มิใช่บทบาทหน้าที่ของตน องค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบจัดการให้กับประชาชน อีกประเด็นหนึ่งประชาชนอาจมองว่ าตนเองมิได้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงการเข้าไปมีส่วนร่วมจึงไม่อาจทาให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์อะไรซึ่งนับเป็นข้อจากัดสาคัญของ
กระบวนการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ยังขากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกั นระหว่างภาค
ประชาชนและองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่และโดยเฉพาะองค์กรทางปกครองระดับท้องถิ่นที่ถือได้
ว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดที่แสดงถึงพื้นที่การมีส่วนร่วม
๒) ระบบราชการเดิมไม่เอื้อต่อการมีสว่ นร่วม ซึ่งระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคสาคัญที่ขดั ขวางการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน อีกทั้งระบบราชการยังไม่กระจายอานาจให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือ
ข้าราชการมองว่าประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์การเข้ามามีส่วนร่วมอาจทาให้งานล่าช้ารุงรังและไม่ทัน
การ ที่ผ่านมาการปกครองท้อ งถิ่นเป็นการปกครองตนเองโดยทางอ้ อมคือผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือฝ่าย
บริห ารท้องถิ่นที่มาจาการเลือกตั้ งโดยตรงจากประชาชน ซึ่ง ระบบนี้ทาให้ประชาชนห่างเหินกิจกรรมของ
ท้องถิ่นตนโดยกิจกรรมของท้องถิ่นเป็นเรื่องของ “นักการเมืองท้องถิ่น”เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาท้องถิ่นบางประการประการคือเมื่อประชาชนรู้สึกว่า การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองท้ องถิ่น
เท่านั้น เขาจะไม่มีความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นเป็นของตน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือการเสียสละเพื่อท้องถิ่นจึงไม่มี นอกจากนีก้ ารห่างเหินจากท้องถิ่นของประชาชน ทาให้นกัการเมืองท้องถิน่
ขาดการตรวจสอบจากประชาชน การดาเนินงานจึงเกิดการบกพร่องขึ้นได้ง่ายจนถึงขั้นทุจริตคอรัปชั่น แม้จะมี
การตรวจสอบฝ่ายบริหารจากสภาท้องถิ่นแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณถึงบทบาทของชุมชน/ภาคประชาชนในร่วมการจัดการวัฒนธรรมกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้จะสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า “การมีส่วนร่วม” นั้นมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ก็มีหลายการนิยามบริบทที่แตกต่างซึ่งพบเห็นได้มากที่สุดคือการที่บุคคลภายนอก
จะมาเป็นตัวตั้ง คือเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการ
บริจาควัตถุรวมทั้งแรงงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมในความหมายนี้จะไม่สามารถสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
ขึ้นมาได้ แต่การมีส่วนร่ว มอย่างแท้จริงที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมโดยที่
ประชาชน/ชุมชนเป็นตัวตั้ง คือเป็นเจ้าของสานึกในวัฒนธรรมหรือโครงการต่าง ๆ และเป็นผู้กาหนดแผนการ
ดาเนินงานตามรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับความเหมาะสม การมีอานาจตัดสินใจโดยอาศัยภูมิรู้ ภูมิ
ปัญญาและภูมิธรรม รวมทั้งตัวบุคคลในการแสดงความคิดในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยชุมชนเองรวมทั้ง
เป็นผู้จัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามวิธีการสมานฉันท์ ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการมีสว่ นร่วม
ทางวัฒ นธรรมของชุมชน ในขณะที่บุคคลภายนอกนั้นเป็น เพียงฝ่ายสนับสนุน เท่านั้น (กาญจนา แก้ วเทพ
,๒๕๓๘) โดยสรุปจากการสารวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนข้างต้นแล้ว สามารถสะท้อนบริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้
จะสะท้อนบริบทของการเสริมแรงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระตุ้นความตระหนักในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจใช้ ท รัพยากรอี กทั้ งมีส่วนร่วมในการคิดริเ ริ่ม การพิจ ารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบในการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์สาคัญของชุมชนพื้นที่พหุวัฒ นธรรม
อันมี ผ ลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ดัง นั้น การมีส่วนร่วมจึง นับเป็น กลไกสาคัญของการเสริม สร้างพลัง การ
๒๕

อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นบทบาทหลักในการจัดทาบริก าร
สาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างมี ดุลยภาพในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็จาต้องส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการดาเนินกิจกรรม/
ประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย
บริบททั่วไปของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและการประกอบสร้างประเพณีลงเล
ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่ งเป็นประเพณีที่ปรากฎเพียงแห่ง
เดียวของภาคใต้ ผ่านการประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏผ่านพื้นที่เฉพาะอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ลักษณะ
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลของชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ตามแนว
ชายฝั่งอ่าวไทยทางทิศตะวันออกของภูมิ ภาค ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จากทั้งหมด ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ทั้งนี้บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้นั้น มีลักษณะโดยภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
อยู่รวมกันบนพื้นที่ของความสัมพันธ์สองแบบคือ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
อันเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันทั้งการผลิตและการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน ความสัมพันธ์เหล่านี้มีการผสมผสาน
และดาเนินไปภายใต้ระบบคุณค่า และความเชื่อที่เป็นพลังทางศีลธรรม ที่รักษาจิตวิญญาณของผู้คนและชุมชน
ให้คงอยู่ จนกลายเป็นลักษณะเด่นของสังคมคือการอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปัน รักพวกพ้อง เครือญาติ มีความ
เป็นอยู่เรียบง่ายผูกพันกับถิ่นกาเนิด เคร่งครัดในจริยธรรมและคาสอนในศาสนา อันเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งต่อการ
จัดระเบียบทางสังคมและระบบความสัมพันธ์ โดยมีสถาบันทางสังคม สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว ทา
หน้าที่ ในการดารงและสืบทอดระบบคุณค่าของชุมชน ผ่านประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่หลากหลาย
(พิทยา บุษรารัตน์และคณะ.๒๕๕๗:๒๒)

ภาพที่ ๓ แผนทีร่ ะบุขอบเขตการปกครองในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.rtsd.mi.th/Digital Thailand/index.asp)
๒๖

คาขวัญอาเภอไม้แก่น
“ไม้แก่นน่าอยู่ น้าบูดูสะอาด หาดทรายสวย ประทับใจด้วยวัดสารวัน ผูกพันพลับพลาบ้านละเวง”
จากวาทกรรมผ่านการประกอบสร้า งเป็น ชุ ด คาขวั ญ ของอ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปัตตานีร วมทั้ ง
รายละเอียดโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้น พบว่าความสัมพันธ์ของเนื้อหาและสัญลักษณ์ในเชิงพื้นที่บ่งบอกถึงความ
หลากหลายทของการผสมผสานระหว่างความคิดความเชื่อของอัตลักษณ์ชาวพุทธกับระบบโครงสร้างทางสังคม
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่แฝงมากับประเพณีและปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงบริบทและสภาพโดยทั่วไปของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในฐานะที่เป็นพื้นที่
ท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมของอิสลามเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังคงรักษาแบบแผนปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่อิงกับ
กรอบความเชื่อของพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสะท้ อนได้จากปรากฎตัวและการ
ดารงคงอยู่ของประเพณีต่างๆในพื้นที่ถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีทาบุญเดือนสิบ (สารทเดือนสิบ) ประเพณีลาก
พระ ประเพณีทาขวัญข้าว รวมทั้งประเพณีลงเล เป็นอาทิ
ประเพณีลงเล หรือพิธีลงเลจะทาพิธีตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี ถ้าเดือน
๘ มีสองครั้งใน ๑ ปี ให้จัดเดือน ๘ หลัง และจะจัดได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้น โดยพิธีกรรมจะ
จัดขึ้นบริเวณริมชายหาด ชาวบ้านจะร่วมกันทาแพและบนเพจะทาเป็นบ้าน เพื่อนาของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้ว
ไปลอยลงสู่ทะเล โดยมีความเชื่อว่าจะนาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนในปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ประกอบ
กับการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทาให้ประเพณีลงเลในช่วงหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ
ได้ถูกนามาจัดขึ้นที่วัด พร้อมทั้งมีการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปประทับในวัดเพื่อความเป็นศิริมงคลของชาวบ้านใน
พื้นที่ นอกจากนี้มีการจัดทากระท่อมและมีการตกแต่งด้วยวัสดุ สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะนามาประกวด
กระท่อมที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้นมาโดยจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้จากกระบวนการเปลีย่ นผ่านรายละเอียดดังกล่าวของพิธีลงเลที่ปรากฎในปัจจุบันพบว่า ยังคงมี
การอนุรักษ์ให้ประเพณียังคงอยู่ในพื้นที่ แต่จาต้องปรับรูปแบบและรายละเอียดบางประการเพื่อให้อยู่รอดได้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในขณะเดียวกันประเพณีลงเลก็ยังคงอยู่ด้วย
ได้รับการสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยถือเป็นงานประเพณีสาคัญงานหนึ่ง
ของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและใช้ชื่อว่า“ประเพณีลงเล” สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ในขณะเดีย วกั นประเพณีลงเล หรือประเพณีล งทะเล เป็นรูป แบบพิธีก รรมแนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรมและงานเทศกาล กล่าวคือ การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ใน
พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นาไปสู่สังคมแห่ งสันติสุข
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ โดยสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียบประเพณี ที่ผ่านการ
ประพฤติปฏิบัติและการกระทากิจกรรมที่สบื ทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนนัน้ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา, ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล, ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต
รวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับการทามาหากินของคนในพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้นประเพณีลงเลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
สร้างและเชื่อมร้อยเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ชุม ชนกับสถาบันต่างๆที่พยายามก าหนดทุนทาง
สังคมที่แต่ละคนถือครองและเข้าถึงได้ รวมทั้งระบบสังคมให้ความชอบธรรมในการถือครองทรัพยากรดังกล่าว
ซึ่ง ได้ก าหนดให้ป ระเพณีลงเล อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติท างสัง คม พิธีก รรม และงานเทศกาล หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นาไปสู่ สังคม
แห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒๗

จากปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงบริบทและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับประเพณีลงเลหรือพิธี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในปัจจุบันนั้นยังไม่พบข้อมูลรวมทั้งแหล่งข้อมูลมากเท่าใดนัก ดัง นั้นวิธี
วิทยาในการสร้างสถานภาพองค์ความรู้จึงจาเป็นต้องอธิบายด้วยแนวคิดการรื้อสร้าง (Reconstructural) เพื่อ
แสวงหาเสาหลักซึ่งเป็นของรากฐานสาคัญทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยการทับซ้อนของมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง อัน
จะนาไปสู่กรอบการอธิบายองค์ความรู้ผ่านประเพณีลงเรือเชิ งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบนฐานความคิดความ
เชื่อเชิงอุดมการณ์ที่สะท้อนหน่วยการวิเคราะห์ดังนี้
๑. ปราชญ์ของชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น “บุคคล” หรือ “กลุ่มบุคคล” ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดย
ปราชญ์เหล่านี้ จะเป็น “บุคคลสาคัญ” (key persons) ในการจุดประกายและพัฒนาการกระบวนการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ประเพณีลงเลเพื่อสร้างกรอบคิดว่าด้วยการก่อรูปของพิธีลงเลของชุมชน
๒. การแสดงผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของจัดการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการทางสังคม (social
action) ของการเสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีที่เกิดขึ้ นจริง
๓.ผลผลิต (Output) ของการจัดการสังเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการทางสังคมของการเสริมสร้างและฟืน้ ฟู
ประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ี่
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับความรู้ทางวิชาการ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นๆได้ด้วย
ตนเอง โดยเน้นการเสริมศักยภาพ ทักษะความรู้แก่ชาวชุมชน ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ได้
จากกระบวนการดังกล่าว
๔.กระบวนการ (Process) ในการรวบรวมผลผลิต (output) ของการจัด การสั ง เคราะห์ข้อมู ล
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่อยู่ในรูป
ของกิจกรรมการสาธิต (exhibition/demonstration/display) การจัดการประเพณีของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภายใน ชุม ชน โดยชุม ชน เพื่ อ ชุม ชนตนเองเป็นฐานคิดส าคัญ ทั้ ง นี้ข้อสรุปสะท้ อนระเบียบพิธีป ฏิบัติของ
ประเพณีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล ซึ่งถือเป็นสายน้าสาคัญที่ยึดโยงกับระบบความคิดความเชื่อของ
ชุมชนถือเป็นเป็นภูมิปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าว อาจสรุปสาระได้ดังนี้
๑. เป็นประเพณีที่ชาวบ้านเชื่อว่าอานิสงส์ในการเข้าร่วมพิธี จะทาให้เ กิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดคติ
ความเชื่อว่า ประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลอันเป็นแหล่งพักพิงและการประกอบสัมมาชีพจึงสัม พันธ์
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวเล
๒. การได้ปฏิบัติตามประเพณีทุกปี เกิดความผูกพันในวงศาคณาญาติ สร้างความสนิทสนมกลมเกลียว
รักใคร่กันในตระกูลยิ่งขึ้น การพบปะกันในระหว่างญาติพี่น้องย่อมทาให้เกิดความสุขใจ เป็นโอกาสได้รวมญาติ
ที่อยู่ห่างไกล ได้พบปะทาบุญร่วมกันสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่
๓. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ และเห็นความสาคัญในผลบุญที่ตนได้กระทา อีก
ทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานของตนด้วย
๔. เป็นการสะเดาะห์เคราะห์ผู้ที่ผ่านพิธีลอยเรือหรือพิธีลงเล ถือว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านทุกข์โศกโรคภัยไป
หมดแล้ว ชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบแต่ความสุขและโชคดีในการทามาหากิน
อย่างไรก็ตามเมื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพองค์ความรู้ของประเพณีลงเล อเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเ ท่ าที่ ป รากฎหลัก ฐานจะพบได้ในวารสารวัฒ นธรรม ๕๓, ๑ (มกราคม-มี นาคม, ๒๕๕๗:๕๐-๕๕)
โดยพัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎาและข้อมูลจากสานักงานวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น
อย่างไรก็ตามในระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเ วณสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่สะท้อนความก้าวหน้าทาง
๒๘

วัตถุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่สง่ ผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันทางสังคม
ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดภาพของการใช้ความรุนแรงเป็นระยะ รวมทั้งได้เกิดการ
สัง สรรค์ระหว่างสถาบันทางสังคมใหม่ เพื่ อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว
ศาสนา การศึกษาและชุมชน ซึ่งมีส่วนอย่างสาคัญที่ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ มาผสมผสานหรือปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม จึงเกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนาแบบแผนการดารงชีวิต
และกระบวนการเปลี่ยนผ่านของชุมชน ที่ผ่านการเชื่อมโยงของระบบคุณค่าและเชื่อมคติความเชื่อเก่ากับใหม่
ที่ เ รียกว่ า “ภูมิ ปัญ ญาชาวบ้าน” หรือ “ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ” ผ่านทุ นทางสัง คมที่สะท้อนออกมาในรูปของ
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลงเลที่
ถูกผลิตขึ้นมาในอดีตและถูกผลิตซ้าให้ดารงคงอยู่จนถึงปัจจุบันนั้น จะปรากฎแหล่งปฏิบัติและรายละเอียดของ
ประเพณีในเฉพาะพื้นที่ชุมชนของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันประกอบด้วย (สัมภาษณ์, อรสา ณ นคร)
๑.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติการของพื้นที่ ชุม ชนบ้านไม้แก่น ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี จะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการทาพิธีปล่อยลงทะเลในวันที่
สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว ด้วยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การประกอบพิธีไม่เอื้อต่อการจัดพิธีตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาของ
ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้คือมีการประกอบพิธีกรรมโดยการประกอบพิธีสงฆ์ ต่อด้วยการ
สวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณและเทพยดาต่างๆตามกระบวนการ ซึ่งจะเสร็จสิน้ กระบวนการวันแรกของพิธกี รรม
ในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการแห่เรือภายในวัดและทาพิธีปล่อยเรือลงสูท่ ะเลตามธรรมเนียมปฏิบัติ อันถือเป็นการสิ้นสุด
การประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านไม้แก่น
๒.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติของพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะ
มีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการทาพิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ
ปราพิธีที่ริมชายหาดโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการอัญเชิญองค์เทพซึ่งเป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะไม่มี
ใครเฝ้าก้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะทาการปล่อยแพลงเลในวันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระ
มาสวดส่งจานวน ๙ รูปเพื่อจะได้นาแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป อันถือเป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธีกรรมลงเล
ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่
๓.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติของพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ในวันแรกจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาและการสวดของพระสงฆ์ในวัดและการทา
พิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ ปราพิธีที่ริมชายหาด โดยมีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน
กล่าวคือการดาเนินประเพณีลงเลจะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้ง
การประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะทาพิธีปล่อยแพลงทะเล ณ ปราพิธีที่ชายหาด
ละเวงตามประเพณีดั้งเดิม อันถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการการประกอบพิธีกรรม ภายใต้ประเพณีลงเล ของ
ชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่
ถึงแม้ว่าโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคม
ต่อไป ด้วยสานึกในความหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่ อ
พิจ ารณาถึง วิถีป ฏิบัติผ่ านประเพณีล งเลของชุม ชนต่างๆในพื้นที่ อาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานีนั้นพบว่า
กระบวนการผลิตซ้าภายใต้บริบทของทุนทางสังคมที่กาหนดประเพณีทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการนาเสนอด้วย
กระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเชื่อ ภูมิ ปัญ ญา ซึ่ง สัง คมหรือชุม ชนในพื้นที่ นามาสร้ า ง
๒๙

ความสัมพันธ์ในชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ซึ่งบางชุมชนสามารถนาวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาเป็นทุนหรือใช้
ประโยชน์ได้ แต่บางชุมชนไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการรักษาอัตลักษณ์และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกทาให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบ
สลายไปในที่สุด ดังนั้นทุนทางสังคมจึงนับว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สาคัญในการส่งผลให้ทอ้ งถิ่นชุมชนได้เกิดการ
เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มียังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของ
สังคมให้ดารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ (เรวัต สิงห์เรือง, ๒๕๕๓:๑๒)
โดยสรุปความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในมิติของสถานที่
รวมทั้งในฐานะที่ถือเป็นประเพณีที่สะท้อนทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่สาคัญของพื้นที่ ทางวัฒนธรรมในอาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีแล้ว จึงเห็นควรสืบทอดกระบวนการและแบบแผนการปฏิบัติจากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วม
คิดบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความผูกพันและมีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยผ่านระบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายใต้ความสาคัญว่าด้วยแหล่งปฏิบัติ (มนัส วณิชชานนท์, ๒๕๔๘:๖๑) ประกอบด้วย
๑. คน/กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของทุน จ าต้องพร้อมกั บการปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและกระแสท้องถิ่นผ่านใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
รวมทั้งจากปัจจัยอื่นๆทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อประเพณีลงเลในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
๒. สถาบันมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความ
หวงแหนในประเพณีที่ เกิดขึ้นมาในสมัยบรรพบุรุษและสืบต่อไปยังรุ่นต่อไป ทั้ ง นี้ส ถาบันในรูป ขององค์กร
หน่วยงานต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้ นมาเพื่อดาเนินกิจกรรมในกระบวนการต่างๆนั้นควรหนุนเสริมปัจจัยความสาเร็จ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะทาให้ประเพณีลงเล สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิผลในอนาคต
๓. วัฒนธรรมภายใต้ปฏิบัติการทางสังคมของประเพณีลงเล ถือเป็นวิถีชีวิต และแนวปฏิบัติที่สืบทอด
กันมายาวนาน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมพื้นที่อาเภอไม้แก่นมาช้านาน ในรูปของความเชื่อ จารีต
ค่านิยม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนอุดมคติที่เป็นสิ่งยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าหรือมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ของตนเองได้เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตน
๔. องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นฐานความคิดและหลักเกณฑ์การกาหนดคุณค่าและจริยธรรมที่สั่งสมสืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น ในลัก ษณะที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชุมชนที่ดารงอัตลักษณ์ความเชื่อที่สัมพันธ์กับ
สายน้า ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้สืบทอดในพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ
และองค์กรภาคเอกชน รวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจเกี่ยวกับประเพณีลงเลสู่การผสมผสานความคิด ความเชื่อเชิง
อุดมการณ์จะเป็นส่วนสาคัญในการสงวนรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีให้คงอยู่ต่อไป
โดยสรุปเกี่ยวกับบริบททั่วไปของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและการประกอบสร้างประเพณีลงเลใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาบนหนทาง
ของมงคลวิถี นาไปสู่สังคมแห่งสันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ” ซึ่งถือเป็นคาจากัด
ความที่สะท้อนถึงรายละเอียดและรูปแบบในการให้ความสาคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา,๒๕๕๘:๘) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและ
งานเทศกาล ซึ่งปรากฎพบอยู่ในกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งได้มีการสืบต่อกันมา
อย่างยาวนานและได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ผ่านการก่อรูปของชุดอุดมการณ์ที่ยึดโยงกับปัจจัยที่หลากหลายและ
ซับซ้อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษคือการผสมกลมกลืน
๓๐

ทางวัฒ นธรรม (Assimilation) ที่ เ ป็นพื้นที่ของการรวมตัวกั นของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา
ภาษารวมถึงชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจัยเหล่า นี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ
และแบบแผนของปฏิบัติการทางสังคมผ่านพิธีกรรมและงานประเพณีที่ปรากฎในสังคมพหุวัฒนธรรม
เนื่องด้วยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็น
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น อันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและอิงอยู่กับความคิดความเชื่อ
ทางศาสนาเป็นสาคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนชาวมลายู ชาวไทยพุทธรวมถึงชาวจีนซึ่งส่งผลให้มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ที่ปรากฏในพื้นที่ เช่นประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้ มกอเหนี่ยว ประเพณี
วันชิงเปรตหรืองานเดือนสิบหรืองานสารทไทย ประเพณีลากพระ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยก๋ง หรือประเพณี
พระอีก๋ง ประเพณีแห่ลาซังหรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกว่า "บูยอบือแน" ประเพณีแห่นก ประเพณีการโกนผมไฟ
การเข้าสุหนัต (ประเพณี ภูมิปัญญาออนไลน์, ๑๔:๒๕๕๘) โดยเฉพาะประเพณีลงเลหรือลงทะเล เป็นอาทิ
ประเพณีลงเลเป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนชาวเลในลักษณะของพิธีก รรม
ความเชื่อที่ยึดโยงกับสายน้า โดยอยู่บนฐานความคิดความเชื่อเชิงอุดมการณ์ที่อิงอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ระบบนิเ วศ อั นมี ส าระส าคัญ เพื่ ออธิบ ายความสัมพันธ์ในลักษณะของการเชื่อมโยงพิธีก รรมความเชื่อกับ
สิ่ง แวดล้อมที่ ดารงอยู่ม าเป็นเวลาช้ านาน ซึ่ง ปรากฏการณ์ที่ เ กิ ดขึ้ นในปัจ จุบันซึ่ง สะท้ อนให้เ ห็น ถึง การ
เปลี่ยนแปลงในแง่วิถีคิดอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นปัจ จัย
ภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ที่วัตถุนิยมสมัยใหม่เข้ามาเกลือนความเป็นอารยะของจิตนิยมเชิงประวัติศาสตร์
ส่ง ผลให้ป ระเพณีล งเลเสี่ยงต่อ การเลือ นหายไปในที่ สุด จึง สมควรที่ จ ะมี โ ครงการการสัง เคราะห์ ข้ อ มู ล
ปฏิบัติการทางสังคมของการเสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อนาเสนอและ
สะท้อนภาพของประเพณีลงเลอันเป็นอัตลักษณ์ของภาพชีวิตชาวเลในมิติของคุณค่าและความงามอันควรค่าแก่
การสร้างเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยึดโยงกับนิเวศวิทยาและสภาพทางภูมิศาสตร์ผ่านความคิดความ
เชื่อทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเกี่ ยวเนื่องด้วยบทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นสามารถประมวลได้จากกการสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปสู่ก ารอภิป รายผลผลการวิจัยของการพัฒ นายุท ธศาสตร์ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลในพื้นที่ พ หุ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับบริบททั่วไปของประเพณีอันเป็นลักษณะเฉพาะของชาวบ้านพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายทะเลและปรากฎตัวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
พบว่ามี เ อกสารและงานวิจัยอยู่หลายชิ้น ซึ่ ง ปรากฏเป็นผลงานในสาขาต่างๆ ซึ่งมี รายละเอียดเบื้องต้น ที่
น่าสนใจ เช่น บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลัก ษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน
ฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ของวันจรัตน์ เดชวิลัยและทวนธง ครุฑจ้อน (๒๕๕๖) ระบุว่าลักษณะและปัจจัยการ
สื่อสารเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกาหนดนโยบายการจัดทาแผนพัฒนาและ
แผนประจาปีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสืบทอดตามระเบียบที่กาหนดสาหรับบทบาทที่ดี (good practice)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (พ้อต่อ) ของเทศบาลนครภูเก็ต โครงการถือศีลกินผักของเทศบาลเมืองกะทู้ และโครงการ
ถือศีลกินผักขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว บทเรี ยนสาคัญที่ได้จากงานวิจัย คือ การมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารภายใต้แนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงระบบและต่อเนื่องและท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ทาง
๓๑

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นแบบการดาเนินงานทางวัฒนธรรมที่ดีข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ ประชาชนต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนให้มากขึ้นโดยมี
การสื่อสารสืบทอดในเชิงสัญลัก ษณ์ที่ ผ่านระบบคุณค่าความคิด ความเชื่อประเพณีพิธีก รรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสาย
จีนฮกเกี้ยนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การวิจัยของฐาศุกร์ จันประเสริฐ (๒๕๕๗) เรื่องบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน
ตาบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก พบว่าบทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน สามารถ
แบ่ง ออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ ไม่เป็นทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเป็นบทบาทที่
เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นคณะทางานที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยชุมชน ตาบลและจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในการเป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นในฐานะของการเป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะทางานที่ชัดเจน การดาเนินงานจะ
เป็นในลักษณะของการดาเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จ ะนาไปสู่การสูญหายของวัฒ นธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการ
อนุรักษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึงร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาศักยภาพของชุมชน การวางนโยบาย
ของชุม ชนโดยเชื่อ มโยงกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน การนากิ จกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรจุใน
แผนพัฒนาของตาบล การนาเสนอการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น
ส่ ว นบทบาทของผู้น าที่ ไ ม่ เ ป็น ทางการ เป็ น บทบาทในลัก ษณะของการเป็น ผู้น าในการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมไทยพวนโดยการยอมรับนักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่ นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบต่อกันมาจากครอบครัวและที่เข้ามาด้วยความเต็มใจแต่บทบาทของการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้งตาแหน่งหน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะ
เป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการได้รับเลือกให้เป็นผู้นาการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจาก
สมาชิกในชุมชน เช่น ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม ผู้นาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกใน
ชุมชน ผู้นาในการสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวนที่ไม่เป็นทางการผ่านบทบาทการเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี
เป็นบทบาทของผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หรือเป็น ผู้นาที่สืบทอดการเป็นผู้นาทางความเชื่อจาก
บรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ต้องเป็นผู้นาที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมา
ก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ หรือการเป็นผู้นาในการประกอบพิธีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นต้น
นอกจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังปรากฎงานศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ เช่น การวิจัยของชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (๒๕๕๗)
เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลานั้น พบว่า
การสืบถอด/ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีกระบวนการ
ส่งผ่านข้อมูลจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยที่ภูมิ ปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว ทาให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังปรากฏการปฏิบัติถึงรุ่นต่อมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่รับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทรกแซงจนทาให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหลือ
เพียงคาบอกเล่าเท่านั้น ดัง นั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงเกิ ดการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ใน
ลัก ษณะของการรวมกลุ่ม จากภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน สถานศึก ษา หน่วยงานภาครัฐรวมทั้ง
สถาบันทางศาสนาอันนาไปสู่การกระตุ้นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องได้อย่างมีนัยสาคัญ
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ในกรณีการทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่ปรากฏในภาคใต้และโดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่
พหุวัฒ นธรรมนั้น ฉัตรทิ พ ย์ นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา (๒๕๓๗) ได้ส รุป เกี่ ยวกั บการปรับตัวทางด้าน
เศรษฐกิจของชาวบ้านภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่หมู่บ้านภาคใต้มีวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นสมทบด้วย
หลักเหตุผลนิยมจากโลกภายนอก ทาให้ชุมชนจัดการและรับมือกับปัญหาโดยการเน้นพลังอานาจของตนเอง
ไม่ยอมรับว่าอานาจอื่นเหนือกว่าหรือครอบงาไว้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและในชุมชนมากกว่าจะรอความ
ช่วยเหลือจากอ านาจอื่ นหรือบุคคลอื่น เหตุที่ ไม่ ได้อาศัยสั งคมประเพณีโ บราณเป็นหลัก อย่างเดียวในการ
จัดระบบชุมชนนี้เองทาให้ชาวภาคใต้เข้าสู่สังคมสินค้าด้วยความตระหนักในอานาจของตนเอง ชาวบ้านได้ริเริ่ม
และเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรแบบต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาตาม
ข้อเรียกร้องของรัฐ หลายหมู่บ้านได้พลิกแพลงเนื้อหา รูปแบบองค์กรชนิดต่าง ๆ ทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและ
เลี่ยงกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง
ทั้งนี้จากการสารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นมีการวิจัยที่ ค่อ นข้างจ ากัดแต่มีก ารศึก ษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของอัศว์ศิริ ลาปีอีและคณะ (๒๕๕๙) เรื่อง การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการทางสังคมของการ
เสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า ประเพณีลงเลเป็นประเพณีดั้งเดิม
ของชาวไทยพุทธในอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและมีอิทธิพลต่อวิถีการดาเนินชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนาน
ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ได้มีการจัดงานประเพณีลงเล ในวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่า เดือน ๘ ของทุกปี โดย
ถือเป็นวันประกอบพิธีลงเลและปฏิบัติสบื ต่อกันมาถึงปัจจุบัน บริบทของประเพณีลงเลได้สะท้อนความเชื่อและ
พิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้
เพราะประเพณีลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความ
เชื่อในหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสาง
เทวดา อันรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยังมีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์อั นแสดงให้เห็นถึงอั ตลักษณ์ชุม ชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัจ จุบัน ประเพณีล งเล อ าเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานียัง คงดารงอยู่ได้ในท่ ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึง จ าเป็นจะต้อ งได้รับการอนุรักษ์ ส่ง เสริมและฟื้นฟูทั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยความยินยอมและเต็มใจด้วย
ดังนั้นด้วยงานศึกษาที่ผ่านมาและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนในอาณา
บริเ วณพื้นที่ ภาคใต้ที่ มีวัฒนธรรมประเพณียึดโยงกั บสภาพภูมิป ระเทศที่ เป็ นทะเลโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงประเพณีเกี่ยวกับความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนา โดยที่มีผู้นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๙๘ ในขณะที่นับถือศาสนาพุทธเพียงร้อยละ ๑.๙๘ ดังที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ ประกอบกับ
ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม จะช่วยให้อธิบายกรอบ
ความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการทาความเข้าใจถึงกระบวนการปรับตัวของชาวบ้านในการฟื้นฟู
และเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ปรากฎเฉพาะอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ร่วมกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการดาเนินการตามกรอบของ
กฎหมายที่ ให้ อ านาจในการปฏิ บัติ ภารกิ จ ตามอานาจหน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ ง การปฏิ รูป ประเทศด้วย
ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันถือเป็นฐานรากสาคัญเพื่อที่จะเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ทาให้ประเพณีลงเล จาเป็นต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนไปให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ของพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
๓๓

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จะสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดการ
กระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้
เอง โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และเน้นการสร้างโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การรับรู้แก้ไขปัญหาและการพัฒนาของท้องถิ่น ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายรวมถึง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ ซึ่งได้กาหนดให้องค์กรภารรัฐ
ต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการ
พัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดาเนินการตามภารกิจ อานาจหน้าที่ที่พึงมีและพึงกระทา
ภายใต้กรอบการดาเนินงานด้านการจัดทาบริการสาธารณะและคานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและของชาติใน
ภาพรวมเป็นสาคัญอันประกอบด้วย ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชี วิต ๓.ด้านการจัด
ระเบียบชมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว ๔.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจ
ด้านที่ ๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตาบลต่างมีอิสระในการตัดสินใจในการกาหนด
ทิศทาง นโยบาย และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และ
ส่ง เสริม ประเพณีอั นเป็นอั ตลัก ษณ์ท้อ งถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่
ปรากฎเฉพาะอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยบริบทดังกล่าวอันถือเป็นขอบข่ายการดาเนินการหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยฐานคิดของกรอบการวิจัยครั้งนี้
แนวคิด การก่อรูป พัฒนาการ ปัจจัยเงื่อนไขที่
นาไปสู่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัด
ประเพณีลงเล จาก ๓ ชุมชน ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
ซึ่งถือเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๑.การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์
๒.การสังเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๓.การเสนอบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล

การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ด้าน
ประกอบด้วย ๑.ด้านผู้ดาเนินการหลัก
๒.ด้านผู้อานวยความสะดวก และ
๓.ด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

ภาพที่ ๔ กรอบแนวคิดการวิจัย
๓๔

อย่างไรก็ตามด้วยงานศึกษาที่ผ่านมาและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนใน
อาณาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมประเพณียึดโยงกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นทะเลโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงประเพณีเกี่ยวกับความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนา โดยที่ส่วนใหญ่มีผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ดังที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ ประกอบกับศึกษาถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในมิติของการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม จะช่วยให้อธิบายกรอบความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการทาความ
เข้าใจถึงกระบวนการปรับ ตัวของชาวบ้านในการฟื้นฟูและเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ร่วมกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการดาเนินการตามกรอบของกฎหมายที่ให้
อานาจในการปฏิบัติภารกิ จ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ เ กี่ ยวข้อง รวมทั้ ง การปฏิรูป ประเทศด้วยศิล ปวัฒ นธรรม
เฉพาะถิ่นอันถือเป็นฐานรากสาคัญเพื่อที่จะเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ทาให้ประเพณีลงเล จาเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนไป
ให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ของพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันในขณะเดียวกันการ
สารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยฐานคิดว่าด้วยการวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อแสดงถึงแนวทางการจัดการความรู้
ทุน รวมทั้งคติความเชื่อของพื้นที่ ผ่านกระบวนการเชื่อมร้อยสาระสาคัญภายใต้กรอบความคิดการวิจัยในครัง้ นี้
ด้วยชุดของปรากฏการณ์ของสถานการณ์ที่หลากหลายเชิงพื้นที่ที่แสดงออกผ่านทางปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
ของประเพณีเฉพาะถิ่นอันเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นปริมณฑลหนึ่งของความหลากหลายที่ถูกถ่ายทอดและนาเสนอผ่านชุด
พิธีกรรมของชุมชนในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีประเพณีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่
ปรากฎในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้
สมมติฐานการวิจัย
ทั้งนีเ้ พื่อความครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดในการทาความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี จากความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนนั้น คณะนักวิจัยได้กาหนดสมมติฐานทางสถิ ติเบื้องต้น
อันจะนาไปสู่การสะท้อนถึงบริบทสาคัญ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นดังกล่าวจากข้อมูลพื้นฐาน
และการรับรู้เบื้องต้น ๒ ประการดังนี้
๑. ประชาชนที่ มี ข้อ มู ลพื้ นฐาน อั นประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา การประกอบอาชีพ
ศาสนา ภูมิลาเนา รวมทั้งประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนายุทธศาสตร์ อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ๐.๐๕
๒. ประชาชนที่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แตกต่าง
กัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ๐.๐๕

๓๕

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ ใช้รูป แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็นการผสานวิธีคิด/วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีคิด/วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดและทฤษฎีสู่การอธิบายปรากฏการณ์ให้มีความชัดเจนและตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้มี
ความครอบคลุมมากขึ้น โดยกาหนดผลผลิตสาคัญคือการเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒ นธรรม ด้วยกระบวนการให้ชุมชนเจ้า ของ
วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขณะเดียวกันระบบดาเนินการภายใต้กระบวนการวิจัยจะให้ความสาคัญกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นรูปแบบการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและ
ชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมจากพื้นที่กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบด้วย
๑. ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
๒. ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
๓. ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบที่กาหนด รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้สู่ข้อเสนอ
ว่าด้วยแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นั้นมีการกาหนดขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
๑.๑ การกาหนดพื้นที่การวิจัย
การกาหนดพื้นที่วิจัยด้วยชุดข้อมูลทุติยภูมิ
การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้านหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเชิงบูรณาการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐
–๒๕๖๔) แผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ บทบาท
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในระดับพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รวมทั้ ง ข้อมู ลศึกษาทางประวัติศาสตร์ ภูมิ รัฐศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิ ตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพด้านทรัพยากร, สถานการณ์และบริบทที่สะท้อนพลวัต ของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการจัด
กิจกรรมของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีภายใต้กระบวนการวิจัยในครั้งนี้
การกาหนดพื้นที่วิจัยด้วยชุดข้อมูลปฐมภูมิ
การวิจัยนี้ ได้ทาการสารวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ เป็นการกาหนดความเชื่อมโยงกันของพื้นที่วัฒนธรรม
ทั้ง ๓ พื้นที่ โดยการกาหนดเค้าโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความเป็นมา ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการ
อธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลัก ที่ ส อดคล้อ งกั บ ชุดข้อ เสนอการพั ฒ นายุท ธศาสตร์เ ชิง นโยบายขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นพื้นที่
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ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จึงได้กาหนดเกณฑ์การแบ่งพื้นที่
หลักโดยการเลือกกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงโดยอิงจากรายละเอียดของกระบวนการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่าง
กัน รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคมภายใต้การปรับรายละเอียดของประเพณี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบของแต่ละพื้นที่ชุมชนดังนี้
๑.ชุม ชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองมี การจัดพิธีก รรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน
กล่าวคือการดาเนินประเพณีลงเล จะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้ง
การประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะทาพิธีปล่อยแพ ณ ปราพิ ธีที่ชายหาดละเวง
ตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาดั้งเดิม
๒.ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น มีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณปราพิธีทั้งในส่วนของการอัญเชิญ
องค์เทพซึ่งเป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะ
ประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะทาการปล่อย
แพลงสู่ทะเลในวันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจานวน ๙ รูปเพื่อจะได้นาแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป
๓.ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น มีการจัดกิจกรรมภายในวัดทั้งกระบวนการ กล่าวคือจะเริ่ม
ด้วยการอัญ เชิญองค์เทพจากหมอพิ ธีจนเสร็จสิ้นก็ จะมี ก ารสวดของพระสงฆ์ต่อไปจนจบพิธีการในขณะที่
กิ จ กรรมภาคกลางคืนจะมีการประกวดแพกันภายในวัดซึ่งอาจมี กิจกรรมสัง สรรค์รื่นเริงต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของชาวบ้านที่มาร่วมประกอบพิธีภายในวัด ซึ่ง ในวันรุ่งขึ้นจะมีการทาพิธี ปล่อยแพลงสู่ทะเลกัน
ภายในวัดโดยจะมีตัวแทนนาแพดังกล่าวไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดใกล้กับหมู่บ้านต่อไป
๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งนี้อยู่บนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับ ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษาอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีการ
กาหนดรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
๑) ติดต่อเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนในลักษณะองค์กรเครือข่าย
ได้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น ผู้นาชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key informants) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และประสานงานเพื่อขอความร่วมมือใน
การชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและร่วมกาหนดเป้าหมาย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยภาควิชาการกับ
ชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินงาน โดยมีนักวิจัยในพื้นที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือ
๒) การเข้าร่วมการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษารูปแบบ
กิ จ กรรมและขั้นตอนการดาเนินการจัดประเพณีลงเลที่ ป รากฎในพื้นที่ ก รณีศึก ษา รวมทั้ ง การสังเคราะห์
รายละเอียดสาคัญผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมด้วย
๓) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา รายงานการวิจัยรวมทั้งบทความทางวิชาการและเก็บ
รวบรวมข้อมู ลปฐมภูมิ การส ารวจภาคสนามโดยวิธีทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) เกี่ ยวกั บ ที่ ตั้ง สภาพ
ปัจจุบันและบริบทโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา โดยคณะผู้วิจัยภาควิชาการกับตัวแทนชุมชน
๔) ประสานงานความร่วมมือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาผู้แทนร่วมประชุมกลุ่ม (Focus Group) กับคณะผู้วิจัยภาควิชาการและ
ภาคชุมชนพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง องค์การบริหารส่วนตาบลตะ
โละไกรทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมทั้งผู้นาชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการอาทิ สภาวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น สภาวัฒนธรรมตาบลไม้แก่น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย
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๕) การจัดกระบวนการวิจัย แบบมี ส่ว นร่ วมของชุ ม ชนพื้ นที่ วิจัยซึ่ง เป็ นกรณีศึ ก ษา โดย
พิจารณาจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นอันเป็นสาระสาคัญ ดังนี้
๕.๑ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย รูปแบบของการมีส่วนร่วม การร่วมกาหนด
เป้าหมายและประโยชน์ที่ชุมชนพึงได้รับจากการวิจัย ตลอดจนกาหนดบทบาทหน้าที่ของภาควิชาการกับ ภาค
ชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
๕.๒ ชี้แจงข้อมูลการดาเนินการวิจัยเบื้องต้น การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมู ล ความรู้ร ะหว่างนัก วิจัยภาควิชาการกั บภาคชุม ชน รวมทั้ ง ผู้แทนกลุ่ม ของหน่วยงานภาครั ฐ เอกชน
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัย ภาคสนามร่วมกันอันจะนาไปปสูก่ ารทบทวนและ
แลกเปลี่ยนความคิด/ข้อมูลที่สาคัญ
๖) การตกผลึกองค์ความรู้สู่การเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ รวมทั้งบทบาทที่
สอดคล้องกับ การจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล เชิงนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม
๗) สรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดและวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งถูกสร้างจากชุดข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนาไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้ภายใต้กรอบแนวคิด และข้อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลง
เลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยกาหนดประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกระดับ ผ่านกระบวนการวิจัย ๓ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษาสถานการณ์ บริบท
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับรายละเอียดของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสามพื้นที่กรณีศึกษา ใน
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเล พื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน
หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเล
พื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเลของพื้นที่ชุมชนบ้านไม้
แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
รูปแบบที่ ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การจัดการอนุรกั ษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พื้นที่ อาเภอไม้แก่น จัง หวัดปัตตานีอย่างเป็นระบบ เช่น ด้านการงบประมาณในการจัดประเพณี ด้านการ
แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่ วมมือ ด้านการให้บริการอานวยความสะดวก ด้านการวางแผนพัฒนาอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นด้วยแนวคิดที่นาไปสู่การพัฒนาสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่วัฒนธรรม รวมทั้ง
การวางแผนพั ฒ นาและเพื่ อ เสนอวิสัยทั ศน์ พันธกิ จ และยุท ธศาสตร์ แก่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น โดย
รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก ๓ พื้นที่ของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้แก่
๑.พื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นสารวั น หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย รวมจ านวน ๕ คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์
ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอาเภอ ๑ คน
๒.พื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมจานวน ๕ คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์/ชุมชน
ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอาเภอ ๑ คน
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๓.พื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมจานวน ๕ คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารตะโละไกรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้าน
วัฒนธรรม/ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอาเภอ/จังหวัด ๑ คน
รูปแบบที่ ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ด้วยกระบวนการสรุป ข้อเสนอและแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยฐานการวิเคราะห์
ปัจ จัยที่ สัม พันธ์กั บ การพั ฒ นายุท ธศาสตร์ ต ามหลัก SWOT Analysis รวมทั้ ง การสัง เคราะห์ ก ลยุท ธ์ ต าม
หลักการ SWOT Matrix เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผ่าน ๓ บริบทพื้นที่กรณีศึกษา จานวน
รวม ๓ ครั้ง จากตัวแทนของสภาวัฒนธรรมตาบลไม้แก่น, สภาวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น, สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโละไกรทอง รวมถึงชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมในบริบทของประเพณีล งเล
๑.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
แนวทางการจั ด กระท าข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพครั้ ง นี้ จ าแนกประเด็ น บนฐานของการวิ เ คราะห์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการกาหนดอานาจและหน้าที่ว่าด้วยบทบาทการดาเนินงานด้านการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้การเชื่อมโยงข้อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม รวมทั้งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่สาคัญ ได้แก่ SWOT Analysis และ
SWOT Matrix เพื่ อ ก าหนดกลยุท ธ์ ที่ ส อดคล้องกั บ ชุดข้อ เสนอการพัฒ นายุท ธศาสตร์แก่ ภาคีเ ครือ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
๑. การวิเคราะห์สถานการณ์ บริบทและรูปแบบของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการจัดประเพณี
ลงเล สู่ก ารเชื่อ มร้อ ยปัจจัยหนุนเสริมที่ก่ อให้เกิด พลวัตของกระบวนการดาเนินการที่แตกต่างกัน ในพื้นที่
กรณีศึกษาของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดาเนินงานด้านการ
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การสัง เคราะห์ วิสัยทัศน์ พั นธกิ จ และกลยุท ธ์ อันเป็นกลไกส าคัญของชุดข้อเสนอการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับบทบาทการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคและแนวโน้มการ
การบริหารจัดการเชิงรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้การวิเคราะห์ชุดข้อมูลดัง กล่าวเป็นการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ าวิจัยมาจัดกระทาให้เป็น
ระบบเพื่อประกอบสร้างความหมาย แยกแยะองค์ป ระกอบ รวมทั้ ง ก าหนดกระบวนการเชื่อมโยงและหา
ความสัม พันธ์ของข้อ มู ล เพื่ อ ที่จ ะนาไปสู่ก ารตีความ (Hermeneutic) ซึ่ง เป็นการท าความเข้าใจต่อบริบท
ปรากฎการณ์ การดารงอยู่และการเสริมพลั งของปัจจัยที่ก่ อให้เกิดพลวัตในมิติ ต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง (ชยันต์
วรรธนะภูติ, ๒๕๓๗:๓๓) โดยกระบวนการวิจัยครั้งนี้ที่มุ่งแสวงหาข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีบน
ฐานของการวิพ ากษ์ป ฏิบัติก ารทางวัฒ นธรรมในพื้ นที่ ก รณี ศึก ษาสู่ตัว แบบที่ ส อดคคล้องกั บ บทบาทการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลครั้งนีม้ ีขั้นตอนดังนี้
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๑. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมทั้งการนาข้อมูลจากการบันทึกในขั้นตอนของการลงพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งแรก
มาวิเคราะห์และตั้งเป็นกรอบคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดในกระบวนการวิจัย
๒. นาข้อมูลจากการรวบรวมข้างต้นมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation) ตามรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้มานั้นว่าถูกต้องหรือไม่โดยแหล่งที่พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลา สถานที่และบุคคลที่มี
ความต่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
๒.๒ การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
คือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และเมือ่
ข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว ก็ จะจาแนกข้อมูลออกเป็นประเภทหรือแบ่งไปตามหมวดหมู่ เพื่อความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการวิจัย
๒.๓ การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นผู้ วิ จั ย (Investigation Triangulation) โดยผู้ วิ จั ย ได้
ตรวจสอบข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามร่วมกับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
การขอคาปรึกษาจากนักวิจัยที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในทุก ๆ ระยะของการวิจัย
๒. กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ปฏิบัติ การทางวัฒนธรรมของ
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจากกรณีศึกษา ๓ ชุมชน (ข้อมูลสานักทะบียนราษฏร์ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วย ๑. ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง มีจานวนประชากร
ทั้งสิ้น ๒๑๙ คน ๒. ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๔๑๕ คน และ ๓.ชุมชน
บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๓๖๙ คน ทั้งนี้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จะใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ๑๙๗๓) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้หรือ
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๕ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างการคานวณจากสูตรที่กาหนด ดังนี้
จากสูตร

n

N
1  Ne 2

๑. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง รวม ๑๔๒ คน
๒. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นรวม ๒๐๔ คน
๓. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น รวม ๑๙๒ คน
๒.๒ เครื่องมือการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชุดนี้ มีทั้งหมด ๔ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ศาสนา ภูมิลาเนา รวมทั้งการเข้าร่วมประเพณี ซึ่งมีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ ๒ ข้อ มู ล การรับ รู้พื้ นฐานเกี่ยวกั บบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริม
ประเพณี รวมทั้ ง บริบ ททั่วไปของประเพณีลงเล ได้แก่ ความเป็นมา สาระส าคัญ เนื้ อหารายละเอียดการ
๔๐

ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อมโยงของประเพณีลงเลกับความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงอัตลักษณ์ที่สะท้อนรูปแบบของ
แนวคิดทางศาสนา รวมจานวน ๑๐ ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยลักษณะ
คาถามแบบเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ให้น้าหนักคะแนน ดังนี้
ไม่ทราบเลย
ให้คะแนนเป็น ๑
พอทราบบ้าง
ให้คะแนนเป็น ๒
ทราบเป็นอย่างดี
ให้คะแนนเป็น ๓
การอธิบายความหมาย จะอธิบายเป็นคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้ ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
๑.๐๐ – ๑.๖๗
น้อย
๑.๖๘ – ๒.๓๔
ปานกลาง
๒.๓๕ – ๓.๐๐
มาก
ตอนที่ ๓ ข้อมูลและองค์ประกอบการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ตามแนวคิดที่สะท้อนบทบาท
หน้าที่ ส าคัญ ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นในการจัดบริก ารสาธารณะในพื้นที่ รับผิดชอบ โดยแบ่ง เป็น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดการมีส่วนร่วมและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในลักษณะเรียงลาดับความสาคัญ (Ranking) จากอันดับ ๑ ถึง ๕ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, ๑๙๘๐)
ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวจะสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ๓ ด้าน ดังนี้
๑.ด้านผู้ดาเนินการหลัก (Moderator) ๒.ด้านการเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และ ๓.ด้านการ
เป็นผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) โดยการให้คะแนนแบบสอบถามจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด
ให้คะแนนเป็น ๕
มาก
ให้คะแนนเป็น ๔
ปานกลาง
ให้คะแนนเป็น ๓
น้อย
ให้คะแนนเป็น ๒
น้อยที่สุด
ให้คะแนนเป็น ๑
ส าหรับ การสร้างเกณฑ์ ก ารตีความ/แปลความหมายแบบสอบถามนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้ห ลัก การ
กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ที่มีลักษณะระฆังคว่าซึ่งจะทาให้แต่ละช่วงห่างไม่เท่ากัน ซึ่งหากใช้
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าในแต่ละช่วงทั้ง ๕ ช่วงจะมีการกระจายของข้อมูล
จากเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างของ Best (๑๙๗๗) ได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อยที่สุด
๑.๕๐-๒.๔๙ น้อย
๒.๕๐-๓.๔๙ ปานกลาง
๓.๕๐-๔.๔๙ มาก
๔.๕๐-๕.๐๐ มากที่สุด
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ตอบได้เสนอข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล เชิงยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ พหุวัฒนธรรมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๔๑

๒.๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิติที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคลโดยท าการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยการค านวณความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ในขณะที่ ก ารวิเคราะห์การรับ รู้และความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนพื้นที่ในฐานะแหล่ง ปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม เกี่ยวกับบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในขณะที่ ก ารทดสอบสมมติฐานจะใช้เกณฑ์ ก ารเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ที่มี ต่อ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independence t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทาง
เดียว (One – way ANOVA) ส าหรับ การทดสอบความแตกต่างของข้อมู ลพื้นฐานกลุ่ม ตัวอย่าง ในขณะที่
ภาพรวมของการรับรู้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริ มประเพณีลงเลนั้นจะใช้การ
ทดสอบสหสัม พั นธ์ อ ย่ า งง่า ยของเพี ยร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
อธิบายอิทธิพลของตัวแปรต้นที่สัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ระดับนัยยะสาคัญทางสถิติ ๐.๐๕
๓.รายละเอียดการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในกระบวนการวิจัย
ภายใต้ก ระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และส่ง เสริมประเพณีล งเล พื้นที่ พหุวัฒนธรรม
อาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานี ครั้ง นี้ คณะผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจั ยที่ ส อดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสถานการณ์ บริบทและศักยภาพปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเลพื้นที่
อาเภอไม้แก่น โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไปและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงภาคสนามโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและ
ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม รวมทั้งการประเมินบทบาทการอนุรักษ์ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
จึงสรุปและอภิปรายผลการวิจัยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากความคิดเห็นของประชาชนเจ้าของ
วัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสะท้อนบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปฏิ บั ติต ามมาตรฐานการให้บ ริก ารสาธารณะ ด้ า นการส่ ง เสริม และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวจะสร้างจากองค์ความรู้รวบยอดทีส่ ัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่ง เสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเป็นรายด้าน
ประกอบด้วย ๑.บทบาทด้านการอานวยความสะดวก ๒.บทบาทด้านการเชื่อมร้อยเครือข่าย และ ๓.บทบาท
ด้านผู้ดาเนินการหลัก โดยการวิเ คราะห์ข้อมูล ใช้ส ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นจึงนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีลงเลที่สอดคล้องกับบริบทการดาเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนายุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง เริ่ม ต้นจากการ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ SWOT Matrix เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่การ
พัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นฐานสาคัญกับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เชิงนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รวมทั้งใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการได้ต่อไป
๔๒

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งอยู่ บนพื้นฐานการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒ นธรรมต่อ ประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสาม
จัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่ ป รากฎเฉพาะอ าเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานี รวมทั้ ง เสนอแนวทางการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึ่งถือเป็นภารกิจในการดาเนินการตามกรอบกฎหมายที่กาหนด โดยปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เนื่องมาจากความแตกต่างทางภูมิ ศาสตร์ ทั้ ง ลัก ษณะทางกายภาพและสภาพภูมิ อากาศรวมทั้ ง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้ประเพณีแต่ละภาค
ของประเทศไทยไม่เหมื อนกั นไปทั้งหมด ความส าคัญ ของประเพณีแต่ละเดือนก็แตกต่างกั น เพราะความ
แตกต่างดังกล่าวข้างต้น ประเพณี ๑๒ เดือน ที่ปรากฏในสังคมไทยในแต่ละท้องถิ่นอาจมีลักษณะเฉพาะหรือ
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมานานและ
รวมเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นประเพณีที่มีความสาคัญ มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติกัน ๓ วัน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่
ของภาคเหนือ ถือเป็นวันเปลี่ยนปี มีการทาความสะอาดบ้านเรือน ทาบุญตักบาตร รดน้าดาหัวญาติผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ จากนั้นก็จะมีการเล่นสาดน้า แต่ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละภาคในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก ด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวหรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะทาง
กายภาพมี ส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ในการกาหนดลักษณะทางสังคม ท าให้เ กิดประเพณีเฉพาะของท้ องถิ่นนั้นๆ
ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละภาคมีส่วนทาให้ประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีระยะเวลาและความสาคัญ
ที่แตกต่างกัน เช่น ภาคใต้มีเพียง ๒ ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนมีระยะเวลายาวนานเพราะอยู่ในเขต
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างพฤษภาคมถึงกันยายน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ ภาคใต้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกตลอดปี ประเพณีขอฝนในภาคใต้จึงไม่เป็นประเพณีที่
ชัดเจนและมีความสาคัญนัก แต่อาจแฝงอยู่ในประเพณีอื่น ๆ เช่น ประเพณีชักพระในเทศกาลออกพรรษา
ในขณะที่ภาคอีสานมีฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และได้รับ
ฝนจากการเกิดพายุห มุนในบริเวณทะเลจีนตอนใต้ ท าให้มี ฝ นตกเป็นบริเวณกว้าง แต่เ พราะลักษณะทาง
กายภาพของดินทรายที่ไม่อุ้มน้า ทาให้ภาคอีสานเกิดความแห้งแล้งจึงมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่สาคัญคือ ประเพณี
บุญ บั้ง ไฟหรือ งานบุญ เดือ น ๖ซึ่ง เกี่ ยวเนื่อ งกั บ การบูชาเทวดา เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูก าล เป็นการ
รวมกลุ่มของผู้คนเพื่อความสนุกสนานก่อนการทานา เป็นต้น (มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๙)
นอกจากนี้ประเพณีของภาคต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีบรรพบุรุษ ซึ่งมี ลักษณะที่
คล้ายคลึง กั นแต่ก็ มี ลัก ษณะเฉพาะของท้อ งถิ่นปรากฏออกมาด้วย ในขณะที่ ป ระเพณีท้ องถิ่นบางอย่างมี
ลักษณะเฉพาะและได้นาเอาพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของท้องถิ่น เป็นประเพณีประจาปีของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย เช่น บางท้องถิ่นได้นาพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาเข้า
มาเกี่ยวข้อง หรือการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละท้องถิ่นได้นาเอาวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กลุ่ มใดกลุ่ม
หนึ่งมาสร้างอัตลักษณ์โดยเฉพาะประเพณีที่ปรากฎพบในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการ
ก่อรูปบนพื้นฐานของความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อจากอดีตถึงปัจจุบัน
๔๓

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนแล้ว ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่ภาคใต้ซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่ง
ที่สาคัญและเอื้อต่อการประกอบสร้างประเพณีรวมทั้งปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอันมีลกั ษณะเฉพาะ โดยบริเวณ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณความเขื่อดั้งเดิมที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก กับบริเวณจากสงขลา
กับไปถึงปัตตานีและนราธิวาส ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันตกที่มีการตั้งถิ่นฐานโดยพวกคนจีนโพ้น
ทะเลด้วย จึงส่งผลให้ระเบียบพิธีกรรมรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติทางสังคมของพื้นที่ภาคใต้สะท้อนถึงรูปแบบ
หลากหลายของประเพณีซึ่งมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นเป็น อย่างมาก เช่น การสะเดาะเคราะห์ ที่ถือเป็น
ปฏิบัติการทางสังคมจากเชื่อมร้อยระบบความคิดที่สอดคล้องกันโดยทั่วไปของสังคมไทย แต่มักปรากฎรูปแบบ
ที่ แตกต่างกันแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือจะมี ประเพณีปล่อยโคมลอย ในขณะที่ ภาคกลางจะปรากฏพบ
ประเพณีลอยกระทง ซึ่งหากพิจารณาถึงบริบทของปฏิบัติการทางสังคมว่าด้วยการสะเดาะเคราะห์ที่เชื่อมโยง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางทะเลภาคใต้ที่ปรากฎทั้งฝั่งอันดามันก็จะพบรูปแบบของการสร้างสรรค์ประเพณี
ลอยเรือของกลุ่มชาวน้าหรือชาวเล หรือ ชาวมอแกน, มอแกลน รวมทั้งชาวอูลักลาโว้ย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อที่คล้ายคลึงกันกับประเพณีของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเล ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องด้วยในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานี นั้น ถือว่าเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม
อย่างเข้มข้น อันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ หลากหลายและอิงอยู่กับความคิดความเชื่อทางศาสนาเป็น
สาคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนชาวมลายู ชาวไทยพุทธรวมถึงชาวจีน จึงส่งผลให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ที่ปรากฏในพื้นที่ เช่นประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประเพณีวันชิงเปรตหรือ
งานเดือนสิบ ประเพณีล ากพระ ประเพณีแห่เ จ้าพ่อเล่าเอี่ยก๋ง หรือประเพณีพระอีก๋ง ประเพณีแห่ลาซัง
ประเพณีการโกนผมไฟรวมทั้งประเพณีลงเลอีกด้วย (ประเพณี ภูมิปัญญาออนไลน์, ๒๕๕๘: ๑๔)
ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเลถือเป็นพิธีกรรมที่ปรากฎพบได้ เฉพาะในอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งถือเป็น ปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่ถูกจัดระเบียบอย่างมีแบบแผนและความหมายลึกซึ้ง
รวมทั้งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชุมชนไม้
แก่นจังหวัดปัตตานีได้มอบไว้ให้ลูกหลานของตน นอกจากนี้ยังมีความสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อันแสดงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยอาศัยภูมิปัญญาชุมชนที่ได้ร่วมกันสร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นเครือข่ายสังคมที่มีความเชื่อร่วมกัน การสร้างความสามัคคี ตลอดจนการ
สร้างความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อีกด้วย นอกเหนือจากความหมายเชิงปฏิบัติการทางสังคมดังกล่าว
แล้วยังปรากฏนัยสาคัญของการประกอบสร้างที่อยู่บนฐานคติความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธและเชื่อมร้อยกับ
ความความเชื่อตามหลักศาสนาพรามณ์อย่างแยบยล โดยสะท้อนได้จากรายละเอียดพิธีกรรมในประเพณีลงเล
พบว่าจะมีการทาพิธีตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา แต่ถหากปีใดมีเดือน ๘ สองครัง้
ก็จะให้จัดเดือน ๘ หลัง ซึ่งจะจัดได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้น ทั้งนี้การประกอบพิธีกรรมจะจัดขึน้
ณ บริเวณริมชายหาดละเวงโดยจะมีการสวดอัญเชิญเทพ (ท้าวเวสสุวรรณ) เป็นการเริ่ มพิธีกรรมอย่างเป็น
ทางการ จากนั้นชาวบ้านจะร่วมกันทาแพเพื่อนาของคาวหวานเซ่นไหว้บรรพบุรุษใส่ไว้แล้วนาไปลอยลงสู่ทะเล
ในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากการนิมนต์พระสงฆ์จานวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลใน
พิธีกรรม โดยมีความเชื่อว่าจะนาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเลทั้งนี้ทุกคนในชุมชนจะต้องมาร่วมพิธีที่
ชายหาดละเวงอย่างพร้อมเพรียงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบพิธีกรรมดังกล่าวได้รับการสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพ
บุรุษอันเกี่ยวเนื่องกับ ตานาน ความเชื่อ ความเป็นมาและวิถีชีวิต ของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ที่
อุดมด้วยความเชื่อตามหลักวัฒนธรรมอิสลามส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑.๑ ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดปฏิบัติการทางพิธีกรรมของประเพณีลงเลจะจัดขึ้นในเดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าสองวันนี้ถือเป็นฤกษ์ยามสาหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัด
ขึ้นไม่ได้นอกจากนี้หากในปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง จะทาให้ประเพณีต้องจัดขึ้นในเดือน ๘ หลังเท่านั้น ซึ่งคนรุ่น
ปัจจุบันเองก็ไม่ทราบนัยสาคัญว่าเพราะเหตุใดจึงกาหนดเป็นวันและเวลานี้ เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อๆ
กันมาของชุมชน (ไฝ มุ่ยอินทร์, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นอกจากนี้พิธีลงเลยังถือเป็นพิธีสาคัญ
ของชาวบ้านใน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านไม้แก่น ชุมชนบ้านใหญ่ ตาบลไม้แก่นและชุมชนบ้านสารวัน
ตาบลไทนทอง ทั้งนี้ในการจัดพิธีจะมีลูกหลานแในชุมชนจะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพิธี ซึ่ง
เชื่อกันว่าหากไม่มีการประกอบพิธีหรือไม่มาร่วมพิธีก็จะทาให้มีเหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้
นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังถือว่าเป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งเคราะห์
กรรมทั้งหลายให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย (ชม ตาสีแดง, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)
การเตรียมงานจะเริ่มในวันขึ้น ๑๔ ค่า โดยภาคบ่ายวันแรกชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะไปรวมกันที่
ศาลทาพิธี เซ่นไหว้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณเพื่อทาการขออนุญาตประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พิธีลงเล ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งและจาเป็นต้องอาศัยหมอทาพิธีที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านในพื้ นที่ อ ย่างต่อเนื่อ งเป็นประจ าทุ กปีเรื่อยมา ในขณะที่ ก ารจัดเตรียมของเซ่นไหว้ป ระกอบด้วย
ข้าวต้ม ข้าวสาร ซึ่งเชื่อว่าเป็นเสบียงไว้กินในวันข้างหน้า รวมทั้งของคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีการตัดเล็บ ตัด
ผมเพื่อนาไปใส่ในแพอีกด้วยโดยเชื่อว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรม ในรูปแบบของการสะเดาะเคราะห์
อย่างหนึ่ง ซึ่ง ในอดีตจากคาบอกเล่าถึง การประกอบพิธีก รรมลงเลพบว่า “หลัง จากเสร็จ สิ้นพิธีก รรมช่วง
กลางวันในวันแรกแล้ว ต่อมาช่วงค่าได้มีการนิมนต์พระมาเพื่อจะสวดขอพร ถือเป็นการเสร็ จสิ้นกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมสาคัญในวันแรก ณ ปราพิธี ครั้นเมื่อถึงภาคกลางคืนก็จะมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความ
สนุก สนานรื่นเริง เช่น ขับ มโนราห์ ร้อ งร าทาเพลง สะท้ อนถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ญาตมิตรที่เ ดินทางไป
ประกอบอาชีพต่างพื้นที่ได้กลับมาพบปะสังสรรค์กัน”(ไสว ราชจันทร์, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๕ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้าน
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปีอี)
๔๕

รายละเอียดของพิธีกรรมจะประกอบด้วยบทสวดที่สะท้ อนนัยยะของการให้ความสาคัญกับระบบ
ความเชื่อที่ อิง กั บความเชื่อของศาสนาพราห์ม ศาสนาพุท ธ และความเชื่อเรื่องผีบ รรพบุรุษ โดยระเบียบ
พิธีกรรมตามขั้นตอนของการแสดงออกจะเริ่มจากบทสวดเพื่ออัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

ภาพที่ ๖ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเลของหมอทาพิธี
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปีอี)
ต่อมาเป็นการสวดมนต์บูชาเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณปู่ ย่า ตา ยายที่ล่วงลับและโอปปาติกะให้มาร่วม
พิธี โดยจะเป็นบทอัญเชิญของหมอทาพิธีที่ไม่สามารถเปิดเผยแก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ ยกเว้นเป็นบุคคลที่หมอทาพิธี
พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ข้างต้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุดในการแสดงออกซึ่งพิธีกรรมลงเลหรือลงทะเลในวันแรก

ภาพที่ ๗ การทาพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณหลังจากการสวดพระคาถาของหมอทาพิธี
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปีอี)
๔๖

ในขณะที่พิธีกรรมในส่วนของพิธีสงฆ์หรือคติความเชื่อผ่านพิธีกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพุทธนั้นก็จะ
นิมนต์พระจานวน ๙ รูปให้มาสวดทาพิธีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันปล่อยเรือลงสู่ทะเล ซึ่งจะมีการสร้างแพ โดยใช้
วัสดุที่หาง่ายและย่อยสลายได้ ซึ่งบนแพจะทาโครงสร้างลักษณะคล้ายบ้าน เพื่อนาของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้ว
ไปลอยลงสู่ทะเล โดยมีความเชื่อว่าจะนาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล ตามแนวทางการปฏิบัติเฉพาะ
ของชุมชนบ้านใหญ่ ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ ๘ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และผูกสายสิญจน์เพื่อประกอบพิธีกรรมลงเลของหมอทาพิธีและชาวบ้าน
(ที่มา: ปการียะ เจะหะ)
ต่อมาหมอพิธีจะขึงสายสิญจน์ที่แพและฝ่ายชายจะช่วยกันยกเพลงทะเลส่งออกจากฝั่ง จากนั้นพระสงฆ์จะทา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์รดน้ามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกในชุมชนที่มาร่วมพิธีจึงถือว่าเป็นการเสร็จพิธี

ภาพที่ ๙ การปล่อยเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีลงเล พื้นที่ไม้แก่น ลงสู่ทะเลอันถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย
(ที่มา: ปการียะ เจะหะ)
๔๗

ทั้งนี้จากภาพรวมของกิจกรรมและพิธีกรรมที่ปรากฎในประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม ฐานทรัพยากร องค์ความรู้ คุณค่า
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีนัยยะสาคัญต่อการเปลี่ยนผ่านในวิถีที่หลากหลายของพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเต็ ม ไปด้ว ยบรรยากาศของความสามั ค คี แ ละความเคารพซึ่ง กั นและกั น เป็ น ประเพณีที่ ให้
ความส าคั ญ ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ พเป็ น สื่ อ ในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นสาระและความหมายเดิมของประเพณีลงเล ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานจึงย่อมมีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายในการดารงคงอยู่ด้วย
บริบทพื้นฐานประกอบด้วย
๑.ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การสืบทอด
ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป
๒. ประเพณีลงเลมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้ นและดารงคงอยู่ในพื้นที่ พหุวัฒ นธรรม และอิทธิพลของอุดมการณ์ที่ ถูก ถ่ายทอดแก่
ชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้น
๓. ประเพณีลงเลเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบ้านในพื้นที่อาเภอไม้แก่ น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกฉกฉวยนาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม และ/หรือ
ถูกเบี่ยงเบนไปจากปูมตานานดั้งเดิมของบรรพบุรุษโดยมิได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างถูกต้องแท้จริง
โดยสรุปแล้วหากพิจารณาถึง ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ภายใต้ บ ริ บ ทพื้ น ที่ อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปั ต ตานี นั้ น แม้ ไ ม่ ป รากฎหลั ก ฐานมี บั น ทึ ก ใน
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมีเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น ซึ่งข้อมูลบอกเล่าดังกล่าวอาจแผกผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา
และตามภูมิธรรมของผู้เล่า แต่หากพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาพุทธ คติความเชื่อจาก
อิทธิพลของศาสนาพราห์ม รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษแล้วพบว่าประเพณีลงเล มีการประกอบสร้าง
โดยเอาสาระสาคัญต่างๆของความเชื่อสะท้อนผ่านรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบ้านภายใต้กรอบการ
ผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ผ่านประเพณีลงเล ในพื้นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจาก
ฐานคิดหรือระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้สะท้อนความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะประเพณี
ลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความเชื่อในหลักธรรม
ของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสางเทวดา อันรวมไปถึง
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ การบูชาท้าวเวสสุวรรณและองค์เทพอื่นๆที่ปรากฏในพิธีกรรม
นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยัง มี ความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลัก ษณ์ชุมชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒ ชุมชน/ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสัง คมไทยและสังคมโลกในลักษณะ
ของชุดเหตการณ์ที่เป็นพลวัตที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลกระทบต่อการดารงอัต
ลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกพื้นที่ ทางสัง คมอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เช่นเดียวกันกั บ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เ ช่นเดียวกันที่พบว่าช่ วง
๔๘

ระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดภาพของการใช้ความรุนแรงเป็น
อย่างมากในขณะเดียวกั นจากผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ สะท้ อนความก้ าวหน้าทางวัตถุ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันทางสังคมอันนาไปสู่การ
สร้างระเบียบทางความคิดชุดใหม่ใหม่ขึ้นมาอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบความคิดที่มีอิทธิพลต่อ
การกาหนดระเบียบพิธีกรรม/ประเพณีขึ้นมาใหม่นั้น ส่งผลให้รายละเอียดที่สะท้อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
ของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ต้องสูญสลายหายไป ในขณะที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมบางพื้ นที่ก็จาเป็นต้อง
ปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบว่าประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ประเพณีลงเล
สามารถอยู่ร อดได้นั้น ก็ จ าเป็นต้อ งปรับ ตัว เพื่อให้ อยู่ร่วมภายใต้ ส ภาพการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนั้นชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจึงนับว่า มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ประเพณีลงเลยังคงสามารถ
ดารงอยู่ได้โดยชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จาเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาผสมผสานหรือ
ปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้ก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงระบบคุณค่าและเชื่อมคติความเชื่อเก่า
กับใหม่ ที่อยู่บนฐานคิดของ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยสะท้อนออกมาในรูปของการปรับรายละเอียดพิธีกรรม
ภายใต้บริบทของประเพณีลงเลร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณีลงเลที่ถูกผลิตซ้าให้สามารถอยูร่ อดจนถึงปัจจุบันได้และยังปรากฎแหล่งปฏิบัติสาคัญในปัจจุบัน จาก
รายละเอียดของชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงปฏิบัติการของประเพณีลงภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไขทางพื้นที่และเวลาได้ดังตาราง
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบรายละเอียดของพิธีกรรมในประเพณีพิธีลงเล รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์
รูปแบบดั้งเดิม
รูปแบบประยุกต์
๑.พิธีกรรมจัดขึ้นที่ชายหาดริมทะเลทุกกระบวนการ ๑.การจัดพิธีกรรมจะแตกต่างกันใน ๓ พื้นที่ คือ
และขั้นตอนต่างๆจะเสร็จสิ้นที่ปราพิธี ทั้ง ๒ วัน
๑.๑ ชุมชนบ้านไม้แก่น จะมีการจัดกิจกรรมทั้ งส่วน
ของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและท าพิธี
ปล่อยลงทะเลในวันที่สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว
๑.๒ ชุมชนบ้านใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของ
การสวดอัญ เชิญ เทพยดาในวันแรกและการท าพิธี
ปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ ปราพิธีริมชายหาด
๑.๓ ชุมชนบ้านสารวัน จะมีการจัดกิจกรรมทั้ งส่วน
ของการสวดอั ญ เชิ ญ เทพยดาและการสวดของ
พระสงฆ์ภายในวัด และการทาพิธีปล่อยลงทะเลใน
วันที่สอง ณ ปราพิธีที่ริมชายหาด
๒ . ก า ร ร่ ว ม กั น ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ชุ ม ช น ที่ เ น้ น ๒.ไม่ปรากฎการสร้างที่พักชั่วคราว (ขนา) ในปราพิธี
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในการสร้างและพักอาศัยใน เนื่องด้วยความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ จาก
พี่พักชั่วคราวร่วมกันตลอดทั้งคืนที่ชายหาด
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
๓.การมีกิจกรรมสังสรรค์ งานรื่นเริงและมโหรสพใน ๓.ไม่ ป รากฎกิ จ กรรมสั ง สรรค์ งานรื่ น เริ ง และ
ภาคกลางคืน
มโหรสพในภาคกลางคืน มี เ พียงแต่กิ จ กรรมที่ จัด
เฉพาะช่วงกลางวันและภายในวัดเท่านั้น
๔๙

๑.ประเพณีลงเล ในบริบทของการเปลี่ยนรูปภาคปฏิบัติการของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชน
บ้านไม้แก่น ตาบลไม้แก่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการทา
พิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว ด้วยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การประกอบพิธีไม่เอื้อต่อการจัดพิธีตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคย
ปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้คือมีการประกอบพิธีกรรมโดยการ
ประกอบพิธีสงฆ์ ต่อด้วยการสวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณและเทพยดาต่างๆตามกระบวนการ ซึ่งจะเสร็จสิ้น
กระบวนการวันแรกของพิธีกรรม ในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการแห่เรือภายในวัดและทาพิธีปล่อยเรือลงสู่ทะเลตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ อันถือเป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านไม้แก่น
๒.ประเพณีลงเล ในบริบทของการคงรูป ภาคปฏิบัติการของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชนบ้าน
ใหญ่ ตาบลไม้แก่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการทาพิธีปล่อย
ลงทะเลในวันที่สอง ณ ปราพิธีที่ริมชายหาดโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการอัญเชิญองค์เทพซึ่งเป็น
สาระสาคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและ/หรืออาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธี
ในวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะทาการปล่อยแพลงเลในวัน
ต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจานวน ๙ รูปเพื่อจะได้นาแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป อันถือเป็นการสิ้นสุด
การประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่
๓.ประเพณีลงเล ในบริบทของการแปลงรูปภาคปฏิบัติของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชนบ้าน
สารวัน ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยในวันแรกจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวด
อัญ เชิญ เทพยดาและการสวดของพระสงฆ์ในวัดและการท าพิธีป ล่อยลงทะเลในวันที่ สอง ณ ปร าพิธีที่ริม
ชายหาด โดยมีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือการดาเนินประเพณีลงเลจะเริ่ม
ด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้งการประกอบพิ ธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัด
ของวันแรก วันต่อมาจะทาพิธีปล่อยแพลงทะเล ณ ปราพิธีที่ชายหาดละเวงตามประเพณีดั้งเดิม อันถือเป็นการ
สิ้นสุดกระบวนการการประกอบพิธีกรรม ภายใต้ประเพณีลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่
จากบริบทข้างต้นสามารถสะท้อนถึง อัตลักษณ์ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเล ซึ่ง ถือได้ว่ามี
ความสาคัญในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมที่สะท้อนถึงระเบียบ วิถีปฏิบัติการทางสังคม
ของชาวไทยศาสนาพุทธชุมชนไม้แก่น ชุมชนบ้านใหญ่และชุมชนสารวันในอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่
ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้นของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
บนพื้นฐานของความเป็นกัลยาณมิตร การเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งอาชีพการงานและความเป็นอยู่
ตลอดจนความเชื่อในเรื่องการสะเดาะเคราะห์และเคารพในบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นต้น โดยเป็นวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่พยายามปลูกฝังและกระตุ้นเตือนให้เอาไมตรีจิต สร้างกิจกรรมให้ได้มีการระลึกถึงกัน ให้ได้มี
โอกาสได้ร่วมทาบุญกุศลร่วมกัน มีความสนุกสนานและช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเป็นประจาทุกปีสืบต่อกันมา
อย่างยาวนาน เป็นกิจกรรมที่ทวีความงอกงามขึ้นทางด้านจิตใจที่ยึดถือร่วมกันในสังคมพื้นที่พหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาส่งผล
ให้การประกอบพิธีกรรมลงเลในพื้นที่ชุมชนต่างๆของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีมีการปรับรายละเอียดและ
รูปแบบพิธีกรรม ทั้งในมิติของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งเปลี่ยนจากการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญ
เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิในปราพิธีไปสู่การประกอบพิธีในวัดของชุมชนไม้แก่นและชุมชนสารวัน เนื่องด้วย
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปของพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งแม้ว่า
๕๐

การประกอบพิธีกรรมของชุมชนบ้านใหญ่ยังคงพยายามที่จะรักษาพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมอยู่ ณ ปราพิธี
ที่ชายหาดบ้านละเวง แต่ก็จาต้องปรับรายละเอียดโดยการลดขั้นตอนลงเหลือเพียงการสวดอัญเชิญเทพยดาให้
เสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันแรก โดยไม่มีการจัดกิจกรรมหรือการละเล่นใดๆของชาวบ้านในภาคกลางคืนเช่น
ในอดีต แต่จากการปฏิบัติประเพณีลงเลของชาวบ้านในพื้ นที่อาเภอไม้แก่ นจังหวัดปัตตานีสืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลานาน ก็เริ่มมีหน่วยงานในพื้นที่เริ่มเห็นความสาคัญและตระหนักในคุณค่าของการประกอบพิธีลงเล
โดยเขามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เห็นความสาคัญ
ของประเพณลงเลหรือลงทะเลนี้ เนื่องจากเห็นว่าประเพณีลงทะเลถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านในอาเภอไม้
แก่น และมีจุดเด่นตรงที่เป็นประเพณีที่มีการรวมพลังและรวมจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง
ถึงแม้ว่าปัจจุบันพิธีกรรมบางอย่างในประเพณีลงเลจะแตกต่างจากครั้งอดีตบ้าง แต่จุดมุ่งหมายเดิมก็
ยังคงอยู่นั้นก็คือเพื่อการสะเดาะเคราะห์ พบปะญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิตลอดจนวญิ
ญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ดลบันดาลสิง่ ดีงามในการดารงชีวิตแก่ชาวบ้านในพื้นที่อาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี โดย
อาจจะมีการเพิ่มเติมความเพลิดเพลิน สนุกสนานด้วยการจัดการละเล่นใหม่ๆ เข้ามาผนวกบ้าง ก็เพื่อต้องการ
จูงใจให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ตระหนักในคุณค่าความสาคัญและก่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคีกัน
ในชุม ชนการท าพิ ธีล งเลในปัจ จุบันของชาวปัตตานีได้ป รับ เปลี่ยนรูป แบบพิธีไปตามความเหมาะสมจาก
เหตุ ก ารณ์ บ้า นเมื อ งที่ ไ ม่ เ อื้ อ เฟื้ อ ท าให้ชุ ม ชนที่ เ คยจัด พิธี ล งเลแบบดั้ง เดิม ที่ ต้อ งจัดบนชายหาดทะเลได้
ปรั บ เปลี่ ย นมาประกอบพิ ธี ใ นบริ เ วณวั ด แทนและท าการลอยแพในแม่ น้ าแม้ ว่ า รู ป แบบการท าพิ ธี จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปแบบใดก็ตามแก่นแกนความเชื่อและการถือปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีสมาชิก ชุมชนยังคงรัก ษา
คุณค่าของพิธีกรรมไว้เพื่อ สืบต่อและเป็นขวัญกาลังใจแก่สมาชิกลูกหลานที่กาลังเติบโตขึ้นมา พิธีลงเลอาจไม่
เป็นที่รู้จักนักในโลกของคนทั่วไปแต่พิธีของคนกลุ่มเล็กๆนี้คือเครื่องยึดโยงคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชนให้
เข้มแข็งในความอ่อนไหวของสังคมปัจจุบัน จึงควรกาหนดรูปแบบให้ประเพณีลงเล อาเภอไม้แ ก่น จังหวัด
ปัตตานีมีกระบวนการถ่ายทอดโดยกลุ่มคน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
๑. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาของพิธีกรรมและรายละเอียดของ
ประเพณี ล งเลในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส ะท้ อ นความสั ม พั น ธ์ ข องอั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด
ระดับ ประเทศ และประเทศโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิ ปัญ ญาที่เ ป็นภูมิ ปัญญาของท้ องถิ่นควรมุ่ ง ให้เกิด
การศึกษาอย่างแพร่หลายเพื่อให้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณ์ในปัจจุบัน
๒. การอนุ รั ก ษ์ โดยการปลุก จิต ส านึก ให้ คนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ าแก่ นสาระและ
ความสาคัญในฐานะที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีลงเล สร้าง
จิตสานึกของความเป็นท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของพิธีกรรม
อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจเกี่ยวกับประเพณีลงเล ในภาพรวมด้วย
๓. การฟื้นฟู โดยการวิพากษ์พิธีกรรมในประเพณีลงเลที่กาลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทาให้มี
คุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นร่วมกันของสมาชิกในพื้นที่ อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โดยเฉพาะพื้นฐานทางอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา
๔. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาดั้งเดิมให้สอดรับกับยุคสมัยและปรับเนือ้ หา
ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยอาจใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้าง ให้เกิ ดอัตลักษณ์ใหม่ ที่ ไม่
ลดทอนคุณค่าเดิมของประเพณี ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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๕. การถ่ายทอด โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุแ ละผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
๖. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา
องค์ความรู้ของชุมชนพื้นที่ต่างๆในอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดกิจ กรรมทางวัฒนธรรมบนฐานของ
พิธีกรรมและประเพณีลงเลให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
๗. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิ
ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นว่าด้วยความสาคัญของพิธีกรรม
ภายใต้ประเพณีลงเล ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก
๘. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านใน
พื้นที่ อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อหมอหรือครูหมอในฐานะผู้ดาเนินงาน ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา
และมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการสืบทอดภูมิปัญญา รายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมภายใต้ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ยังมีข้อจากัดในประเด็นว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอประกอบพิธี ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัว
แปรและปัจจัยสาคัญในการอนุรกั ษ์ประเพณีลงให้ดารงคงอยู่ เพราะเหตุว่าบทสวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ และ
เหล่าเทวดาให้เป็นสิริมงคลในการประกอบพิธี รวมทั้งบทสวดเพื่อเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับให้
มาร่วมในพิธีนั้น ยังจากัดเพียงแค่ตัวบุคคลเพียงผู้เดียว โดยมิ ได้มีการถ่ายทอดในลักษณะของการเผยแพร่บท
สวด บทอัญเชิญดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุว่าคาถา บทสวดรวมทั้งพิธีกรรมสาคัญที่ว่านี้จะถูกส่งผ่าน
ให้แก่ผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผู้นาเพื่อประกอบพิธีตามความคิ ดความเชื่อของหมอทาพิธีรุ่นก่อน ซึ่งต้องอาศัย
ความเสียสละ ทุ่ ม เทและรัก ษาศีลให้ครบตามที่ก าหนดไว้ ดัง นั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ควรต้องตระหนักและให้
ความสาคัญต่อภาวะสุ่มเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก ที่จะหาตัวบุคคลที่เหมาะสมให้มารับช่วงต่อในการเป็นผู้นาในการ
ประกอบพิธีกรรม ในฐานะหมอทาพิธีจากปรากฎการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดั งกล่าวจึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีกระบวนการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีให้ดารง
อยูด่ ้วยแนวทางที่ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ เงื่อนไข แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้จากข้อค้นพบว่าด้วยแนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นทาให้ทราบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรั กษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม กรณีอาเภอไม้ แก่น จังหวัด
ปัตตานีในครั้ง นี้ ส ามารถอธิบ ายโดยการยึดโยงกั บ ทฤษฏีโ ครงสร้างหน้ าที่ นิ ยมที่ อ ธิบ ายว่า ในสัง คมหนึ่ ง
เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง โดยระบบสังคมหนึ่งๆ นั้นมีส่วนประกอบย่อยลงไปที่มีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาในระบบของสังคมแต่ละแห่งนั้นมีสภาพเป็นลักษณะดุลยภาพเชิง พลวัต
มีกลไกการปรับตัวและควบคุมทางสังคมที่ทาหน้าที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในสังคม เพราะสังคมนั้นๆ ย่อมถูก
รบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา จึง ต้องมีก ารปรับสภาพอยู่ อย่างต่อเนื่อง (เรวัต สิงห์เรือง,
๒๕๕๓:๑๒) สอดคล้องกับระเบียบพิธีกรรมที่ปรากฎพบในแต่ละชุมชนของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคมต่อไป เนื่องด้วยจิตสานึกในการหวง
แหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชนที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้สอดรับกับปัจจัยด้านสถานการณ์ที่
ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่าน
๕๒

ประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นทีอ่ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า กระบวนการผลิตซ้าภายใต้บริบท
ของทุนทางสังคมซึ่งกาหนดระบบความคิดทางวัฒนธรรม ได้เชื่อมร้อยกับแบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเชื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแยบยล ซึ่งนับเป็นกลไกสาคัญที่ชุมชนได้นามาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
รวมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน อันสะท้อนถึงแนวทางการรักษาอัตลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติที่มมี าแต่เดิมนัน้
ถูก ท้ าทายให้เ ปลี่ยนรูป ไปจนละเลยต่อ ตัวตนและวิถีป ฏิบัติที่ มี ม าแต่เ ดิมจนเกือบสลายไปในที่ สุด ดัง นั้น
พัฒนาการเชิงความคิดของชุมชนที่นาปัจจัยดังกล่าวมาการประกอบสร้างพิธีลงเล ซึ่งยังคงรักษาระบบความ
เชื่อได้จนถึงปัจจุบันท่ามกลางปัจจัยคุกคามต่าง ๆ นั้น จึงนับว่าเป็นข้อค้นพบสาคัญในการฉายภาพชุมชนใน
พื้นที่อาเภอไม้แก่น ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของสังคมให้ดารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้เมื่ อพิ จารณาบริบทพื้ นฐานของประเพณีลงเล ในพื้นที่ อาเภอไม้แก่ น จังหวัดปัตตานีสู่
กระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนให้ประเพณีลงเลเป็น บริการสาธารณะอย่างหนึ่งขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งรั บ ผิด ชอบตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ การท านุ บ ารุ ง รัก ษา
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น นั้นจะต้องให้ความสาคัญกับปริมณฑลทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมย่อมมี
ความเกี่ ยวเนื่อ งกั บกระบวนการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง นี้ด้วยเช่นเดียวกั น เนื่องจาก
ประเพณีลงเล ในพื้นที่อาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี ถือเป็นปฏิบัติ การทางสังคมที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกัน
สร้างขึ้นมาและปฏิบัติสืบเนื่อ งมาอย่างสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้เ พื่อตอบสนองต่อความเชื่อ อัตลัก ษณ์ คุณค่าทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทาให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึก
สืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีอันเป็นผลผลิตสาคัญ
ของความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธที่สามารถแสดงพลังชุมชนท้องถิ่นผ่านการร่วมประกอบพิธีลงเลในพื้นที่ พหุ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้การก่อรูปความสัมพันธ์ของประเพณีลงเลกับชุมชนผ่านมิติ
ของการทากิจกรรมใดๆหรืออยู่ในเหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความทรงจาร่วมของคนในสังคมนั้นจะนาไปสู่
การหลอมรวมภาพลักษณ์จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม หรือที่เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจา” (sites of
memory) อันมีพื้นฐานจากความทรงจาร่วมของคนในสังคมรวมทั้งทาให้สังคม “มีเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ ” ผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้เ กิดอัตลัก ษณ์ผ่านประเพณีท างวัฒ นธรรมขึ้น (Maurice
Halbwach: ๑๙๘๓) และอัตลักษณ์บนพื้นฐานของแนวคิดสาคัญ นี้ก็จะถูก นาไปประกอบสร้างเพื่อสะท้ อน
ความเป็นชุมชนในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้มแข็งร่วมกันต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานียังคงดารงอยู่ภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทใน
การกระตุ้นจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนต่อกระบวนการสืบทอดประเพณีและปกป้อง
คุ้ม ครองภูมิ ปัญญาให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยการสืบสานทั้งประวัติและคติวิธีการ ไว้เ ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศชาติ ผ่านข้อเสนอการมีส่วนร่วมจากองคาพยพที่สาคัญดังต่อไปนี้
๑.) การขยายองค์ความรู้และขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุม ชนในวัฒ นธรรม โดยการรณรงค์ให้
ชาวบ้านและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสาคัญ ของประเพณีลงเล ในฐานะที่
เป็นวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์และฟื้นฟูผ่านการประสานงาน ร่วมกันจัดประเพณีลงเลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในพื้นที่
๒) ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านประเพณีลงเล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ชาวบ้านในอาเภอไม้ แก่น จังหวัด
ปัตตานียอมรับในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม
๕๓

๓) การพิจารณาร่วมกันในการจัดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ สาหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงองค์กรการศึกษาอื่นในพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิธีคิดที่มีผลต่อการอนุรักษ์
และดารงอยู่ของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อย่างเป็นรูปธรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัด,
อาเภอและตาบล

สถาบันการศึกษา
ทั้งในและนอกพื้นที่

ท้องที่, สภาองค์กรชุมชน
และสถาบันศาสนา (วัด)

องค์กรเอกชน/
ส่วนราชการอื่น

บทบาทเชื่อมร้อย
เครือข่าย

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ไม้แก่น

บทบาทดาเนินการหลัก

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

การจัดประเพณีลงเล
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

บทบาทอานวย
ความสะดวก

ประชาชน/ชุมชน
พื้นที่ไม้แก่น ปัตตานี

ภาพที่ ๑๐ โครงสร้างการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อบทบาทการอนุรักษ์ประเพณีลงเล
ในท้ายที่สุดประเพณีลงเล ถือเป็นประเพณีที่มีความสาคัญในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งได้
มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาของชุมชนพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้สะท้อน
ถึงพิธีกรรมที่อิงกับประเพณี ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชนชาวไทยพุท ธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างอัตลั กษณ์ชุมชนบนพื้นฐานของ
ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวภายใต้โครงสร้างของสังคมทีม่ ีความสามัคคี ผ่านกระบวนการประกอบสร้างกิจกรรม
ให้ได้มีการระลึกถึงกัน ให้ได้มีโอกาสได้ร่วมทาบุญกุศลร่วมกัน พบปะพูดคุยมีความสนุ กสนานและช่วยเหลือ
เอื้ออาทรกันเป็นประจาทุกปีสืบต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันนอจากนี้ถือเป็นประเพณีเพื่อหลอมรวมจิตใจผ่าน
ปฏิบัติก ารทางวัฒนธรรมที่ยึดถือร่วมกันในชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ ที่อุดมไปด้วยคติวัฒนธรรมของศาสนา
อิสลามอย่างเข้มข้นแต่ด้วยสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมานั้น ได้ส่งผลให้รูปแบบของประเพณีและรายละเอียดของพิธีกรรมได้ผัน
แปรไปตามสถานการณ์ นอกจากนี้ การผันแปรของคตินิยม ความเชื่อ รวมทั้งแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่
แตกต่างกันของทั้ง ๓ ชุมชน ส่งผลให้ประเพณีแบบดั้งเดิมที่กาลังอยู่ในภาวะวิกฤติอันส่งผลกระทบต่อสายใย
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาทในกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการกระตุ้น
จิตสานึกการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชนในการสืบทอดและปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปอย่างไม่ขาดสาย ตลอดจนการอนุรักษ์ให้ประเพณีลงเลเกิดความยั่งยืนทั้งประวัติ
พิธีกรรมและคติวิธีการไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป
๕๔

๒.ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๑ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ที่มีต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่
๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งนาเสนอในรูปแบบค่าความถี่และค่าร้อยละ รายละเอียด
ตาราง ที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ร้อยละ

ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

รวม

๑๑๓
๗๙
๑๙๒

๕๘.๘๕
๔๑.๑๕
๑๐๐

รวม

๓๓
๔๙
๗๑
๓๙
๑๙๒

๑๗.๑๘
๒๕.๕๒
๓๖.๙๗
๒๐.๓๓
๑๐๐

รวม

๔๓
๙๕
๑๗
๓๗
๑๙๒

๒๒.๓๙
๔๙.๔๗
๘.๘๗
๑๙.๒๗
๑๐๐

รวม

๗
๘๐
๑๑
๔๓
๓๑
๒๐
๑๙๒

๓.๖๔
๔๑.๖๙
๕.๗๓
๒๒.๓๙
๑๖.๑๔
๑๐.๔๑
๑๐๐

๑. เพศ
- ชาย
- หญิง
๒. อายุ
- ต่ากว่า ๒๐ ปี
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ปี
- มากกว่า ๖๑ ปีขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรีขึ้นไป
๔. การประกอบอาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว
- รับจ้างทั่วไป
-ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน

๕๕

ตารางที่ ๒ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนพื้นที่บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี
ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน
๕. ศาสนา
- ศาสนาพุทธ
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาคริสต์
- ศาสนาอื่น โปรดระบุ………
รวม
๖. ภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
- ภูมิลาเนาเดิมและอาศัยในอาเภอไม้แก่น
- ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น
- ภูมิลาเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น
รวม
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
- ไม่เคยเข้าร่วม
- เข้าร่วมเป็นบางครั้ง
- เข้าร่วมทุกครั้ง
รวม

จานวน

(n= ๑๙๒)
ร้อยละ

๑๐๗
๘๕
๐
๐
๑๙๒

๕๕.๗๓
๔๔.๒๗
๐
๐
๑๐๐

๑๕๖
๓๓
๓
๑๙๒

๘๑.๒๕
๑๗.๑๙
๑.๕๖
๑๐๐

๓๕
๑๐๓
๕๔
๑๙๒

๑๘.๒๓
๕๓.๖๕
๒๘.๑๒
๑๐๐

จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๑ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๙๒ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๘๕ ส่วนเพศหญิง มีจานวน ๗๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๕ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี
มีจานวน ๗๑คน คิดเป็นร้อยละ๓๖.๙๗ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี มีจานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๕๒ และมีอายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจานวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓ โดยอายุต่ากว่า ๒๐ ปี มีจานวน
น้ อ ยที่ สุ ด ๓๓ คน หรื อ คิ ด เป็น ร้อ ยละ ๑๗.๑๘ ตามล าดั บ นอกจากนี้ ส่ว นใหญ่ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษา จานวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๗ รองลงมาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน ๔๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๒๗ และสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีจานวนน้อยที่สุด จานวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๗
ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจานวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ รองลงมาค้าขาย/
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจานวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ รับจ้างทั่วไปมีจานวน ๓๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๑๔ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑ ในขณะที่รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓ ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพมีจานวนน้อยที่สุด ๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔ ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓และ
นับถือศาสนาอิสลาม มีจานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๗ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือ
ศาสนาอื่นแต่อย่างใด
๕๖

ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๙๒ คน
ส่วนใหญ่ ภูมิ ล าเนาเดิม และอาศัยในอ าเภอไม้ แก่ น จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕รองลงมามี
ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น จานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๙และภูมิลาเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น มีจานวนน้อยที่สุด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖นอกจากนี้ส่วนใหญ่
เข้าร่วมประเพณีล งเลเป็นบางครั้ง มี จ านวน ๑๐๓ คน หรือคิ ดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕รองลงมาคือเข้าร่วม
ประเพณีลงเลทุกครั้ง มีจานวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒และปรากฎว่ามีผู้ไม่เคยเข้าร่วมประเพณีลงเล
เลย จานวน ๓๕ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๓ตามลาดับ
๒.๑.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้า นไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ ทาการสารวจจากประชาชนบ้านไม้แ ก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้ แก่ น อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ซึ่งนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๓ ดังนี้
ตารางที่ ๓ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
(n= ๑๙๒)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทปี่ รากฏพบได้
๒.๒๗
๐.๘๓
ปานกลาง
เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
กาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย
๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
๒.๒๐
๐.๙๒
ปานกลาง
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย
๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น
๒.๒๘
๐.๘๑
ปานกลาง
๑๕ ค่า เดือน ๘ และต้องตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น
๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยสาคัญอย่างยิ่ง
๒.๑๗
๐.๙๙
ปานกลาง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล
๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๒.๓๕
๐.๗๔
มาก
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
๖. การทานุบารุงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
๑.๘๘
๑.๐๔
ปานกลาง
วัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะประการหนึง่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๗

ตารางที่ ๓ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
(n= ๑๙๒)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๗. กฏหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๗๓
๑.๑๒
ปานกลาง
สามารถเลือกจัด/ไม่จัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
๑.๘๖
๑.๐๗
ปานกลาง
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล
๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัด
๒.๒๑
๐.๙๐
ปานกลาง
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
๒.๒๒
๐.๘๙
ปานกลาง
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล
รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๑
๐.๙๓
ปานกลาง
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
จากรายละเอียดการรับรู้ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง
๓ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๑ , S.D. = ๐.๙๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๕ ซึ่งระบุว่า อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญในการก าหนด
รูปแบบพิธีกรรมลงเลที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ระดับมาก (xˉ= ๒.๓๕ , S.D. = ๐.๗๔) ในณะที่ประเด็นการรับรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๗ ซึ่งระบุว่า กฏหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกจัด/ไม่จัด
ประเพณีได้ตามความต้องการของชุมชนโดยตรง อยู่ระดับปานกลาง (xˉ= ๑.๗๓ , S.D. = ๑.๑๒) ตามลาดับ
๒.๑.๓ ความคิดเห็นของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ต่อ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ความคิดเห็นต่อ บทบาทองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในการอนุรัก ษ์และส่ ง เสริม ประเพณี ค รั้ ง นี้
คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
นาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๔-๖ แบ่งรายด้าน ดังนี้
ตารางที่ ๔ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านดาเนินการหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผูด้ าเนินการหลัก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการ ๓.๑๑ ๑.๑๓ ปานกลาง
ดาเนินการจัดประเพณีลงเล
๕๘

ตารางที่ ๔ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ดาเนินการหลัก
คิดเห็น
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี ๓.๒๑ ๑.๐๗ ปานกลาง
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ๓.๔๓ ๐.๙๕ ปานกลาง
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) ๓.๓๒ ๐.๙๘ ปานกลาง
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน ๓.๒๓ ๑.๐๔ ปานกลาง
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒๖ ๑.๐๓ ปานกลาง
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ดาเนินการหลัก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๔ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(xˉ= ๓.๒๖ , S.D. = ๑.๐๓)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด (xˉ= ๓.๔๓ , S.D. = ๐.๙๕)รองลงมาคือ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ นต้ องสร้างต้ น แบบที่ ดี (Best
Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (xˉ= ๓.๓๒ , S.D. = ๐.๙๘), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี (xˉ= ๓.๒๓ ,
S.D. = ๑.๐๔), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณีลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ
(แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (xˉ= ๓.๒๑ , S.D. = ๑.๐๗) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือน
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๒๑ , S.D. = ๑.๐๗)
ตารางที่ ๕ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอานวยความสะดวก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน ๓.๓๐ ๑.๐๒ ปานกลาง
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นควรอ านวยความสะดวกในการจัด ๓.๕๔ ๐.๗๗
มาก
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี

๕๙

ตารางที่ ๕ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทด้านอานวยความสะดวก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอานวยความสะดวก
คิดเห็น
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร ๓.๕๘ ๐.๗๔
มาก
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ ๓.๖๔ ๐.๗๐
มาก
ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริม ๓.๔๓ ๐.๙๕ ปานกลาง
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๔๙ ๐.๘๓ ปานกลาง
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอานวยความสะดวก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๕ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๓.๔๙ , S.D. = ๐.๘๓)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นควรมี ก ารจัดตั้ง สภาวัฒ นธรรมระดับ ท้ องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์
ประเพณีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๖๔ , S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนา
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี (ˉx= ๓.๕๘ , S.D. = ๐.๗๔), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรอานวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี (xˉ
= ๓.๕๔ , S.D. = ๐.๗๗), องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่ง เสริม และสืบสาน
ประเพณี / อั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนให้ ยั่ ง ยื น (xˉ= ๓.๕๔ , S.D. = ๐.๗๗) และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควร
ประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
(xˉ= ๓.๓๐ , S.D. = ๑.๐๒) ตามลาดับ
ตารางที่ ๖ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ๓.๔๕ ๐.๙๑ ปานกลาง
ภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณ๊
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า ๓.๕๒ ๐.๘๐
มาก
ท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๓. องค์ก รปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ ประชาชน/ ๓.๕๕ ๐.๗๖
มาก
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๖๐

ตารางที่ ๖ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๙๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ดาเนินการหลัก
คิดเห็น
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล ๓.๕๑ ๐.๘๓ ปานกลาง
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทใน ๓.๓๑ ๐.๙๙ ปานกลาง
การร่วมจัดประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๔๖ ๐.๘๕ ปานกลาง
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๖ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๓.๔๖ , S.D. = ๐.๘๕)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (xˉ= ๓.๕๕ , S.D. = ๐.๗๖) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ
ผู้นาท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี (xˉ= ๓.๕๒ , S.D. = ๐.๘๐), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ (xˉ= ๓.๕๑ , S.D. =
๐.๘๓)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งในและ
นอกพื้นที่ อนุรัก ษ์ป ระเพณี (xˉ= ๓.๔๕ , S.D. = ๐.๙๑)โดยองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นควรเปิดพื้นที่ ใ ห้
ประชาชนมีบทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( xˉ= ๓.๓๑ , S.D. = ๐.๙๙) ตามลาดับ
จากตารางที่ ๔-๖ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้
แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก
๒. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน

xˉ

S.D.

๓.๒๖
๓.๔๙
๓.๔๖
๓.๔๐

๑.๐๓
๐.๘๓
๐.๘๕
๐.๙๐

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๖๑

จากตารางที่ ๗ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๓.๔๐ ,
S.D. = ๐.๙๐) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ=
๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๓) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
(xˉ= ๓.๔๖, S.D. = ๐.๘๕) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
(xˉ= ๓.๒๖, S.D. = ๑.๐๓) ตามลาดับ
๒.๑.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด
๒.๑.๕ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
สมมติฐานที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้
สมมติฐานที่ ๑.๑ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
เพศ
S.D.
t
df
P
xˉ
ชาย
๔.๐๑
๐.๘๕
๑.๘๑๗
๑๙๐
๐.๐๘๙
หญิง
๓.๖๗
๑.๐๔
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๒ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่อายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๙ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

P

๖.๒๕๙
๑๙๗.๒๙๐
๒๐๓.๕๔๙

๔
๑๘๗
๑๙๑

๑.๕๖๔
๑.๐๕๕

๑.๔๖๕

๑.๐๙๕

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
๖๒

จากตาราง ๙ พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๓ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จัง หวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

๗.๑๔๒
๑๙๖.๔๐๗
๒๐๓.๕๔๙

๔
๑๘๗
๑๙๑

๑.๗๘๖
๑.๐๕๐

๑.๗๐๑

๑.๐๓๒

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง๑๐พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๔ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

๖.๙๙๘
๑๙๖.๕๕๑
๒๐๓.๕๔๙

๖
๑๘๕
๑๙๑

๑.๑๖๖
๑.๐๖๒

๑.๐๕๑

๑.๑๒๕

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง๑๑ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๕ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา

๖๓

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

P

๔.๗๕๘
๑๙๘.๗๙๑
๒๐๓.๕๔๙

๔
๑๘๗
๑๙๑

๓.๕๖๙
๑.๐๖๓

๓.๓๕๗

๐.๕๑๕

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง๑๒ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๖ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

P

๘.๑๒๗
๑๙๕.๔๔๒
๒๐๓.๕๔๙

๓
๑๘๘
๑๙๑

๒.๗๐๙
๑.๐๓๙

๒.๖๐๗

๐.๗๕๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๑๓ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มภี ูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๗ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นในการอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณีล งเล อาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานี
แตกต่างกัน
ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วม
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

P

๗.๒๓๒
๑๙๖.๓๑๗
๒๐๓.๕๔๙

๓
๑๘๘
๑๙๑

๒.๔๑๑
๑.๐๔๔

๒.๓๐๙

๐.๘๐๗

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๑๔ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีการเข้าร่วมประเพณีต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน
๖๔

สมมติฐานที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถแสดงผล
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไป
ของประเพณีลงเล และบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
r
Sig.
๐.๐๓๐
๐.๕๔๗

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตารางที่ ๑๕ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น กั บ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ทั้ ง นี้ พบว่าการรับรู้เ กี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุ มชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองที่มีต่อบทบาทการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู่
๒ ตาบลไทรทอง อ าเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานี ซึ่ง นาเสนอในรูป แบบแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละ
รายละเอียดตาราง ที่ ๑๖ ดังนี้
ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

รวม

๙๐
๕๒
๑๔๒

๑. เพศ
- ชาย
- หญิง

(n= ๑๔๒)
ร้อยละ
๖๓.๓๘
๓๖.๖๒
๑๐๐
๖๕

ตารางที่ ๑๖ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๔๒)
๒. อายุ
- ต่ากว่า ๒๐ ปี
๑๔
๙.๘๕
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี
๓๐
๒๑.๑๕
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ปี
๕๔
๓๘.๐๒
- มากกว่า ๖๑ ปีขึ้นไป
๔๔
๓๐.๙๘
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๓. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
๓๑
๒๑.๘๓
- มัธยมศึกษา
๔๖
๔๕.๗๗
- อนุปริญญา
๑๑
๗.๔๕
- ปริญญาตรีขึ้นไป
๓๕
๒๔.๖๕
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๔. การประกอบอาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
๑๖
๑๑.๒๖
- เกษตรกรรม
๔๖
๓๒.๓๙
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๑๐
๗.๐๔
- ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว
๒๑
๑๔.๗๘
- รับจ้างทั่วไป
๒๙
๒๐.๔๒
-ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
๒๐
๑๔.๐๘
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๕. ศาสนา
- ศาสนาพุทธ
๑๐๙
๗๖.๗๖
- ศาสนาอิสลาม
๓๓
๒๓.๒๔
- ศาสนาคริสต์
๐
๐
- ศาสนาอื่น โปรดระบุ………
๐
๐
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๖. ภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
- ภูมิลาเนาเดิมและอาศัยในอาเภอไม้แก่น
๙๘
๖๙.๐๑
- ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น
๔๑
๒๘.๘๗
- ภูมิลาเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น
๓
๒.๑๑
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
- ไม่เคยเข้าร่วม
๕๗
๔๐.๑๔
- เข้าร่วมเป็นบางครั้ง
๘๐
๕๖.๓๔
- เข้าร่วมทุกครั้ง
๕
๓.๕๒
รวม
๑๔๒
๑๐๐
๖๖

จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๑๖ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทร
ทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๔๒ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๓.๓๘ ส่วนเพศหญิง มีจานวน ๕๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี
มีจานวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ รองลงมามีอายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจานวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๙๘ และมีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี มีจานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๕ โดยอายุต่ากว่า ๒๐ ปี มี
จานวนน้อยที่สุด ๑๔ คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๕ ตามลาดับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่สาเร็จการศึก ษาระดับ
มั ธยมศึก ษา จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๗ รองลงมาสาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรีขึ้ นไป มี
จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๕ และสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑.๘๓ และสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีจานวนน้อยที่สุด จานวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ
๗.๔๕ ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ รองลงมา
รับจ้างทั่วไปมีจานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๒ และค้าขาย/ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจานวน ๒๑
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๘ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๘
ในขณะไม่ ได้ป ระกอบอาชีพ มี จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ โดยประกอบอาชีพ รับ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีจานวน น้อยที่สุด ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน ๑๐๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖ และนับถือศาสนาอิสลาม มีจานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบ
ผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นแต่อย่างใด
ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๔๒ คน
ส่วนใหญ่ มีภูมิ ลาเนาเดิมและอาศัยในอาเภอไม้ แก่น จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๑ รองลงมามี
ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น จานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๗ และภูมิลาเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น มีจานวนน้อยที่สุด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ นอกจากนี้ส่วน
ใหญ่เข้าร่วมประเพณีลงเลเป็นบางครั้ง มีจานวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๔ รองลงมาคือไม่เคยเข้าร่วม
ประเพณีลงเลเลย มีจานวน ๕๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ และปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วมประเพณีลงเล ทุก
ครั้งเพียง ๕ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ตามลาดับ
๒.๒.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองเกี่ยวกับประเพณีล งเล รวมทั้ งบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่ น
จังหวัดปัตตานี ซึ่งนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๑๗ ดังนี้
ตารางที่ ๑๗ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง
(n= ๑๔๒)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทปี่ รากฏพบได้
๒.๑๕
๐.๘๗
ปานกลาง
เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
กาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย
๖๗

ตารางที่ ๑๗ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง
(n= ๑๔๒)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
๑.๗๖
๑.๒๓
ปานกลาง
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย
๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น
๑.๙๓
๑.๐๔
ปานกลาง
๑๕ ค่า เดือน ๘ และต้องตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น
๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยสาคัญอย่างยิ่ง
๑.๘๘
๑.๐๙
ปานกลาง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล
๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๑.๙๖
๑.๐๑
ปานกลาง
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
๖. การทานุบารุงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
๑.๙๑
๑.๐๗
ปานกลาง
วัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะประการหนึง่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กฏหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๗๖
๑.๒๓
ปานกลาง
สามารถเลือกจัด/ไม่จัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
๑.๗๑
๑.๒๕
ปานกลาง
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล
๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัด
๑.๘๕
๑.๑๒
ปานกลาง
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
๑.๘๐
๑.๑๗
ปานกลาง
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล
รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๘๗
๑.๑๐
ปานกลาง
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง
จากรายละเอียดการรับรูข้ องประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง
๑๗ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๑, S.D. = ๐.๙๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๑ ซึ่งระบุว่า ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ปรากฏพบได้เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี และกาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย อยู่ระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๕, S.D. = ๐.๘๗) ในณะที่ประเด็นการรับรู้
๖๘

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๘ ซึ่งระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ มีบทบาทหลักในการจัด
ประเพณีลงเล อยู่ระดับปานกลาง (xˉ= ๑.๗๑, S.D. = ๑.๒๕) ตามลาดับ
๒.๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ต่อ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ความคิดเห็นต่อ บทบาทองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในการอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณี ค รั้ ง นี้
คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๑ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
นาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๑๘-๒๐ แบ่งรายด้าน ดังนี้
ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทด้านดาเนินการหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๔๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านดาเนินการหลัก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือนเจ้า ภาพหลักในการ ๓.๔๘ ๑.๑๕ ปานกลาง
ดาเนินการจัดประเพณีลงเล
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี ๓.๕๐ ๑.๑๓
มาก
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ๓.๕๙ ๑.๐๓
มาก
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) ๓.๕๒ ๑.๑๐
มาก
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน ๓.๖๑ ๐.๙๘
มาก
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๕๔ ๑.๐๗
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ดาเนินการหลัก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๑๘ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ= ๓.๕๔ , S.D. = ๑.๐๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (xˉ= ๓.๖๑ , S.D. = ๐.๙๘) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรัก ษ์
ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง (xˉ= ๓.๕๙ , S.D. = ๑.๐๓), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้าง
ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (xˉ= ๓.๕๒ , S.D.
= ๑.๑๐), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณีลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ
๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (xˉ= ๓.๕๐ , S.D. = ๑.๑๓) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลัก
ในการดาเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๔๘ , S.D. = ๑.๑๕) ตามลาดับ

๖๙

ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๔๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอานวยความสะดวก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน ๓.๕๙ ๑.๐๓
มาก
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นควรอ านวยความสะดวกในการจัด ๓.๕๓ ๑.๐๘
มาก
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร ๓.๕๘ ๑.๐๕
มาก
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ ๓.๖๓ ๐.๙๕
มาก
ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริม ๓.๖๔ ๐.๙๓
มาก
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๕๙ ๑.๐๑
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอานวยความสะดวก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๑๙ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ= ๓.๔๙ , S.D. = ๑.๐๑) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริมและสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้
ยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๖๔ , S.D. = ๐.๙๓) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตัง้
สภาวัฒ นธรรมระดับ ท้อ งถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรัก ษ์ประเพณี (xˉ= ๓.๖๓, S.D. = ๐.๗๕), องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงานและแนวทางที่ ชัดเจนแก่ ชุมชนในการอนุรักษ์
ประเพณี (xˉ= ๓.๕๙ , S.D. = ๑.๐๓), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล/
งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี (xˉ= ๓.๕๘, S.D. = ๑.๐๕) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอานวย
ความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๕๓,
S.D. = ๑.๐๒) ตามลาดับ
ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๔๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ๓.๖๗ ๐.๙๐
มาก
ภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี
๗๐

ตารางที่ ๒๐ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๑๔๒)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ดาเนินการหลัก
คิดเห็น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า ๓.๖๑ ๐.๙๘
มาก
ท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๓. องค์ก รปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ ประชาชน/ ๓.๗๐ ๐.๘๗
มาก
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล ๓.๖๐ ๐.๙๙
มาก
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนชนมีบทบาทใน ๓.๓๘ ๑.๒๑ ปานกลาง
การร่วมจัดประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๕๙ ๐.๙๙
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๒๐ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ= ๓.๕๙ , S.D. = ๐.๙๙) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุด (xˉ= ๓.๗๐ , S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี (xˉ= ๓.๖๗ , S.D. = ๐.๙๐), องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ าท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการอนุรกั ษ์ประเพณี (xˉ= ๓.๖๑, S.D.
= ๐.๙๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเชื่อมโยง/แลกเปลีย่ นข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับ
จังหวัดและอาเภอ (xˉ= ๓.๖๐ , S.D. = ๐.๙๙) และ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมี
บทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( xˉ= ๓.๓๘, S.D. = ๑.๒๑) ตามลาดับ
จากตารางที่ ๑๘-๒๐ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๒๑
ตารางที่ ๒๑ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก
๒. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน

xˉ

S.D.

๓.๕๔
๓.๕๙
๓.๕๙
๓.๕๗

๑.๐๗
๑.๐๑
๐.๙๙
๑.๐๒

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
๗๑

จากตารางที่ ๒๑ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (xˉ= ๓.๕๗ , S.D. =
๑.๐๒) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก และ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (xˉ= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๙) และ (xˉ= ๓.๕๙, S.D. = ๑.๐๑)
ตามลาดับ ในขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ=
๓.๕๔, S.D. = ๑.๐๗)
๒.๒.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด
๒.๒.๕ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
สมมติฐานที่ ๑ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองที่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้
สมมติฐานที่ ๑.๑ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
เพศ
S.D.
t
df
p
xˉ
ชาย
๓.๔๙
๐.๘๗
๑.๐๙๓
๑๔๐
๐.๐๗๕
หญิง
๓.๓๓
๑.๐๔
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๒ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

๔.๑๕๖
๓๖๘.๕๖๒
๓๗๒.๗๑๘

๔
๑๓๗
๑๔๑

๑.๐๓๙
๒.๖๙๐

๐.๓๘๖

๑.๐๐๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
๗๒

จากตาราง ๒๓ พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอายุต่างกันมีความเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๓ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

p

๖.๗๗๕
๓๖๕.๙๔๓
๓๗๒.๗๑๘

๔
๑๓๗
๑๔๑

๑.๖๙๔
๒.๖๗๑

๐.๖๓๔

๐.๐๙๗

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๒๔ พบว่า ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่ มี ร ะดับ การศึกษาต่างกั นมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๔ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกั น
ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

p

๕.๕๐๔
๓๖๗.๒๑๔
๓๗๒.๗๑๘

๖
๑๓๕
๑๔๑

๐.๙๑๗
๒.๗๒๐

๐.๓๓๗

๑.๐๐๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๒๕ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๕ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน

๗๓

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

๓.๔๘๙
๓๖๙.๒๒๙
๓๗๒.๗๑๘

๔
๑๓๗
๑๔๑

๐.๘๗๒
๒.๖๙๕

๐.๓๒๔

๑.๐๐๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง๒๖ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๖ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

๗.๑๐๘
๓๖๕.๖๑๐
๓๗๒.๗๑๘

๓
๑๓๘
๑๔๑

๒.๓๖๙
๒.๖๔๙

๐.๘๙๔

๐.๐๗๕

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๒๗ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๗ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีการเข้าร่วมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วม
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

๖.๖๓๕
๓๖๕.๙๗๕
๓๗๒.๗๑๘

๓
๑๓๘
๑๔๑

๒.๒๑๑
๒.๖๕๑

๐.๘๓๔

๐.๐๘๙

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
๗๔

จากตาราง ๒๘ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีการเข้าร่วมประเพณีต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรั กษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไป
ของประเพณีลงเล และบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
r
Sig.
๐.๐๒๕
๐.๖๑๘

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตารางที่ ๒๙ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น กั บ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ทั้งนี้ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปั ตตานี
๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุ มชนบ้า นใหญ่ ม.๓ ตาบลไม้แ ก่น ที่มีต่อการอนุรักษ์แ ละ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓
ตาบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งนาเสนอในรูปแบบแจกแจงค่าความถี่และร้อยละ ตามตาราง ที่ ๓๐ ดังนี้
ตารางที่ ๓๐ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
๑. เพศ
- ชาย
๑๓๑
๖๔.๒๒
- หญิง
๗๓
๓๕.๗๘
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๗๕

ตารางที่ ๓๐ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
๒. อายุ
- ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐
๙.๘๑
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี
๖๘
๓๓.๓๓
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ปี
๘๑
๓๙.๗๑
- มากกว่า ๖๑ ปีขึ้นไป
๓๕
๑๗.๑๕
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๓. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
๖๑
๒๙.๙๑
- มัธยมศึกษา
๙๔
๔๖.๐๗
- อนุปริญญา
๑๗
๘.๓๓
- ปริญญาตรีขึ้นไป
๓๒
๑๕.๖๙
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๔. การประกอบอาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
๑๑
๕.๓๙
- เกษตรกรรม
๔๕
๒๒.๐๕
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๓๐
๑๔.๗๑
- ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว
๒๒
๑๐.๗๙
- รับจ้างทั่วไป
๘๐
๓๙.๒๑
-ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
๑๖
๗.๘๕
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๕. ศาสนา
- ศาสนาพุทธ
๙๑
๔๔.๖๑
- ศาสนาอิสลาม
๑๑๓
๕๕.๓๙
- ศาสนาคริสต์
๐
๐
- ศาสนาอื่น โปรดระบุ………
๐
๐
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๖. ภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
- ภูมิลาเนาเดิมและอาศัยในอาเภอไม้แก่น
๑๗๙
๘๗.๗๕
- ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น
๒๓
๑๑.๒๗
- ภูมิลาเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น
๒
๐.๙๘
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
- ไม่เคยเข้าร่วม
๑๐๘
๕๒.๙๕
- เข้าร่วมเป็นบางครั้ง
๖๙
๓๓.๘๒
- เข้าร่วมทุกครั้ง
๑๗
๑๓.๒๓
รวม
๒๐๔
๑๐๐
๗๖

จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๓๐ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๒๐๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๔.๒๒ ส่วนเพศหญิง มีจานวน ๗๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี
มีจานวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี มีจานวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓๓ อายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕ โดยอายุต่ากว่า ๒๐ ปี มีจานวนน้อย
ที่สุด ๒๐ คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ ตามลาดับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่สาเร็จการศึก ษาระดับมั ธยมศึ ก ษา
จานวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ รองลงมาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน ๖๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๙๑ และสาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙ โดย
สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีจานวนน้อยที่สุด จานวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ในขณะที่ส่วน
ใหญ่ประกอบรับจ้างทัว่ ไป มีจานวน ๘๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีจานวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๕ โดยประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน ๓๐ คน มี
จานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ และค้าขาย/ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจานวน ๒๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๗๙ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๕ ในขณะไม่ได้
ประกอบอาชีพ มีจานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ มีจานวนน้อยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
จานวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๙ และนับถือศาสนาพุทธ มีจานวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๑
ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นแต่อย่างใด
ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่ งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๒๐๔ คน
ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมและอาศัยในอาเภอไม้แก่ น จานวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ รองลงมามี
ภูมิลาเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอาเภอไม้แก่น จานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ และภูมิลาเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอาเภอไม้แก่น มีจานวนน้อยที่สุด ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ นอกจากนี้ส่วน
ใหญ่เข้าร่วมประเพณีลงเลเป็นบางครั้ง มีจานวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๕ รองลงมาคือไม่เคยเข้าร่วม
ประเพณีลงเล มีจานวน ๖๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๒ และปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วมประเพณีลงเล ทุกครั้ง
เพียง ๑๗ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ ตามลาดับ
๒.๓.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๓๑ดังนี้
ตารางที่ ๓๑ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
(n= ๒๐๔)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทปี่ รากฏพบได้
๑.๙๓
๑.๐๑
ปานกลาง
เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
กาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย
๗๗

ตารางที่ ๓๑ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
(n= ๒๐๔)
ประเด็นการรับรู้
S.D.
ระดับการรับรู้
xˉ
๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
๑.๔๗
๑.๒๑
ปานกลาง
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย
๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น
๒.๑๖
๐.๗๙
ปานกลาง
๑๕ ค่า เดือน ๘ และต้องตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น
๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยสาคัญอย่างยิ่ง
๒.๑๔
๐.๙๙
ปานกลาง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล
๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๒.๒๓
๐.๗๔
ปานกลาง
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
๖. การทานุบารุงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
๒.๔๘
๐.๕๕
มาก
วัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะประการหนึง่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กฏหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๐๔
๐.๘๗
ปานกลาง
สามารถเลือกจัด/ไม่จัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
๑.๘๕
๑.๐๙
ปานกลาง
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล
๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัด
๒.๒๗
๐.๖๑
ปานกลาง
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
๒.๕๘
๐.๔๗
มาก
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล
รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๒
๐.๘๓
ปานกลาง
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
จากรายละเอียดการรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง
๓๑ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๒ , S.D. = ๐.๘๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๑๐ ซึ่งระบุว่า ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อยู่ระดับมาก (xˉ= ๒.๕๘, S.D. = ๐.๔๗) ในณะที่ประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๒
๗๘

ซึ่งระบุว่า ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible Cultural
Heritage) รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย อยู่ระดับปานกลาง (xˉ= ๑.๔๗, S.D.
= ๑.๒๑) ตามลาดับ
๒.๓.๓ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ความคิดเห็นต่อ บทบาทองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในการอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณี ค รั้ ง นี้
คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
นาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๓๒-๓๔ แบ่งรายด้าน ดังนี้
ตารางที่ ๓๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทด้านดาเนินการหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านดาเนินการหลัก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการ ๓.๔๔ ๑.๐๗ ปานกลาง
ดาเนินการจัดประเพณีลงเล
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี ๓.๖๕ ๐.๙๔
มาก
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ๓.๔๖ ๑.๐๔ ปานกลาง
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) ๓.๕๙ ๐.๙๖
มาก
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน ๓.๗๐ ๐.๘๕
มาก
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๕๖ ๐.๙๗
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ดาเนินการหลัก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๒ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ= ๓.๕๖, S.D. = ๐.๙๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (xˉ= ๓.๗๐, S.D. = ๐.๘๕) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (xˉ= ๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๔), องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (xˉ
= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๖), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้
งานอย่างแท้จริง (xˉ= ๓.๔๖, S.D. = ๑.๐๔) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักใน
การดาเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๔๔, S.D. = ๑.๐๗)
๗๙

ตารางที่ ๓๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอานวยความสะดวก
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน ๓.๘๐ ๑.๐๒
มาก
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๒. องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นควรอ านวยความสะดวกในการจัด ๔.๑๑ ๐.๗๗
มาก
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร ๔.๐๖ ๐.๗๔
มาก
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ ๔.๐๕ ๐.๗๐
มาก
ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริม ๓.๘๒ ๐.๙๕
มาก
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๙๗ ๐.๘๔
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอานวยความสะดวก
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๓ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ= ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๘๔) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรอานวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๔.๑๑ , S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี (xˉ= ๔.๐๖ , S.D. = ๐.๗๔), องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี (xˉ= ๔.๐๕ , S.D.
= ๐.๗๐), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริมและสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์
ชุมชนให้ยั่งยืน (xˉ= ๓.๘๒ , S.D. = ๐.๙๕) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/
แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๘๐ , S.D. = ๑.๐๒)
ตามลาดับ
ตารางที่ ๓๔ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
คิดเห็น
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ๓.๗๗ ๐.๘๑
มาก
ภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี
๘๐

ตารางที่ ๓๔ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
(n= ๒๐๔)
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S.D. ระดับความ
xˉ
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
คิดเห็น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า ๓.๙๐ ๐.๕๙
มาก
ท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๓. องค์ก รปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ ประชาชน/ ๓.๗๕ ๐.๘๓
มาก
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล ๓.๘๔ ๐.๖๑
มาก
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมีบทบาทในการ ๓.๕๓ ๑.๐๑
มาก
ร่วมจัดประเพณี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๗๖ ๐.๗๗
มาก
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๔ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ= ๓.๗๖ , S.D. = ๐.๗๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมื อกับผู้นาท้องที่ /ผู้นาชุม ชนเพื่อการอนุรัก ษ์ประเพณี มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๙๐ , S.D. = ๐.๕๙) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ (xˉ= ๓.๘๔ , S.D. = ๐.๖๑), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่ นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรัก ษ์
ประเพณี (xˉ= ๓.๗๗ , S.D. = ๐.๘๑) และองค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี (xˉ= ๓.๗๕ , S.D. = ๐.๘๓) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดพื้นที่ให้
เอกชนมีบทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( xˉ= ๓.๕๓ , S.D. = ๑.๐๑) ตามลาดับ
จากตารางที่ ๓๒-๓๔ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
ใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๓๕
ตารางที่ ๓๕ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก
๒. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน

xˉ

S.D.

๓.๕๖
๓.๙๗
๓.๗๖
๓.๗๖

๐.๙๗
๐.๘๔
๐.๗๗
๐.๘๖

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
๘๑

จากตารางที่ ๓๕ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (xˉ= ๓.๗๖ , S.D. =
๐.๘๖) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๙๗, S.D.
= ๐.๘๔) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย (xˉ= ๓.๗๖,
S.D. = ๐.๗๗) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๕๖,
S.D. = ๐.๙๗) ตามลาดับ
๒.๓.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด
๒.๓.๕ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
สมมติฐานที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้
สมมติฐานที่ ๑.๑ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามเพศ
เพศ
S.D.
t
df
p
xˉ
ชาย
๓.๘๐
๐.๙๔
๐.๙๙๗
๒๐๒
๐.๓๘๔
หญิง
๓.๖๑
๑.๐๗
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๒ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๓๗ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

p

๘.๖๐๓
๔๐๒.๗๗๗
๔๑๑.๓๘๐

๔
๑๙๙
๒๐๓

๒.๑๕๐
๒.๐๑๓

๑.๐๖๘

๐.๗๕๗

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
๘๒

จากตาราง ๓๗ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอายุต่างกันมีความเห็นต่อบทบาทขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๓ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๓๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

P

๙.๖๐๓
๔๐๒.๑๗๔
๔๑๑.๓๘๐

๔
๑๙๙
๒๐๓

๒.๔๐๐
๒.๐๑๐

๑.๑๙๔

๐.๘๙๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๓๘ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๔ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๓๙ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

P

๘.๔๑๕
๔๐๒.๙๖๕
๔๑๑.๓๘๐

๖
๑๙๗
๒๐๓

๑.๔๐๒
๒.๐๔๕

๐.๖๘๖

๑.๒๕๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๓๙ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่ มีอาชีพ ต่างกันมี ความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๕ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่นับถือศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน

๘๓

ตารางที่ ๔๐ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามศาสนา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

p

๖.๔๓๗
๔๐๔.๙๔๓
๔๑๑.๓๘๐

๔
๑๙๙
๒๐๓

๑.๖๐๙
๒.๐๓๕

๐.๗๙๑

๑.๐๑๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๒๖ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่นับถือศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๖ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามภูมิลาเนา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

P

๗.๘๐๑
๔๐๓.๕๗๙
๔๑๑.๓๘๐

๓
๒๐๐
๒๐๓

๒.๖๐๐
๒.๐๑๘

๑.๒๘๙

๐.๕๕๐

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตาราง ๔๑ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑.๗ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีการเข้าร่วมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน
ตารางที่ ๔๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จาแนกตามการเข้าร่วม
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

P

๗.๔๓๓
๔๐๓.๙๔๗
๔๑๑.๓๘๐

๓
๒๐๐
๒๐๓

๒.๔๗๘
๒.๐๑๙

๑.๑๒๗

๐.๕๗๕

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
๘๔

จากตาราง ๔๒ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีบริบทการเข้าร่วมประเพณี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถแสดงผล
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ ๔๓ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไป
ของประเพณีลงเลและบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
R
Sig.
๐.๐๗๑
๐.๑๕๘

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๕
จากตารางที่ ๔๓ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น กั บ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ทั้ ง นี้ พบว่า การรับรู้เ กี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีล งเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๓. แนวทางการพัฒนายุ ทธศาสตร์การอนุรักษ์แ ละส่งเสริมประเพณีล งเล อาเภอไม้แ ก่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของประเทศไทยนั้นถือได้ว่า เป็นหน่วยการปกครองที่เกิดตามหลักการ
กระจายอานาจ (Decentralization) ซึ่ง มี ความเป็นอิส ระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยสิ่ง ที่
สามารถสะท้อนระดับของการกระจายอานาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีอยู่ม าก
น้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากการให้อานาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแทรกแซง
หรือกากับดูแลของส่วนกลาง กล่าวคือ หากอานาจหน้าที่ในการจัดทาภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อยู่กว้างขวาง ย่อมสะท้อนถึงระดับการกระจายอานาจที่มีอยู่สูง และหากส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงหรือกากับ
ดู แ ลอยู่ น้ อ ย ก็ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง ความเป็ น อิ ส ระขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ สู ง เป็ น ต้ น
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, ๒๕๕๒) และเมื่อพิจารณาบทบาทสาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะผ่าน
แนวคิดว่าด้วยอ านาจหน้าที่ ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น นันทวัฒ น์ บรมานันท์ (๒๕๔๓) ได้ส รุปไว้ว่า
๘๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยทั่วไปแล้ว
อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น คื อ การจั ด ท า “บริ ก าร
สาธารณะ” สาหรับการจัดทาบริการสาธารณะพิจารณาจากการจัดทาภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความสาคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป โดยสามารถแยกได้เป็น ๒ ประเภทได้แก่
๑.๑ บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่จัดทาขึ้นโดยรัฐ ที่มุ่งเน้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน กระบวนการยุติธรรม เกี่ ยวกับการเป็นตัวแทนของรัฐโดยรวมและรวมไปถึง
กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการตารวจ ศาลยุติธรรม กิจกรรม
ทางการทูต ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
๑.๒ บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Local Affairs) เป็นกิจกรรมที่เกีย่ วกับท้องถิ่นโดยเฉพาะและเพือ่
ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคนในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจาวันของคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอานวยความสะดวกรวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้คนในท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น
หากพิจารณาจากขอบข่ายและอานาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมายแล้วก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้
อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจกรรมหรือให้บริการสาธารณะได้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ๒๕๔๗:๓๘)
๑) อานาจหน้าที่ที่ต้องจัดทา เป็นกิจกรรมที่กฎหมายบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทา
ให้ครบถ้วน หากไม่จัดทาเท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๒) อานาจหน้าที่ที่อาจจัดทา เป็นกิจกรรมที่กฎหมายให้ดุลพินิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะ
จัดทาบริการสาธารณะนั้น ๆ หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะกับและจาเป็นในท้องถิ่นนั้น ๆ
อย่างไรก็ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกฎหมายได้ให้อานาจไว้อย่างชัดเจนว่า
กิ จ กรรมหรือ หน้าที่ ด้านใดสามารถดาเนินการได้ ห รือกิ จ กรรมใดองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ ก็จะเป็นอานาจของส่วนภูมิภาคหรือรัฐส่วนกลาง ตามหลักการแนวคิดการแบ่งอานาจหน้าที่ ใน
การจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งนี้ในการมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ ความสามารถทั้งทรัพยากรบุคลากร เงินและความต้องการของประชาชน
เป็นหลักทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งถือเป็นหน่วยวิเคราะห์ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้นั้น พบว่ามีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่สาคัญ ๒ ฉบับ ได้แก่ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ข้อ ๑๑) ซึ่งสามารถสรุปภารกิจ ออกเป็น ๗ ประการ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๘๖

ภายใต้กรอบการวิจัยเกี่ยวกระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีในพื้นที่พหุวัฒ นธรรมจั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการวิจัยในอาณาบริเวณทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความหลากหลายของความเป็น
พหุลักษณ์ ซึ่งในปัจจุบันด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลีย่ น
พลวัตของประเพณีเ ฉพาะถิ่นอย่างหลีก เลี่ยงไม่ ได้ ขณะเดียวกั นปัจ จัยดัง กล่าวได้นาไปสู่ก ารขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านภาคีเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รวมทั้งองค์กรพิเศษต่าง ๆ สู่การสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามกลไกส าคัญ
ประการหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถน านโยบายไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลอย่า งแท้ จ ริ ง นั้ น จ าเป็น ต้องให้
ความสาคัญกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ไทรทอง และ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ซึ่งนับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนถึงหน่วยวิเคราะห์
ภายใต้สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งยังเป็นองค์กรทางปกครองที่มีบทบาทในการจัดการปัญหาพื้นฐานแก่
ประชาชนและยังผลก่อให้เกิดการเสริมสร้างสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยกลไกการจัดการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีนัยสาคัญ
บริบททั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล นาสูส่ ังคมสันติสุข”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
๒. สนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผ้ํด้อยโอกาส
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
สภาพข้อมูลทั่วไปของเขคพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไทรทอง อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปั ต ตานี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอไม้แก่นไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๑ กิโลเมตรหรือตามเส้นทางจังหวัดหมายเลข ๔๑๓๖ (แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๒ ที่ตาบลละหาร) ผ่านอาเภอไม้แ ก่นและมาบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๓๖ มีเนื้อที่ทั้งหมด
รวม ๑๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบาเระเหนือ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลต้นไทร อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๘๗

เขตการปกครอง
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง
หมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน
หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง
หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน
หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะเนื้อดินจะเป็น
ดินทรายและดินร่วนปนทรายในหมู่ ๕ บ้านท่าช้าง มีคลองพื้นที่หมู่ ๔ พื้นที่หมู่ ๕ มีเขตป่าสงวนในหมู่ ๓ มี
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน คือในช่วงเดือน
มกราคม- เมษายน ซึ่ง เป็นฤดูร้อ น โดยเฉลี่ยอุณหภู มิ ๒๘-๓๐ องศาเซลเซียส และฤดูฝ นระหว่างเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม ของทุกปี
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคม/ขนส่ง องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มีทางคมนาคมและขนส่ง ได้แก่
ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก จานวน ๑ สาย เป็นถนนลาดยาง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง หมู่ ๑ บ้าน
โคกนิบง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ซึ่งเป็นถนนที่สัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้านผ่านที่ทาการอาเภอไม้แก่น
มายังที่ตั้งที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง สาหรับในเขตพื้นที่ตาบลไทรทอง มีถนนคอนกรีต ๑๓
สาย ถนนลูกรัง ๑๐ สาย ถนนหินคลุก ๕ สาย ลาคลอง ๕ สาย เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา
๑.๒ การไฟฟ้า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ ๙๕
% ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังขยายไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่มีเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น
๑.๓ การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มีประปาที่ จ่ายน้าประปามาจากอาเภอ
ไม้แก่นและมีแผนดาเนินการสร้างระบบประปาในหมู่บ้านให้ประชาชนใช้อย่างทั่วถึงในอนาคต
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางกสิกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ได้แก่ ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์
๒.๒ หัตถกรรม ได้แก่ ปักผ้า ทอผ้า จักสาน
๒.๓ อื่น ๆ เช่น จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่นกลุ่มถั่วลิสงคั่วทราย หมู่ ๒ ร้านค้าชุมชน
๓. ด้านคุณภาพชีวิต
๓.๑ ประชากร โดยตรวจสอบแยกเป็นการนับถือศาสนา ดังนี้
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๕
ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๕
๓.๒ การศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มีโรงเรียน จานวน ๖ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนบ้านโคกนิบง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ตาบลไทรทอง
๒. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะฮ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ตาบลไทรทอง
๓. โรงเรียนวัดสารวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน ตาบลไทรทอง
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๔. โรงเรียนบ้านปลักแตน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๕. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๖. โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนิบง ตั้งอยู่ห่างจากมัสยิดโคกนิบงไปทางทิศเหนือ
ประมาณ ๕๐ เมตร ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารวัน ตั้งอยู่ติดกับวัดสารวันไปทางทิศตะวันออก ได้รับ
การถ่ายโอนจาก สปช . เดิมและกรมการพัฒนาชุมชน
๓.๓ การศาสนา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
- มัสยิด จานวน ๕ แห่ง ดังนี้
๑. มัสยิดอัดดารีลคอยรียะฮ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ตาบลไทรทอง
๒. มัสยิดดารุลนาอิน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ตาบลไทรทอง
๓. มัสยิดนูรูลนาอิน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๔. มัสยิดบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
๕. มัสยิดบ้านพ่อเทพ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
๖. มัสยิดโคกม่วง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
- มัดราเซาะห์ จานวน ๙ แห่ง ดังนี้
๑. มัดราเซาะห์ บือติง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ตาบลไทรทอง
๒. มัดราเซาะห์ดารุลฮูดา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ตาบลไทรทอง
๓. มัดราเซาะห์โคกกายอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ตาบลไทรทอง
๔. มัดราเซาะห์อาตะบือเระ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๕. มัดราเซาะห์โคกม่วง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๖. มัดราเซาะห์กูแบปีงะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ตาบลไทรทอง
๗. มัดราเซาะห์ท่าควาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
๘. มัดราเซาะห์บาโงงูโบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
๙. มัดราเซาะห์บลูกา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ตาบลไทรทอง
- วัด จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ วัดสารวัน อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลไทรทอง
๓.๔ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๘๕ ของประชากรในพื้นที่ โดยนับถือศาสนาพุทธเพียงร้อยละ ๑๕ ของ
ประชากรในพื้นที่ มีประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งประชาชนยังคงรักษาและสืบสานให้คงอยู่ ดังนี้
ก. วันเมาลิด เป็นวันร าลึกถึงวันประสูติ ของท่านศาสดานบีมูฮาหมัดมีก ารทาพีธี
ละหมาดเพื่อสดุดีท่านศาสดา
ข. ประเพณีอาซูรอ เป็นประเพณีที่มุสลิมทั่วโลกระลึกถึงสมัยนบีมูอาหมั ด มีการทา
ขนมขึ้น โดยรวบรวมอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่มากวนในภาชนะเดียวเพื่อเลี้ยงทหารในสงคราม ซึ่งเป็นการแก้ปญ
ั หา
ความขาดแคลนอาหารในขณะนั้นและมุสลิมทั่วโลกก็ได้ทาขนมอาซูรอขึ้นทุกปีในเดือนมูฮารัมของทุกปี
ค. กิจกรรมถือศีลอด เป็นประเพณีถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ๑ ใน ๕ ของ
ศีล ๕ ที่มุสลิมิกชนทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อฝึกความอดทนอดกลั้นและให้คิดถึงคนที่อดอยากหิวโหย
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ง. วันฮารีรายอ เป็นวันที่ สาคัญของมุสลิม ซึ่งกาหนดปีละ ๒ ครั้ง คือวันที่ ๑ เดือน
เซาวาล (หลังจากการถือศีลอด) และวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจยะฮ์ การจัดงานวันอารีรายอมีความหมายกับ
มุสลิมเป็นอย่างมากเพราะเป็นวั นที่มีการแสดงถึงพลังของความรักพลังของความสามัคคีและพลังแห่งความ
สมานฉันท์ในประชาชาติอิสลาม
จ. พิธีเข้าสุนัต การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของศาสนาอิสลาม ซึ่งบังคับแก่
มุสลิมทุกคน โดยทั่วไปการเข้าสุนัตจะทาเมื่อเด็กชายอายุประมาณ ๘-๑๐ ขวบ ผู้ปกครองจะนาเด็กเข้าทาสุนตั
กับหมอทาสุนัต ที่เรียกว่า โต๊ะมูเด็ง
ฉ. วันขึ้นปีใหม่ มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึงความทุกข์ความโศกจะถูกทิ้งไว้กับปีเก่า
วันขึ้นปีใหม่มาถึงจะรับเอาแต่สิ่งใหม่ ๆ ความมีโชคและความสุข
ช. วันเด็กแห่งชาติ ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก ซึ่งเป็นผู้ที่จะ
เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป
ซ. วันวิสาขบูชา มีขึ้นเพื่อระลึ กถึงพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในวันเดียวกันและเดือนเดียวกัน
ฌ. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ควรให้
ความสาคัญผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ เป็นปูชนียบุคลที่สาคัญในสังคมที่คอยหล่อหลอมและ
ปลูกฝังให้คนในสังคมเป็นคนดี
ญ. วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระอธิษฐานว่าจะอยู่ประจาวัด
ฎ. พิธีลงทะเล นิยมจัดขึ้นในเดือน ๘ มีการนาอาหารใส่ลงในแพเพื่อนาไปลอยทะเล
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีทะเลซึ่งคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับชาวประมงได้ทามาหากิน
ฏ. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ (ทุกวันที่
๑๒ สิงหาคม) เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง
พระองค์ทรงตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเป็นวันแม่แ ห่งชาติ มีสัญลักษณ์เป็น
ดอกมะลิเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก
ฐ. วันสาทรเดือนสิบ เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษอัน ได้แก่
ปู่ ย่าตา ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทาชั่วจะตายกลายเป็นเปรตต้องทุกข์ทนทรมานในอเวจี ต้อง
อาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในแรม ๑ ค่าเดือน ๑๐ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกว่า เปรต จึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่ น้องและจะกลับไป
นรกในวันแรม ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผูม้ ีชีวิตอยู่จึงนาอาหารไปทาบุญทีว่ ัดเพื่ออุทศิ ส่วน
บุญส่วนกุสลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ฑ. ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา แสดง
ถึงความปิติยินดีในการเสด็จกลับมาจากชั้นดาวดึงส์ของพระพุทธองค์ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ ) การ
ลากพระเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ฒ. วันลอยกระทง เป็นประเพณีสาคัญ มีความเชื่อว่าได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามหา
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้านันมทานทีหรือเป็นการตอบแทน
และขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ให้มีน้าใช้ในการอุปโภค บริโภค และละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลในแม่น้า
ณ. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ ๕
ธันวาคม) เพื่ อ ระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ซึ่ง
พระองค์ทรงตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเป็นวันพ่อ
๙๐

๓.๕ การสาธารณสุข ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มีสถานพยาบาล คือ
โรงพยาบาลไม้แก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๔ บ้านปลักแตน ขนาด ๓๐ เตียง จานวน ๑ แห่ง
๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง มี
สถานีตารวจภูธรอ าเภอไม้ แก่ น จ านวน ๑ แห่ง ตั้ง อยู่ในพื้นที่ หมู่ ที่ ๒ บ้านสารวันท าหน้าที่ รัก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๔.๑ แหล่งน้า
- ลาน้าและลาห้วย
จานวน ๕ สาย
- บึงและหนอง
จานวน ๒ สาย
๔.๒ ป่าไม้
- มีป่าสงวน
จานวน ๘๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง
สภาพข้อมูลทั่วไปของเขคพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง เป็นตาบลหนึ่งในจานวน ๔ ตาบลของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ทาการตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ห่างจากที่ว่าการอาเภอไม้แก่น ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๖.๒๔ ตาราง
กิโลเมตรเนื้อที่โดยประมาณ ๑๐,๑๕๑ ไร่ เดิมเป็นหมู่บ้านในตาบลไม้แก่น ต่อมากิ่งอาเภอได้ประกาศจัดตั้ง
ตาบลและเปลี่ยนแปลงหมู่บา้ นของตาบล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ตาบลตะโละไกรทองแยก
จากตาบลไม้แก่น ตาบลตะโละไกรทอง มีลักษณะเป็นอ่าว มีคลองล้อมรอบอ่างน้าที่ทาด้วยทอง ซึ่งภาษา
ท้องถิ่นตะโละ แปลว่า อ่าว ไกรทอง แปลว่า อ่างทอง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดกับ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทิศใต้
ติดกับ ต.ดอนทราย และ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ภูมิประเทศ
โดยสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย มี
ชายฝั่งยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร มีชายฝั่งยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร
เขตการปกครอง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ๒ ตาบล ได้แก่
๑. ตาบลตะโละไกรทอง ประกอบด้วย
หมู่ ๑ บ้านดินเสมอ
หมู่ ๒ บ้านทะเล
หมู่ ๓ บ้านตะโละไกรทอง
หมู่ ๔ บ้านบิลยา
๒. ตาบลไม้แก่น ประกอบด้วย
หมู่ ๑ บ้านไม้แก่น
หมู่ ๒ บ้านปาเส
หมู่ ๓ บ้านใหญ่
๙๑

บริบททั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์
“คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ ”
ยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
จากการดาเนินงานที่ ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทองได้เ น้น การพัฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก แต่เนื่องจากการมีงบประมาณจากัด จึงต้องดาเนินการตามศักยภาพขององค์กร
ในปัจจุบันความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ ลดความสาคัญลงมาก เนื่องจากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทองโดยการพัฒนาได้ยึดแนวทางจากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและใน
ปัจจุบัน ยังพบปัญหาด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกบ้าง เนื่องจากถนนบางสายยังเป็นเพียงถนนดินลูกรัง ปัญหา
สภาพน้าท่วมขัง ในฤดูฝ น การบารุงรักษาให้แสงสว่างในยามค่าคืน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวนี้ ประชาชนยัง
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทองดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ด้านสาธารณูปโภค
ในพื้นที่บางหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลตะโละไกรทองมีปัญหาเรื่องน้าเพื่อการอุป โภค
บริโภค จากสภาพดังกล่าวทาให้แหล่งน้าดื่มน้าใช้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากอิทธิพลน้าทะเลหนุน ทา
ให้แหล่งน้าจืดแปรสภาพเป็นน้ากร่อย ไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นแหลม
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง จึง ได้ดาเนิ นการจัดทาระบบประปาหมู่ บ้านขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้วในบางส่วน และจะขยายการให้บริการจนเต็มพื้นที่ต่อไป
ด้านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิ จ ของพื้ นที่ อ งค์ก ารบริหารส่วนตาบลตาบลตะโละไกรทองขึ้นอยู่กั บความเอื้อของ
ธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการประมงชายฝั่ง และการเกษตร ซึ่ง
รายได้ขึ้นอยู่กับจานวนผลผลิตที่ได้ตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถคาดการได้เลยว่า ในแต่ละปีสภาพเศรษฐกิจจะ
ดีหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับการจ้างงานต่าง ๆ ในพื้นที่มีน้อย ประชาชนบางส่วนจึงว่างงานและบางส่วนก็
ต้องทางานนอกพื้นที่ การสร้างงานในพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
ว่างงาน การดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าวความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยการรวมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
ด้านการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้เพียงระดับประถมศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นยังมี
น้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและค่านิยมในพื้นที่ ซึ่งจะยอมรับผู้ที่มีงานทาและมีรายได้การศึกษาจึง มุ่งเน้น
เพียงให้อ่านออกเขียนได้และผ่านการศึกษาภาคบังคับเท่านั้น
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การรักษาความสงบเรียบร้อย
- มีชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน ๔ แห่ง
- ศูนย์ อปพร. จานวน ๑ ศูนย์ สมาชิก อปพร.จานวน 90 คน
- หน่วยทหารในพื้นที่ รวม จานวน ๒ ชุด
การคมนาคม
(๑) จานวนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง จานวน ๒๙ สาย ดังนี้
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จานวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๑๐,๐๔๓ เมตร
- ถนนแอลฟัสติกคอนกรีต (ลาดยาง) จานวน ๒ สาย ระยะทาง ๗,๘๗๙ เมตร
- ถนนหินคลุก จานวน ๒ สาย ระยะทาง ๓,๔๗๙ เมตร
- ถนนลูกรัง จานวน ๑๓ สาย ระยะทาง ๖,๐๖๘ เมตร
การเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน อาเภอใช้รถยนต์ส่วนตัว/รถจักรยานยนต์ ไม่มียานพาหนะประจา
ทาง การเดินทางไปตัวจังหวัดปัตตานี ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถรับ จ้าง และโดยสารรถประจาทางนอกเขตพื้นที่
นักเรียนที่ศึกษานอกพื้นที่ประเภทไปกลับ ใช้บริการรถรับจ้างประเภทจ้างเหมารายเดือน และรถบริการของ
โรงเรียน และรถส่วนตัว มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ ได้แก่ ถนนสายโคกนิบง – โคกเคียน, ถนนสายไม้แก่น-รัง
มดแดง, ถนนสายละเวง-ป่าไหม้, ถนนเชื่อมหมู่บ้านดอนทราย-บ้านป่าไหม้
ด้านศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด สุเหร่า และกูโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลามหลาย
แห่ง ประเพณีความเชื่อต่าง ๆ จึงเป็นตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ เช่น การถือบวชในเดือนรอมฏอน การ
จัดงานเมาลิด เทศกาลฮารีรายอ ประเพณีการแต่งกายและอาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้จากการประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดาเนินการรวมทั้งบริบททั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลไทรทอง และ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ก ารอนุรัก ษ์และส่งเสริ มประเพณีล งเลในพื้นที่ พหุวัฒ นธรรม แม้ ว่ายัง ไม่ ป รากฎแนวทางการ
ขับ เคลื่อนกิจกรรมที่ เอื้ อต่อการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเท่าใดนัก แต่ห ากพิจ ารณาถึง แนวทางการจัดทา
ยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่เป็นการเฉพาะนั้น อาจต้องให้ความสาคัญกับ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (strategic
planning) ที่เชื่อมโยงกับการทบทวนแผนที่ผ่านมา ดังนั้นกระบวนการวางแผนลักษณะนี้ จึงต้องอาศัยความ
ยืดหยุ่นและการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
การวางแผนโดย องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานกาหนดนโยบายหลักของพื้นที่ ขณะที่ภาคประชาชน
ต้องเข้ามามีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ดังนั้น กระบวนการสร้าง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ครั้ง นี้ คณะผู้วิจัยได้นาผลการวิเ คราะห์ข้อมูลจากตอนที่ ๑ เกี่ยวกับสถานการณ์
บริบทการดาเนินงาน รวมทั้ง พัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ที่
ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ ๒
ว่าด้วยความคิดเห็นของประชาชนซึ่งสะท้ อนความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการอนุ รักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง และ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลไทรทอง ตลอดจนข้อค้นพบสาคัญจากแนวทางการสัม ภาษณ์ม าเป็นฐานข้ อมูล
ร่วมกั บ การใช้ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus Group Interview) และการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๔๔
๙๓

ตารางที่ ๔๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑. สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ประกอบอาชีพเชื่อมโยงกับกิจกรรม/ประเพณีทางทะเล
๒. การยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยสอดคล้อ งกั บกระบวนการส่งเสริม การมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปประชาคมอย่างเข้มแข็ง
๓. มีกลไกการสร้างเสริมเยาวชนในชุมชนให้ตระหนัก
เห็นคุณค่าและความสาคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชนไว้ อันก่อให้เกิดความสานึกรักบ้านเกิด
๔. ขนาดและศักยภาพขององค์กรสามารถรองรับ การ
ให้บริการสาธารณะรวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง
๕. มีประเพณีเฉพาะถิ่นที่เชื่อมโยงกับคติทางศาสนาของ
ชาวบ้านที่นับถือพุทธและมุสลิม ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์
สาคัญบนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม
๖. ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในพื้นที่ จากฐานของ
ชุมชนแบบดั้งเดิม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
และปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรง
๗. สัดส่วนของผู้นาท้องที่และท้องถิ่น ทั้ง ชาวไทยพุ ท ธ
และชาวไทยมุสลิมสามารถกาหนดนโยบายที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาได้โดยไม่จากัดเงื่อนไข
๘. กาหนดแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
อาเภอไม้แก่นไว้ในแผนพัฒนา
๙. มีปราชญ์ชาวบ้าน (หมอพิธี) ที่ยังคงมีบทบาทสาคัญ

จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑. โครงสร้ า งพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภคสาธารณู ป การที่ ส นองตอบความต้ อ งการของ
ประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. งบประมาณ/บุคลากรที่จาเป็นต่อกระบวนการ
ด าเนิ น การด้ า นท านุ บ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่นค่อนข้างจากัด
๓. ขาดความชัดเจนในการกาหนดยุท ศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๔. วิกฤตการณ์สาคัญของการไม่มีผู้สืบทอดระเบียบ
พิธีกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน (หมอพิธี) ซึ่งเสี่ยงต่อ
การสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ง่าย
๕. อัตลักษณ์ของชุมชนเริ่อมถูกลดทอความสาคัญ
เนื่องจากชาวบ้านโดยเฉพาะชาวไทยพุทธในชุมชนมี
การย้านถิ่นฐานออกจากภูมิลาเนาอย่างต่อเนื่อง
๖. รายละเอียดพิธีกรรม/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดาเนินการในรูป แบบเดิม ได้อย่างครบถ้วน เนื่อง
ด้วยยุท ธการรัก ษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยของฝ่ายความมั่ นคงหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๗. เกิดปัญหาความไม่สงบอันนามาซึ่งการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๘. การประชาสัมพันธ์/การเข้าถึงข้อมูล/ระบบการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ฐานข้อมูลการจัดประเพณีลงเล จากหน่วยงานใน
พื้นที่มีจานวนจากัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
๙. บทบาทการขับเคลื่อนกิจกรรมในมิติของการอน
รักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย
๑๐.ขาดความร่ว มมื อ และมี ส่ว นร่ ว มในการดูแล
รัก ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม ส่ง ผล
กระทบต่ อ สภาพนิ เ วศของสถานที่ ป ระกอบ
พิธีกรรม/ประเพณีลงเลที่ชายหาด
๑๑. เกิดปัญหาสภาพทางเศรษฐกิจ/รายได้, หนี้สิน
ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๙๔

ตารางที่ ๔๔ (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการอนุรัก ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (SWOT Analysis)
โอกาส (Opportunities: O)
๑. กระแสการตื่นตัวในการดารงไว้ซึ่ง อั ตลัก ษณ์และ
วัฒ นธรรมของชุมชนท้ องถิ่น รวมทั้ ง การเชื่อมโยงอัต
ลักษณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในพื้นที่ที่ต้องอาศัยฐานการพัฒนาทางวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีนัยสาคัญ
๒. ได้รับ การสนับสนุนด้านงบประมาณ/บุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเพณีท้องถิ่นทั้ง
ระดับนโยบายจากส่วนกลางและแผนพัฒนาระดับพื้นที่
จากส่วนภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์ กรพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. การเสนอประเพณี ล งเล อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด
ปัตตานี โดยกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าสู่กระบวนการ
อนุรัก ษ์ม รดกภูมิ ปัญญาทางวัฒ นธรรมที่จับ ต้องไม่ได้
(ICH) ขององค์การ UNESCO
๔. เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอาเภอ
และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมหลาย
สายที่จะเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
๕. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอก
พื้ น ที่ ต ระหนั ก ถึ ง แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม
ประเพณีล งเล อ าเภอไม้ แก่ น ในรูปแบบของการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threats: T)
๑. การถูก ก าหนดให้เป็น “พื้นที่ สีแดง” ซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรม/
ประเพณีที่ เ กี่ ยวข้องกั บ มิ ติท างศาสนาของชุม ชน
ท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างมาก
๒. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยใน
ชี วิ ต และทรัพ ย์สิน ของประชาชนในพื้ นที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนือ่ ง
๓. บทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒ นธรรมขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นที่
บัญญัติในกฎหมายเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยั ง ถื อเป็น ภารกิ จ รอง
ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นจึง จ าเป็นต้อง
คานึงถึงการดาเนินภารกิจหลักเป็นสาคัญก่อน
๔. วิ ก ฤติ ค วามแปรปรวนทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติ เช่น การเกิดขึ้นของ
สภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
๕. ปั ญ หาเชิ ง กระบวนการที่ ส าคั ญ เช่ น ไม่ มี
หน่ ว ยงานหลั ก ในการรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การจั ด
ประเพณีลงเลอย่างชัดเจน, ขาดการประสานงานใน
การปฏิบัติง านของภาครัฐเชิง บูร ณาการ รวมทั้ ง
หน่วยงานรัฐขาดการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมใน
การจัดประเพณีลงเลในลักษณะต่างฝ่ายต่างทา
๖. ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเขตพื้นที่บริการ
สาธารณะทั บ ซ้ อ นระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่วน
ท้ องถิ่นส่วนบน (องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด) กั บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นล่ า ง (องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลและ/หรือเทศบาล)
๗. เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลระดับชาติส่ง
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
๘. ค่านิยมและวัฒนธรรมกระแสหลักมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๙. อิ ท ธิ พ ลของแนวคิ ด การท าให้ วั ฒ นธรรม
กลายเป็นสินค้าเชิงมูลค่าเนือความสาคัญเชิงคุณค่า
๙๕

ทั้งนีห้ ลังจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกดด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ตามตารางที่ ๔๔ ข้างต้น คณะผู้วิจัย ได้เ ปิดโอกาสให้ผู้ส นทนากลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นถึง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับบริบทการดาเนินงานเชิงพื้นที่ของชุมชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง รวมทั้งพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ และพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้
แก่น (วุฒิชัย แดงเงิน และ ปรเมศวร์ แก้วเอียด, สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล ๙ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่ง
สามารถกาหนดแนวทางการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามหลักการ SWOT Matrix อันประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก
(SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ดังรายละเอียดในตารางที่ ๔๕
ตารางที่ ๔๕ ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนายุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล (SWOT Matrix) และการกาหนดกลยุทธ์ดาเนินการ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O : ๑-๕

จุดแข็ง (Strengths)
ภายใน S : ๑-๙

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
การกาหนดเป้าหมายโดยใช้จุด การกาหนดเป้าหมายโดยใช้ความ
แข็งประสานกับความได้เปรียบใน ได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน
โอกาส จากปัจจัยเกี่ยวข้องดังนี้
จากปัจจัยเกี่ยวข้องดังนี้
S ๑-๖ + O ๑-๒
S๗+O๓
S๘+O๔
S๙+O๕

อุปสรรค (Threats)
T : ๑-๙

จุดอ่อน (Weaknesses)
W : ๑-๑๑

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
การกาหนดเป้าหมายโดยใช้จุด
แข็งหลบหลีกอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดต่าง ๆ จากปัจจัย
เกี่ยวข้อง ดังนี้
S ๑-๕ + T ๑-๓, T ๖ & T ๘ -๙
S ๖-๘ + T ๔ & T ๗
S ๙ -๑๑ + T ๕

W ๑-๓, W ๗-๑๑ + O ๑-๒ & O ๕
ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒
W ๔ - ๕ + O ๓ ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
W ๖ + O ๔ ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
การกาหนดเป้าหมายโดย
ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีก
อุปสรรคหรือข้อจากัดต่าง ๆ จาก
ปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้
W ๑-๙ + T ๑-๖, T๘ & T ๑๐-๑๑
W ๑๐ + T ๗
W ๑๑ + T ๙

ที่มา : ดัดแปลงจาก ปกรณ์ ปรียากร (๒๕๔๒ : ๑๓๑)
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นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ป ระกอบหลังจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกข้างต้นซึ่งสะท้อ นถึงการกาหนดกลุยทธ์เชิงแก้ ไข (WO) ที่ ส อดคล้องกับ แนวทางการ
กาหนดเป้าหมายดาเนินการหลัก โดยใช้ความได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อ น จากปัจจัยเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนประเพณีลงเล โดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
แล้ว ยังพบว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเชิงระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนายุทธศาสตร์อนุรกั ษ์และส่งเสริม
ประเพณี ล งเลในพื้ น ที่ พ หุวั ฒ นธรรมอ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ดปัต ตานี ก็ นั บ เป็นกลไกที่ มี บ ทบาทส าคัญ ใน
กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะบทบาทของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ๑.องค์กรทางการเมืองระดับชาติ เช่น รัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกับงานวัฒนธรรม, กรอบทิศทางตามนโยบาย
การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กั บ งานวัฒ นธรรมรวมทั้งกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กับงานวัฒนธรรม เป็นอาทิ นับเป็นกลไกการเมืองระดับชาติ ที่มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดทิศทางในรูปของนโยบายการท่อ งเที่ยวในภาพรวมระดับประเทศ และ ๒.องค์กรทางปกครองระดับ
พื้นที่ เช่น สภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด สภาวัฒนธรรมระดับอาเภอ รวมถึงสภาวัฒนธรรมระดับตาบล ซึ่ งเป็น
เสมือนหน่วยงานประสานความร่วมมือในฐานะของผู้รับเอานโยบายด้านการอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมจากส่วนกลางมาสู่การปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงพื้น ที่ รวมทั้ง ๓.องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งของรัฐที่เกิดจากการกระจายอานาจของส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นให้
ดาเนินกิ จ กรรมอันเป็นบริการสาธารณะในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ก ฎหมายบัญญัติ ขณะเดียวกั นยัง
นับเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญภายใต้บริบทของหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการประสาน
ผลประโยชน์แก่ชุมชนผ่ านการสนับสนุนกระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันถือเป็นบทบาทในการ
จัดท าบริก ารสาธารณะรูป แบบหนึ่ง ตามเจตนารมของประชาชนในท้ องถิ่น พร้อมกั นกั บ การปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวข้องและนโยบายที่ได้รับมอบมาจากส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้การวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานีที่สัมพันธ์กับการดาเนินงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถูกกาหนดกระบวนการดาเนินงานภายใต้แผน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับ
พื้นที่และระดับชุมชน โดยเฉพาะการดาเนินการตามวิสัยทัศน์ ของกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนธรรมสร้างคนดี
สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ระดั บ นานาชาติ ” ผสานกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังกล่าวถือเป็นภารกิจสาคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานกากับนโยบายระดับ ชาติ บนพื้นฐานของมาตรฐานการบารุงรัก ษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น ผ่ า นแนวการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ บทบาทใน
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. บทบาทการเป็นองค์กรดาเนินการหลัก ๒.บทบาทการเป็น
องค์ก รเชื่อมร้อ ยเครือ ข่าย และ ๓. บทบาทการเป็นองค์ก รอานวยความสะดวก ทั้ ง นี้ข้อเสนอการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีขั้นตอนตามหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการสารวจองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดการวิจัยในขั้นต้น อันนามาสู่การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ผ่านการ
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สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การดาเนินงานที่เหมาะสมด้วยรายละเอียด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ บริบทและพลวัตการจัดประเพณีลงเล ในปัจจุบัน รวมทั้งความ
คิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนองค์ประกอบและปัจจัยที่เชื่อมร้อยตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ ผ่านการนาเสนอรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดบนฐานของข้อค้น พบที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะจากพื้นที่ กรณีศึกษา อันนาไปสู่การตกผลึกยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผน
ดาเนินการด้านส่งเสริมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับพื้นที่ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง ด้วยการนาเสนอชุดความสัมพันธ์จากกลไกการขับเคลื่อนในบริบทเชิง
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยถือเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนางานด้านวัฒนธรรมไป
ใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พั นธกิ จ และยุท ธศาสตร์การดาเนินงานอนุรัก ษ์และส่ง เสริมประเพณีลงเล ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือของชุมชนพื้นที่อาเภอไม้แก่น ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสงั คมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยงั่ ยืน”
พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิน่
อย่างเป็นรูปธรรม
พันธกิจที่ ๒) สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมขยายกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เฉพาะท้องถิ่นจากฐานราก
พันธกิจที่ ๓) เสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนในลักษณะภาคีเครือข่ายดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผน
และนโยบายทุกระดับเชิงบูรณาการ
พันธกิจที่ ๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พหุสังคมด้วยการพัฒนา ตามมาตรฐานการ
จัดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ มี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลงเล ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์
- กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุท ธ์ที่ (๑) ก าหนดมาตรการอนุรัก ษ์ ป ระเพณีเ ฉพาะถิ่นที่ ปรากฎในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ (๒) กระตุ้นจิตสานึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ (๓) กาหนดกระบวนการคุ้มครองประเพณีลงเล ตามมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๙๘

- เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๒ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ (๑) ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีความรู้และความเข้าใจบทบาท
ของตนในการสนับสนุนกระบวนการอนุรักษ์ประเพณีลงเล
เป้าหมายที่ (๒) ชุมชนท้องถิ่นให้ความสนใจและเข้าร่ว มประเพณีลงเล บนพื้นฐาน
คิดว่าด้วยการปกป้องอัตลักษณ์ของตนอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล
- กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ (๑) การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับให้เกิดความ
เชื่อมโยงการอนุรักษ์ประเพณีลงเล
กลยุท ธ์ที่ (๒) ปรับ ภารกิ จ ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในอาเภอไม้ แก่ น ให้
รองรับกับการจัดทาบริการสาธารณะด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ (๓) กาหนดบทบาทขององค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายการอนุรกั ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ให้มีความชัดเจน
- เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มี ๔ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ (๑) ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ขับเคลื่อนการดาเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
เป้าหมายที่ (๒) มีแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนให้สามารถกาหนดรายละเอียดและ
ดาเนินการจัดประเพณีลงเลได้ตามความเหมาะสม
เป้าหมายที่ (๓) แสวงหาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณ๊ลงเล โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมายที่ (๔) เร่งเสริมความเข้มแข็ง เชิงคุณภาพ ควบคู่การเชื่อมร้อยเครือข่าย
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงปริมาณ ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสันติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
- กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ (๑) กาหนดมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรม
แก่ผู้เข้าร่วมประเพณีลงเลและประชาชนในพื้นที่
กลยุท ธ์ที่ (๒) แสวงหาแนวทางจัดการความขัดแย้ง โดยอาศัยการร่วมการรักษา
ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นโดยส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ (๓) สนับสนุนศักยภาพของชุม ชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นว่าที่ก้าวข้ามความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนา
- เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มี ๓ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ (๑) พัฒ นากระบวนการจัดการความขัดแย้ง ให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
๙๙

เป้าหมายที่ (๒) มี ม าตรการคุ้ม ครองและรัก ษาความปลอดภัย ให้ชุม ชนท้ องถิ่น
สามารถจัดกิจกรรมภายใต้ประเพณีลงเลได้อย่างปลอดภัย
เป้าหมายที่ (๓) จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกลุ่มผู้ปฎิบัติ ทั้งในและนอกวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔) การก าหนดกลไกการด าเนิ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ง เสริม ประเพณี ล งเล ด้ ว ย
หลักธรรมมาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
- กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเพื่อรองรับการอนุรักษ์ประเพณีลงเล ที่
จาเป็นทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ (๒) พัฒนาขีดความสามารถการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของทุก
ภาคส่วนต่อการอนุรักษ์ประเพณีลงเล อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ (๓) กาหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ตามหลักของกฎหมาย อันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล
- เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มี ๔ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ (๑) การปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบสาธารณูป โภค-สาธารณูป การที่
เชื่อมโยงเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
เป้าหมายที่ (๒) การเสริม สร้างจิตส านึก ในการดาเนินกิ จ กรรมด้วยแนวคิดการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่นโดยชุมชน ของชุมชนและเพื่อชุมชน
เป้ า หมายที่ (๓) การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน โดยอาศัยทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ (๔) การเสนอประเพณีลงเล ให้กิ ดความยั่งยืนโดยบรรจุในแผนการ
อนุรักษ์กิจกรรม/โครงการ ผ่านชุดนโยบายด้านวัฒนธรรมระดับชาติ
ทั้งนีจ้ ากการวิเคราะห์และประเมินยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับ
บริบทเชิงพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ข้างต้น สามารถประยุกต์แนวทางการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานทางปกครองที่มีบทบาทการดาเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาถึงความสอดล้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายละเอียดการกาหนดนโยบายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทสาคัญต่อการสืบทอดอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยอาศัย
กลไกหลักที่สคัญได้แก่ นโยบายและแผนปฎิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องมีรูปแบบการกาหนดแนวทางการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว
ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างหลากหลาย เช่นเดียวกันกับภารกิจด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ที่ อยู่บนฐานของการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ตามบริบทของพื้นที่ศึกษารายกรณี ดังนี้
๑๐๐

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณ๊ลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
ภายใต้การดาเนินงานตามภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรทอง พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณ๊
ลงเล ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล นาสูส่ ังคมสันติสุข ด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล”
๒) นโยบาย
ทั้งนี้เพือ่ ให้การดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายได้ดังนี้
๑. การเพิ่ มศักยภาพและความสามารถการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับ การอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณีลงเล โดยมี ก ลไกที่ ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าตามมาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการทาการเกษตร การส่งเสริมการตลาดให้มีคุณภาพ
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การตลาดให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์เ รียนรู้ชุมชน รวมทั้ ง การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมทรัพยากร
บุคลากร/งบประมาณที่สอดคล้องตามภารกิจและจาเป็นรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของ อสม.ด้วย
๓. การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับ การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิ ตสาธารณะร่วมในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณะทุกประเภท รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๔. การสร้างความมั่ นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินเพื่อรองรับ การอนุรัก ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้รักสามัคคี การสร้างเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๕. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒ นาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีขีด
สมรรถนะและมีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกั นแสวงหาแนวทางให้ประชาชนมี ความพึง พอใจและเชื่อมั่ นในมาตรฐานการ
ให้บ ริการภาครัฐ รวมทั้ งมี ส่วนร่ว มในการกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ
๓) ยุทธศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ของนโยบายที่ ส อดคล้องกั บ วิสัยทั ศน์ ของกระทรวงวัฒ นธรรม โดยกรมส่ง เสริม
วัฒ นธรรม และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้วยการจัดทาบริการ
๑๐๑

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่น รวมทั้งบทบาทการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เป็นรายประเด็นได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม เพื่อรองรับการอนุรกั ษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้า
๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะและขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๓ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้าให้ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์
๑.๔ พัฒนาระบบงานสารสนเทศเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ
๒.๑ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
๒.๒ ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและประชาชนผู้ด้อยโอกาส
๒.๓ ส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒..๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาทุกระดับ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการชุมชน / สังคมและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรองรับการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ
๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มี
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๒ จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคประชาชน สมาคม มูลนิธิและอื่น ๆ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ
๔.๑ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๔.๓ จัดทากลไกกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสียอย่างเป็นระบบ
๕. ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ
๕..๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
๕.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับ การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๑ ด้าน คือ
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาการเมื องและการบริหารจัดการที่ดีเ พื่อรองรับ การอนุรัก ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ
๗.๑ ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗.๒ สนับสนุนทรัพยากรการบริหารในการให้บริการประชาชน
๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับ
๗.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
๑๐๒

โดยสรุป แล้วการพั ฒ นายุทธศาสตร์เ ชิง นโยบายว่าด้วยการอนุรักษ์และส่ง เสริม ประเพณีล งเล ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลไทรทองครั้งนี้ มี ก ลยุทธ์ก ารดาเนินงานที่สัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้านคุณ ภาพชี วิต ยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้า นการเมื อ ง การบริ ห ารจัด การที่ ดี รวมทั้ ง การพัฒ นา
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีม าตรฐานในบริบ ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ พหุ
วั ฒ นธรรม อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปัต ตานี ด้ ว ยเงื่ อนไขดั ง กล่า ว นั บ เป็ นแนวทางส าคั ญ และสอดรับ กั บ
ผลการวิจัยที่ระบุว่าบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนตาบลไทร
ทอง มีความสัมพันธ์กับบทบาทการเชื่อมร้อยเครือข่ายอย่างมีนัยสาคัญ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณ๊ลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
ภายใต้การดาเนินงานตามภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตะโละไกรทอง พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับ การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณ๊ลงเล ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
“คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับกลไกการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล”
๒) นโยบาย
ทั้งนี้เพือ่ ให้การดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกร
ทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายได้ดังนี้
๑.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เป็นพื้นฐานสาคัญในการส่งเสริมความปรองดองเพื่อให้เกิดพลังความสามัคคีด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการในลักษณะของการปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นต้น
๒.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ จัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล การจัดการแก้ไขปัญหา
น้ าเสี ย ชุ ม ชนเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพน้ าของทะเลและแหล่ง น้ าจื ด การจั ด การปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพตาบล การพื้นฟูพื้นที่ที่เคยปลูกและนามาใช้ประโยชน์ในอดีต
การจัดการสงวนพันธ์ ขยายพันธ์และการบารุงรักษาอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งประมง การส่งเสริมเกษตรกรรมไร่นา
สวนผสมตามวิถีชีวิตดั้งเดิมและสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาชีพ ณ พื้นที่ตาบลไม้แก่น เป็นต้น
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
นาไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลทะเลน้อย การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ช่าง
ซ่อมเครื่องเรือหางยาวหรือวิชาชีพอื่ น พั ฒนาฟื้นฟูและส่ง เสริมกิ จกรรมด้านศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นอาเภอไม้แก่น การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสานึกเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
๑๐๓

ทางศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่ถูกนาเสนอผ่านประเพณีสาคัญเฉพาะถิ่น เช่น ประเพณีลงเลให้เป็น
งานประจาปีของพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดย
มี ก ลไกที่ ส าคัญ ได้แก่ ก ารสนับ สนุนให้มี ก าร ลด ละ เลิก ยาเสพติด การพนัน อบายมุ ขและส่ง เสริมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงพื้ นที่ชุม ชน การจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการพัก ผ่อน
หย่อนใจ การส่งเสริม กิจการ อปพร. เพื่อประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้ครบวงจร เป็นต้น
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชน การจัดทาฐานข้อมูลประเพณีลงเล ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีประจาถิ่น การจัดให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพสาหรับวิถีชีวิต
ชาวประมง การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหาดละเวงเป็นลานอเนกประสงค์ รองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจการ
กลุ่มแม่บ้านโดยเฉพาะของฝากและของที่ระลึก รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อ ประเพณีลงเลและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น
๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่
สาคัญ ได้แก่ การก่อสร้างคูระบายน้า/ฝาคูระบายน้าในตาบล การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูระบายน้ารวมทั้งการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตาบล เป็นต้น
๓) ยุทธศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
ไกรทอง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒ นธรรม และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้วยการจัดทาบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่น รวมทั้งบทบาทการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เป็นรายประเด็นได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและการบริการเพื่อรองรับการจัด การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ
๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น
๑.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการจัด การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ
๒.๑ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน
๒.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
๒.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับการจัด การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ
๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา การศึกษา
๓.๒ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ตอ่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑๐๔

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการจัด การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ
๔.๑ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมการกีฬา
๔.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๔ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัด การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ
๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ประเพณ๊ท้องถิ่นเป็นทุน
๕.๒ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์/อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัด การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ
๖.๑ การพัฒนาบริการสาธารณะทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารูปการ
๖.๒ การบริหารจัดการน้าจืดและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ชุมชนอย่างเป็นระบบ
๖.๓ การจัดระเบียบการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ไม่ให้เกิดการทับซ้อน
โดยสรุป แล้วการพั ฒ นายุทธศาสตร์เ ชิง นโยบายว่าด้วยการอนุรักษ์และส่ง เสริม ประเพณีล งเล ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทองครั้งนี้ มีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สัมพันธ์กบั
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้านคุณ ภาพชี วิต ยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้า นการเมื อ ง การบริ ห ารจัด การที่ ดี รวมทั้ ง การพัฒ นา
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีม าตรฐานในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ พหุ
วัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนับเป็นแนวทางสาคัญและสอดรับกับผลการวิจยั
ที่ระบุว่าบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทการเชื่อมร้อยเครือข่ายอย่างมีนัยสาคัญ
๔ . จุดยื นทางยุ ทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จากการรวบรวมข้อ มูลด้านสภาพพื้นที่ รวมทั้ งบริบทการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ซึ่ งเป็น
องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น กรณีศึก ษา ผ่านกระบวนการก าหนดจุดยืนการพัฒ นาตามแผนยุท ธศาสตร์
(Strategic Positioning) ในพื้ นที่พ หุวัฒนธรรมจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกั บการประมวลผลความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎใน
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง ถือเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความหลากหลาย
ดังนั้นจากผลการวิจัยเบื้องต้น สามารถกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกตามวิสัยทัศน์ว่าด้วย
“การอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ล งเล ด้ ว ยกลไกความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนพื้ น ที่ อ าเภอไม้ แ ก่ น ผ่ า นกระบวนการ
เสริมสร้างอัตลัก ษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้อ งกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน ” ดังกล่าวได้ถูกกาหนดให้มีทิศทางสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
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กระทรวงวัฒนธรรม ควบคู่กับการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมเป็น ส่วนหนึ่ง ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตามรายประเด็นสาคัญดังนี้
๑) พั ฒ นาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโ ภครวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งอย่างสมดุล
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับให้มีทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลเมือง
ศึกษา (Civic Education) เพื่อสร้างพลเมืองดีและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับ ปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่ง เสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยที่สอดคล้องกับการเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่ง เสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พั ฒ นาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒ นาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิก าร ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน โดย
กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการจาหน่ายยาเสพติดทุกประเภท เพื่อนาไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคมด้วยการดาเนินงานด้วยแนวคิดพื้นที่สีขาวที่ปลอดยาเสพติดเต็มพื้นที่
๖) จัดพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนการให้บริการสาธารณะและรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ด้วยการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม การไฟฟ้า การประปาประจา
หมู่บ้านรวมถึงสาธารณูปโภคอื่นอย่างทั่วถึง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างหลากหลายในพื้นที่ อาเภอไม้แก่น พร้อมมุ่งเน้นโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่ การ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
รวมทั้งนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร พร้อมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รบั
การศึกษา ฝึกอบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ
รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทาระบบกาจัด
ขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๓) กาหนดแนวทางบริหารจัดการตามหลักสันติวิธี พร้อมกับสร้างกลไกขับเคลื่อนเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานในลักษณะภาคีเครือข่ายเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุขและสมานฉันท์ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
๑๐๖

ด้วยแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาเป็นต้องคานึงถึงข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยวิธี SWOT Analysis และ SWOT Matrix รวมทั้งผลการวิจัยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย ที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขของการพัฒนาขีดความสามารถการจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจ ของหน่วยงาน
กากับนโยบายระดับประเทศ และการกากับการดาเนินงานจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรม
อาเภอไม้แก่นรวมทั้งสภาวัฒนธรรมตาบลไม้ แก่น หรือองค์กรปกครองส่ วนท้องที่ หมายถึงหน่วยงานระดับ
ตาบลและหมู่บ้าน ซึ่ง ถือ เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายในระดับพื้นที่ อันก่ อให้เ กิ ดความสันติสุขและ
สมานฉันท์ได้อ ย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เ พื่ อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องคืการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่สนับสนุน
ช่วยเหลือการจัดบริการสาธารณะแก่การดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไทรทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล นาสู่สังคมสันติสุข ด้วยการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” เชื่อมโยงกับการกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลตะ
โละไกรทอง ภายใต้วิสัยทั ศน์ “คุณภาพชีวิตต้องดีทุ กด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ที่
สอดคล้องกับกลไกการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” ดังกล่าวนับเป็นแนวทางสาคัญของข้อเสนอการวิจยั
สู่การข้อเสนอเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถอธิบายผ่านโมเดลชุดความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใน
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภาพที่ ๑๑
การกากับวิสัยทัศน์
พันธกิจและนโยบาย
ขององค์กรระดับชาติ
การผสานแผนปฏิบัติ
การขององค์กร
ปกครองระดับพื้นที่
การเชื่อมโยงแผน
ดาเนินงานขององค์กร
ระดับท้องที่

การพัฒนาวิสัยทัศน์/กลยุทธ์การ
ดาเนินงานอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลในกระแสโลกาภิวัฒน์

บทบาท อปท. กับการเชื่อมร้อยเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ของประชาชน/ชุมชนพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ ๑๑ Model การขับเคลือ่ นผลการวิจัยสูก่ ารปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม
๑๐๗

ปัจ จุบัน พื้ นที่ พ หุวัฒ นธรรมจัง หวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยก าลัง ถูก ท้ าทายจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยระบบทุนนิยมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีการดารงชีวิตของประชาชนที่พยายามมุ่งรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยกลไกของชุมชน
ภายใต้ บ ริ บ ททางวั ฒ นธรรมเฉพาะถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ที่ ก าลั ง เลือ นหายตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งมาก
ขณะเดียวกันผลกระทบดังกล่าวได้ขยายผลไปสู่ความลักลั่นของกระบวนการเชื่อมร้อยทางวัฒนธรรมอันไร้ซึ่ง
ความสมดุล ระหว่างวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมี นัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบของพิธีกรรมเฉพาะถิ่นบางพื้นที่ ทั้งนี้ปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้สาคัญ
ของการที่บุคคล ชุมชนรวมถึงสังคม ถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) ไปกับระบบความคิด ความ
เชื่อรูปแบบใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลให้
ความเป็นเอกภาพขององคาพยพต่าง ๆ ภายในชาติเลือนหายไปด้วยเช่นกัน ดัง นั้นมรดกทางวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลัก ษณ์เ ฉพาะของชุม ชนท้ อ งถิ่ น ควรนากลับ มาเป็นกลไกส าคัญ ในการพัฒ นาความเข้ม แข็ง ทาง
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่นของตนอั นนาไปสู่ก ารสร้างความยั่ง ยืนทางวัฒ นรรมระดับชาติ นอกจากนี้ก ารอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจาเป็นต้องพัฒนาจากฐานการมีส่วนร่วมของประชานใน
ชุมชนซึ่งตระหนักรู้และหวงแหนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งผ่านการคงไว้ซึ่งรูปแบบการจั ดประเพณีอย่าง
มีระเบียบแบบแผนอีกด้วย (อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ์. สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ด้วยความส าคัญ ของเครือ ข่ายดาเนินการขับ เคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ผ่านการอนุรัก ษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับย่อมมีบทบาทที่
แตกต่างกันตามอานาจหน้าที่ทั้งองค์กรระดับชาติที่กาหนดนโยบาย องค์กรระดับพื้นที่ที่นานโยบายดังกล่าว
ไปสู่การกาหนดแผนปฏิบัติการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ที่นับเป็นกลไกสาคัญใน
การผลักดันและกระตุ้นให้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการกาหนดแ นว
ทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน ขณะเดียวกันการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมยอมรับความเป็น
พลวัตที่ก่อตัวขึ้นในสังคมทีละเล็กทีละน้อยจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก
วัฒนธรรมนั้นย่อมมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกลไกในการธารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการจัดระบบการ
บริห ารอย่างสมดุลระหว่างกลไกการใช้อ านาจทางปกครองระดับท้ องถิ่นซึ่ง ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดมาผสานเข้ากับการสร้างบรรยากาศการมีส่ วนร่วมของประชาชนผ่านแนวทางการอนุรักษ์
ประเพณีของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ในพื้นที่
พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ ด้วยกลไกการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ซึ่งปรากฏเฉพาะพื้นที่อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี อันถือเป็นมรดกล้าค่าที่สาคัญของท้องถิ่นและของชาติไทยที่ควรรักษาไว้ ให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป ด้วยข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สู่การกาหนดกระบวนการดาเนินงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง ๔ ประการดังนี้ (วนิชย์ ขวัญนุ้ยและอนัส สะแม. สัมภาษณ์, ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ยุท ธศาสตร์ที่ ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลงเล ซึ่ง เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์ โดยการกาหนดมาตรการอนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎ
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยกลไกการเชื่อมร้อยเครือข่ายดาเนินงานระหว่างองค์กรปกครองทุกระดับ พร้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการกระตุ้นจิตสานึก ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัด การ
อนุรักษ์ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน ด้วยข้อกาหนดกระบวนการคุ้มครองประเพณี
ลงเล อย่างชัดเจนตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
๑๐๘

ยุท ธศาสตร์ที่ ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล ด้วยการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้
เกิดความเชื่อมโยงการอนุรักษ์ประเพณีลงเล และการปรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอไม้
แก่น ให้รองรับกับการจัดทาบริการสาธารณะด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น รวมทั้งการกาหนดบทบาท
ขององค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ให้มีความชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสันติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรกั ษ์
และส่ง เสริม ประเพณีล งเล ผ่านกระบวนการก าหนดมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและการป้องกั น
อาชญากรรมแก่ผู้เข้าร่วมประเพณี ลงเลและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้การแสวงหาแนวทางจัดการความ
ขัดแย้งโดยอาศัยการร่วมการรักษาผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นโดยส่วนรวม รวมทั้งการสนับสนุน
ศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นว่าที่ก้าวข้ามความแตกต่าง
ทางความเชื่อและศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การกาหนดกลไกการดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรม
มาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับ การ
อนุรัก ษ์ประเพณีลงเล ที่ จ าเป็นทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้ ง สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ขณะเดียวกันการพัฒนาขีดความสามารถการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของทุกภาคส่วนต่อการอนุรักษ์
ประเพณีลงเล อย่างยั่งยืน รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ตามหลักของกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล
๕. อภิปรายผลการวิจัย
การสารวจองค์ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่สัมพันธ์กับการ
วิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ครั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางดาเนินงานจากการประเมินร่วมกัน ของ
ชุมชนผ่านวิสัยทัศน์ “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือ ของชุมชนพื้นที่อาเภอไม้แก่น ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” ซึ่งสามารถประมวลสาระข้อค้นพบสาคัญที่สอดคล้องกับ
การประมวลผลการอภิปรายข้อค้นพบจากการวิจัยรายประด็น ได้ดังนี้
บทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษาได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง และ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละไกรทอง พบว่า บทบาทการเชื่อมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) สอดคล้องกับการดาเนินงาน
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลมากที่สุดตามความคิดเห็นของประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นควรก าหนดบทบาทของการเป็นองค์ก รที่ ท าให้เ กิ ดการเชื่อมโยง/ประสานงานระหว่างชุม ชนกับ
หน่วยงานทางปกครองทั้งในและนอกพื้นที่ผา่ นประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในขณะที่บทบาท
ด้านผู้ดาเนินการหลัก (Moderator) ที่สะท้อนถึงองค์กรหลักที่กาหนดรูปแบบการดาเนินงานตามแนวทางการ
บริหารและการจัดประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งบทบาทด้านผู้อานวยความสะดวก
(Facilitator) ซึ่ ง สะท้ อ นบทบาทของการเป็น องค์ ก รอ านวยความสะดวกแก่ ชุ ม ชนและสนับ สนุน ให้เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ เกี่ ยวกับประเพณีเฉพาะถิ่น ซึ่ง นับ เป็นกลไกสาคัญอีกประการที่เอื้อต่อการดาเนินการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมได้อีกด้วย
๑๐๙

จากข้อ ค้นพบดัง กล่าวได้ขยายองค์ความรู้ให้มี ความชัดเจนเพิ่ม มากขึ้นเกี่ ยวกั บรายละเอียดของ
กระบวนการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี โดยอาศัยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทย
เชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ของวันจรัตน์ เดชวิลัยและทวนธง ครุฑจ้อน (๒๕๕๖) ระบุว่าลักษณะและ
ปัจจัยการสื่อสารเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ ยนมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกั นทางบวกอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นมี ก ารก าหนดนโยบายการจั ด ท า
แผนพัฒนาและแผนประจาปีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และสืบทอดตามระเบียบที่กาหนดสาหรับบทบาทที่ดี
(good practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการร่วม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (พ้อต่อ) ของเทศบาลนครภูเก็ต โครงการถือศีลกินผักของเทศบาลเมือง
กะทู้ และโครงการถือศีลกินผักขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว บทเรียนสาคัญที่ได้จากงานวิจัย คือ
การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริ หารภายใต้แนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงระบบและต่อเนื่องและ
ท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นแบบการดาเนินงานทางวัฒนธรรมที่ดีข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ
ประชาชนต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน
ฮกเกี้ยนให้มากขึ้นโดยมีการสื่อสารสืบทอดในเชิงสัญลักษณ์ที่ผ่านระบบคุณค่าความคิด ความเชื่อประเพณี
พิธีกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมอันถือเป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การวิจัยการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานียังเสนอข้อมูลเชิงกระบวนการที่สาคัญของการเชื่อมร้อยบทบาทการดาเนินงานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควบคู่การประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องที่ ภายใต้การนาของกานันและผู้ใหญ่บ้าน อัน
ได้แก่ หน่วยงานทางปกครองรูปแบบตาบลและหมู่บ้านตามลาดับ จากฐานข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะผล
การศึก ษาของฐาศุกร์ จันประเสริฐ (๒๕๕๗) เรื่องบทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตาบลเกาะ
หวาย จังหวัดนครนายก พบว่าบทบาทของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน สามารถแบ่งออกเป็น
บทบาทที่เป็นทางการและบทบาททีไ่ ม่เป็นทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นในลักษณะที่
เป็นคณะทางานที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยชุมชน ตาบลและจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน เป็นบทบาทที่เกิดขึ้น
ในฐานะของการเป็นผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะทางานที่ชัดเจน การดาเนินงานจะเป็นในลักษณะของการ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่จะนาไปสู่การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึง
ร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาศักยภาพของชุมชน การวางนโยบายของชุมชนโดยเชื่อมโยงกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน การนากิจกรรมการอนุรัก ษ์วัฒนธรรมบรรจุในแผนพัฒนาของตาบล การ
นาเสนอการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น
ขณะเดียวกันบทบาทของผู้นาที่ไม่เป็นทางการ เป็นบทบาทในลักษณะของการเป็นผู้นาในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนโดยการยอมรับนักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบต่อกันมาจากครอบครัวและที่เข้ามาด้วยความเต็มใจแต่บทบาทของการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้งตาแหน่งหน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะ
เป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการได้รับเลือกให้ เป็นผู้นาการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจาก
สมาชิกในชุมชน เช่น ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม ผู้นาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกใน
๑๑๐

ชุมชน ผู้นาในการสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการระหว่างชุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวนที่ไม่เป็นทางการผ่านบทบาทการเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ศาสนา และประเพณี
เป็นบทบาทของผู้นาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หรือเป็น ผู้นาที่สืบทอดการเป็นผู้นาทางความเชื่อจาก
บรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ต้องเป็นผู้นาที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมา
ก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ หรือการเป็นผู้นาในการประกอบพิธีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นต้น
นอกจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังปรากฎงานศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรัก ษ์วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ ที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้พื้นฐานของ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและรูปแบบการแสดงออกซึ่งพิธีกรรมเฉพาะถิ่นกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการอธิบาย
การคงอยู่ของประเพณีลงเลที่ปรากฎ ณ ชุมชนบ้านใหญ่ ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการ
ส่ง เสริมการปฏิบัติผ่านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงรายละเอียดพิธีกรรมทีส่ ัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปและการเปลี่ยนรูปของประเพณีจากกรณีศึกษา เช่น การ
วิจัยของชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (๒๕๕๗) เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตาบลคลอง
แดน อาเภอระโนด จัง หวัดสงขลานั้น พบว่า การสืบถอด/ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในตาบลคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยที่ภูมิปัญญา
ชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทาให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังปรากฏการ
ปฏิบัติถึงรุ่นต่อมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาแทรกแซงจนทาให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหลือเพียงคาบอกเล่าเท่านั้น ดังนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงเกิดการ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ในลักษณะของการรวมกลุม่ จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสถาบันทางศาสนาอันนาไปสู่การกระตุ้นการส่ง เสริม และอนุรัก ษ์ ภูมิ
ปัญ ญาท้ องได้อ ย่างมี นัยส าคัญ เช่นเดียวกั บ การท าความเข้าใจเกี่ ยวกั บ ประเพณีที่ ป รากฏในภาคใต้และ
โดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมนั้น ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา (๒๕๓๗) ได้สรุป
เกี่ยวกับการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่หมู่บ้านภาคใต้มีวัฒนธรรม
ความเชื่อท้องถิ่นสมทบด้วยหลักเหตุผลนิยมจากโลกภายนอก ทาให้ชุมชนจัดการและรับมือกับปัญหาโดยการ
เน้นพลังอานาจของตนเอง ไม่ยอมรับว่าอานาจอื่นเหนือกว่าหรือครอบงาไว้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและใน
ชุมชนมากกว่าจะรอความช่วยเหลือจากอานาจอื่นหรือบุคคลอื่น เหตุที่ไม่ได้อาศัยสังคมประเพณีโบราณเป็น
หลักอย่างเดียวในการจัดระบบชุมชนนี้เองทาให้ชาวภาคใต้เข้าสู่สังคมสินค้าด้วยความตระหนักในอานาจของ
ตนเอง ชาวบ้านได้ริเริ่มและเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาของตนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาตามข้อเรียกร้องของรัฐ หลายหมู่บ้านได้พลิกแพลงเนื้อหา รูปแบบองค์กรชนิดต่าง ๆ ทั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมายและเลี่ยงกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชนของตัวเองอีกด้วย
ในขณะที่ ข้ อ ค้ น พบการวิ จั ย ว่ า ด้ ว ยจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ( Positioning Strategics) เกี่ ย วกั บ
กระบวนการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อเชื่อมโยงกับ
มิติการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นยกระดับคุณค่าต่อมรดกทางวัฒนธรรมบนฐานของอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
จาเป็นต้องปรับรูปแบบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมให้สอดรับกับปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ รวมทั้งระบบคิดของทุนนิยมโลกที่ผสานกับแนวคิดกระแสโลกาภิวัฒน์นั้น นอกจากการให้ความสาคัญกับ
ประเด็นความร่วมมือระหว่างชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นแล้ว ยังจาเป็นต้องพัฒนา
กลไกการดาเนินการเชิงบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการผสานแนวทางการจัดการเชิงโครงสร้างอย่างเป็น
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ระบบอีกด้วย ดังนั้นด้วยข้อเสนอจากการวิจัยในประเด็นการกาหนดแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีของชุม ชนท้องถิ่น อย่างหลากหลายในพื้ นที่
อาเภอไม้ แก่ น พร้อ มมุ่ งเน้นโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่ การส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว
สะท้ อนให้เห็นว่าการส่ง เสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒ นธรรมและการท่องเที่ย วในท้องถิ่นต่าง ๆ ของรัฐ โดย
สนับสนุนให้นาวัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ จึงทาให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งในสังคมไทย
เกิดการตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นใหม่ แสดงถึง
ความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะที่มีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม (ทรงคุณ จันทจร พิสิฏฐ์ บุญ
ไชย และไพรัช ถิตย์ผ าด, ๒๕๕๒) เพื่ อ ใช้เ ป็นสินค้ารองรับการเข้ามาเที่ยวชมของนักท่ องเที่ยวและมีการ
ปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธารงอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ดั้งเดิมของตน แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์เดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย (ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๑)
จากปรากฏการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่พหุ วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งสัญญาณถึง
ผลกระทบที่ตามมาต่อวิถีชีวิตชุมชนที่ปรากฏผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรมภายใต้ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าของชุมชนอย่างมากดังนั้นหากชุมชนมีกลไกเข้มแข็งและยืนหยัดกับความเป็นอัต
ลักษณ์และร่วมสืบสานหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาจากยุคบรรพบุรษุ
รวมถึงการมุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเกิด ก็จะนามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของการฉาย
ภาพแห่งความสมานฉันท์ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พร้อมกับธารงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติร่วมกันด้วยความ
สมานฉันท์ทางความคิด ความเชื่อของชุมชน ดังนั้นเพื่อสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
พัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่น ผ่านข้อเสนอของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
บูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถก่อเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง (พจนา สวนศรี, ๒๕๔๖)

๑๑๒

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นายุทธศาสตร์ การอนุรัก ษ์และส่งเสริมประเพณีล งเล อาเภอไม้ แก่น จัง หวั ดปัตตานี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง และองค์การบริหารส่วน
ตาบลตะโละไกรทอง ในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมครั้งนี้นั้น นอกจากจาเป็นต้องคานึงถึงบทบาทที่เหมาะสม
รวมทั้งแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานกาหนด
นโยบายระดับชาติแล้ว ยังต้องคานึงอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ (๘) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นรวมถึง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตาม
มาตรา ๑๖ (๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนัน้ จะ
นาไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการจัดการและรักษาอัตลักษณ์ทางประเพณีผ่านปฏิบัติก ารทาง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการเพิ่มกลไกอานาจให้ชุมชน
สามารถจั ด การรู ป แบบการอนุ รั ก ษ์ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยชุ ม ชน โดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชนก็ จ ะสะท้ อ น
ปรากฎการณ์สันติสุขและสมานฉันท์อ ย่างยั่งยืนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แท้จริง นอกจากนี้ การ
พิจารณาถึงแนวทางการร่วมดาเนินการระหว่างหน่วยงานทางปกครองทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่และระดับ
ท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการร่วมกันก็นับเป็นกลไกสาคัญในการจัดการอนุรกั ษ์ประเพณีเฉพาะถิ่นได้อย่างยั่งยืน
อีกด้วย ซึ่งในท้ายที่สุดข้อสรุปการวิจัยอันถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและสามารถสังเคราะห์ข้อสรุปเพื่อนาเสนอผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยรายประเด็น ดังนี้
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้ อที่ ๑ : พัฒนาการของประเพณีล งเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทาง
วั ฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ ป รากฎในพื้ นที่ พ หุ วั ฒนธรรม อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปั ต ตานี พบว่ า ปั จ จุบั น
ภาคปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัดประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในรูปแบบดั้งเดิมจะ
ปรากฏเฉพาะพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่เท่านั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนที่พยายามรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้อย่างสมดุล ทั้งนี้ประเพณีลงเล จะจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ ที่ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น
ซึ่งรายละเอียดของประเพณีลงเล จะมีการจัดกิจกรรมรวม ๒ วัน โดยวันแรกจะเป็นการสวดอัญเชิญเท้าเวสสุว
รรณและบรรดาเทพยดาทั้งหลายมาร่วมในพิธี ซึ่งสะท้อนถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ของชาวบ้าน
พร้อมกับการสร้างแพด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อจาลองไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งการประกอบพิธีกรรม ขณะที่กิ จกรรม
วันที่สองจะมีรายละเอียดการปฏิบัติของพุทธศาสนาผ่านการนิมนต์พระสงฆ์ จานวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธ
มนต์ก่อนให้ชาวบ้านร่วมทาพิธีปล่อยแพลงสู่ทะเล ณ ปะราพิธีริมชายหาดละเวงต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดของ
พัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปเชื่อมร้อยเป็นประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
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ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดปฏิบัติการทางพิธีกรรมของประเพณีลงเลจะจัดขึ้นในเดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าสองวันนี้ถือเป็นฤกษ์ยามสาหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัด
ขึ้นไม่ได้นอกจากนี้หากในปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง จะทาให้ประเพณีต้องจัดขึ้นในเดือน ๘ หลังเท่านั้น ซึ่งคนรุ่น
ปัจจุบันเองก็ไม่ทราบนัยสาคัญว่าเพราะเหตุใดจึงกาหนดเป็นวันและเวลานี้ เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อๆ
กันมาของชุมชน นอกจากนี้พิธีลงเลยังถือเป็นพิธีสาคัญของชาวบ้านใน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านไม้
แก่น ชุมชนบ้านใหญ่ ตาบลไม้แก่นและชุมชนบ้านสารวัน ตาบลไทนทอง ทั้งนี้ในการจัดพิธีจะมีลูกหลานแใน
ชุมชนจะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพิธี ซึ่งเชื่อกันว่าหากไม่มีการประกอบพิธีหรือไม่มาร่วมพิธกี ็
จะทาให้มีเหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ยังถือว่าเป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งเคราะห์กรรมทั้งหลายให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย โดย
การเตรียมงานจะเริ่มในวันขึ้น ๑๔ ค่า โดยภาคบ่ายวันแรกชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะไปรวมกันที่ศาลทาพิธี
เซ่นไหว้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณเพื่อทาการขออนุญาตประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของพิธีลงเล ซึ่ง
ถือเป็นพิธีกรรมที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งและจาเป็นต้องอาศัยหมอทาพิธีที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีเรื่อยมา ในขณะที่การจัดเตรียมของเซ่นไหว้ประกอบด้วย ข้าวต้ม ข้าวสาร
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเสบียงไว้กินในวันข้างหน้า รวมทั้งของคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีการตัดเล็บ ตัดผมเพื่อนาไปใส่ใน
แพอีกด้วยโดยเชื่อว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรม ในรูปแบบของการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่ง ซึ่งในอดีต
จากคาบอกเล่าถึงการประกอบพิธีกรรมลงเลพบว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมช่วงกลางวันในวันแรกแล้ว ต่อมา
ช่วงค่าได้มีการนิมนต์พระมาเพื่อจะสวดขอพร ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประกอบพิธีกรรมสาคัญในวัน
แรก ณ ปะราพิธี ครั้นเมื่อถึงภาคกลางคืนก็จะมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เช่น ขับ
มโนราห์ ร้องราทาเพลง ดังกล่าวสะท้อนถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ญาตมิตรที่เดินทางไปประกอบอาชีพต่างพืน้ ที่
ได้กลับมาพบปะสังสรรค์กันเป็นกุศโลบายที่เชื่อมร้อยอัตลักษณ์ของสมาชิกในชุมชนได้อย่างแยบยล
ทั้งนี้จากภาพรวมของกิจกรรมและพิธีกรรมที่ปรากฎในประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม ฐานทรัพยากร องค์ความรู้ คุณค่า
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีนัยยะสาคัญต่อการเปลี่ยนผ่านในวิถีที่หลากหลายของพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเต็ ม ไปด้ว ยบรรยากาศของความสามั ค คี แ ละความเคารพซึ่ง กั นและกั น เป็ น ประเพณีที่ ให้
ความส าคั ญ ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ พเ ป็ น สื่ อ ในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นสาระและความหมายเดิมของประเพณีลงเล ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานจึงย่อมมีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายในการดารงคงอยู่ด้วย
บริบทพื้นฐานประกอบด้วย
๑.ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การสืบทอด
ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป
๒. ประเพณีลงเลมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและดารงคงอยู่ในพื้นที่ พหุวัฒ นธรรม และอิทธิพลของอุดมการณ์ที่ ถูก ถ่ายทอดแก่
ชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้น
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๓. ประเพณีลงเลเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบ้านในพื้นที่อาเภอไม้แก่ น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกฉกฉวยนาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม และ/หรือ
ถูกเบี่ยงเบนไปจากปูมตานานดั้งเดิมของบรรพบุรุษโดยมิได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างถูกต้องแท้จริง
โดยสรุปแล้วหากพิจารณาถึง ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ภายใต้ บ ริ บ ทพื้ น ที่ อ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปั ต ตานี นั้ น แม้ ไ ม่ ป รากฎหลั ก ฐานมี บั น ทึ ก ใน
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมีเพียงเรื่องเล่าเท่ านั้น ซึ่งข้อมูลบอกเล่าดังกล่าวอาจแผกผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา
และตามภูมิธรรมของผู้เล่า แต่หากพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาพุทธ คติความเชื่อจาก
อิทธิพลของศาสนาพราห์ม รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษแล้วพบว่าประเพณีลงเล มีการประกอบสร้าง
โดยเอาสาระสาคัญต่างๆของความเชื่อสะท้อนผ่านรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบ้านภายใต้กรอบการ
ผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ผ่านประเพณีลงเล ในพื้นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจาก
ฐานคิดหรือระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้สะท้อนความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะประเพณี
ลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความเชื่อในหลักธรรม
ของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสางเทวดา อันรวมไปถึง
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ การบูชาท้าวเวสสุวรรณและองค์เทพอื่น ๆ ที่ปรากฏในพิธีกรรม
นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยัง มี ความสาคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลัก ษณ์ชุมชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เงื่อนไข แนวคิดและพัฒนาการของประเพณีลงเล ที่เชื่อมโยงกับการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชน
ทั้งนี้จากข้อค้นพบว่าด้วยแนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นทาให้ทราบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม กรณีอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีในครั้ง นี้ สามารถอธิบ ายโดยการยึดโยงกั บ ทฤษฏีโ ครงสร้างหน้าที่ นิยมที่ อธิบ ายว่าในสัง คมหนึ่ง
เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง โดยระบบสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีส่วนประกอบย่อยลงไปที่มีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาในระบบของสังคมแต่ละแห่งนั้นมีสภาพเป็นลักษณะดุลยภาพเชิงพลวัต
มีกลไกการปรับตัวและควบคุมทางสังคมที่ทาหน้าที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในสังคม เพราะสั งคมนั้นๆ ย่อมถูก
รบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับสภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง (เรวัต สิงห์เรือง,
๒๕๕๓:๑๒) สอดคล้องกับระเบียบพิธีกรรมที่ปรากฎพบในแต่ละชุมชนของอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียั งคงอยู่ในสังคมต่อไป เนื่องด้วยจิตสานึกในการหวง
แหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชนที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้สอดรับกับปัจจัยด้านสถานการณ์ที่
ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่าน
ประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นทีอ่ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า กระบวนการผลิตซ้าภายใต้บริบท
ของทุนทางสังคมซึ่งกาหนดระบบความคิดทางวัฒนธรรม ได้เชื่อมร้อยกับแบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเชื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแยบยล ซึ่งนับเป็นกลไกสาคัญที่ชุมชนได้นามาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
รวมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน อันสะท้อนถึงแนวทางการรักษาอัตลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติที่มมี าแต่เดิมนัน้
ถูก ท้ าทายให้เ ปลี่ยนรูป ไปจนละเลยต่อ ตัวตนและวิถีป ฏิบัติที่ มี ม าแต่เ ดิมจนเกือบสลายไปในที่ สุด ดัง นั้น
พัฒนาการเชิงความคิดของชุมชนที่นาปัจจัยดัง กล่าวมาการประกอบสร้างพิธีลงเล ซึ่งยังคงรักษาระบบความ
เชื่อได้จนถึงปัจจุบันท่ามกลางปัจจัยคุกคามต่าง ๆ นั้น จึงนับว่าเป็นข้อค้นพบสาคัญในการฉายภาพชุมชนใน
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พื้นที่อาเภอไม้แก่น ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิ
ปัญ ญาของสัง คมให้ดารงคงอยู่ได้ภายใต้ก ระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิ ติต่างๆที่ เ กิ ดขึ้นได้ นอกจากนี้เ มื่ อ
พิจารณาบริบทพื้นฐานของประเพณีลงเล ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีสู่กระบวนการเสริมสร้างและ
ฟื้ น ฟู เ พื่ อ สนั บ สนุ นให้ป ระเพณี ล งเลเป็น บริก ารสาธารณะอย่ างหนึ่ ง ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่นที่
จาเป็นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการทานุบารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นจะต้อง
ให้ความสาคัญกั บปริมณฑลทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเพณีลงเล ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
จัง หวัดปัตตานี ถือ เป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาและปฏิบัติสืบเนื่องมา
อย่างสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้เ พื่ อ ตอบสนองต่อ ความเชื่อ อัตลัก ษณ์ คุณค่าทางวัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ อันมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะทาให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีอันเป็นผลผลิตสาคัญของความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธที่
สามารถแสดงพลังชุมชนท้องถิ่นผ่านการร่วมประกอบพิธีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้การก่อรูปความสัม พันธ์ของประเพณีลงเลกับ ชุม ชนผ่านมิติของการท ากิจกรรมใด ๆ หรืออยู่ใน
เหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความทรงจาร่วมของคนในสังคมนั้นจะนาไปสู่การหลอมรวมภาพลักษณ์จนเกิด
เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม หรือที่เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจา” (sites of memory) อันมีพื้นฐานจากความ
ทรงจาร่วมของคนในสังคมรวมทั้งทาให้สังคม “มีเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ” ผ่านกระบวนการ
หล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ผ่านประเพณีทางวัฒนธรรมขึ้น (Maurice Halbwach: ๑๙๘๓) และอัตลักษณ์บน
พื้นฐานของแนวคิดสาคัญ นี้ก็ จะถูก นาไปประกอบสร้างเพื่อ สะท้ อนความเป็นชุมชนในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานีอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้มแข็งร่วมกันต่อไป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ : ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนต่อบทบาทการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่ง สรุปได้จากข้อ มูลทั่วไปที่ เป็น กรณีศึกษา โดยถือเป็นพื้นที่สะท้ อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรมต่อ
กระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
๑. ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๙๒ คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๕ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจานวน
๗๑คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๗ นอกจากนี้ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๙๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙.๔๗ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจานวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ และส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓
ในขณะที่ ก ารรับ รู้ของประชาชนบ้านไม้แก่ น หมู่ ๑ ตาบลไม้ แก่ น อาเภอไม้ แก่ น จัง หวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๑ , S.D. = ๐.๙๓)
นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น ต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๓.๔๐ , S.D. = ๐.๙๐)
โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๔๙, S.D. =
๐.๘๓) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย (xˉ= ๓.๔๖, S.D.
= ๐.๘๕) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๒๖, S.D.
= ๑.๐๓) ตามลาดับ
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๒. ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๔๒ คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๘ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจานวน
๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ นอกจากนี้ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๔๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๗๗ และประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ ในขณะที่ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖ และนับถือศาสนาอิสลาม มีจานวน ๘๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ตามลาดับ
ในขณะที่ข้อมูลการรับรู้ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๑, S.D. = ๐.๙๓)
นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทองต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (xˉ= ๓.๕๗ , S.D. = ๑.๐๒) โดย
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อบทบาทด้านอานวยความสะดวก และ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (xˉ= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๙) และ (xˉ= ๓.๕๙, S.D. = ๑.๐๑) ตามลาดับ
ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๕๔, S.D. =
๑.๐๗) ตามลาดับ
๓. ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จานวน ๒๐๔ คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีจานวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๒ โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจานวน ๘๑
คน คิดเป็นร้อ ยละ ๓๙.๗๑ ส่ วนใหญ่ส าเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึก ษา จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๖.๐๗ ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทัว่ ไป มีจานวน ๘๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ ซึ่งส่วนใหญ่นบั
ถือศาสนาอิสลาม จานวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๙ และนับถือศาสนาพุทธ มีจานวน ๙๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๖๑ ตามลาดับ
ในขณะที่ข้อมูลการรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ= ๒.๑๒ , S.D. = ๐.๘๓)
นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่นต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (xˉ= ๓.๗๖ , S.D. = ๐.๘๖) โดย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๘๔)
รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย มี ค่าเฉลี่ย (xˉ= ๓.๗๖, S.D. =
๐.๗๗) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านดาเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ= ๓.๕๖, S.D. =
๐.๙๗) ตามลาดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ : ข้อเสนออันเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีล งเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แ ก่น จังหวัด
ปัตตานี พบว่า จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบายต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ที่ ส อดคล้องกั บบทบาทและมาตรฐานการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นพื้นที่
กรณีศึกษานั้นจะมีความเชื่อมโยงร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ ว่าด้วย “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความ
ร่วมมือของชุมชนพื้นที่อาเภอไม้แก่น ผ่านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็น
พหุสัง คมจัง หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ อ เป็นฐานการพัฒ นามรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ ให้ยั่ง ยืน ” โดยมี
๑๑๗

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ กลยุทธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงกับข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ที่เชื่อมโยง
กับการกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ ๔ ประการได้แก่
ยุท ธศาสตร์ที่ ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลงเล ซึ่ง เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์
ยุท ธศาสตร์ที่ ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสันติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรกั ษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การกาหนดกลไกการดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรม
มาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
การพัฒนายุ ทธศาสตร์การอนุรักษ์แ ละส่งเสริมประเพณีล งเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ท้ อ งถิ่นน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาล นาสู่สังคมสันติสุข ด้วยการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้
๑. การเพิ่ มศักยภาพและความสามารถการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับ การอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณีลงเล โดยมี ก ลไกที่ ส าคั ญ ได้แก่ การจัดท าระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าตามมาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการทาการเกษตร การส่งเสริมการตลาดให้มีคุณภาพ
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การตลาดให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์เ รียนรู้ชุมชน รวมทั้ ง การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมทรัพยากร
บุคลากร/งบประมาณที่สอดคล้องตามภารกิจและจาเป็นรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของ อสม.ด้วย
๓. การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสาธารณะร่วมในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๔. การสร้างความมั่ นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรองรั บการอนุรัก ษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้รักสามัคคี การสร้างเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
๕. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีขีด
สมรรถนะและมีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกั นแสวงหาแนวทางให้ประชาชนมี ความพึง พอใจและเชื่อมั่ นในมาตรฐานการ
ให้บ ริการภาครัฐ รวมทั้ งมี ส่วนร่วมในการกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ
๑๑๘

การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐาน
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับกลไกการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดาเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายได้ดังนี้
๑.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เป็นพื้นฐานสาคัญในการส่งเสริมความปรองดองเพื่อให้เกิดพลังความสามัคคีด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการในลักษณะของการปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นต้น
๒.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ จัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล การจัดการแก้ไขปัญหา
น้ าเสี ย ชุ ม ชนเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพน้ าของทะเลและแหล่ง น้ าจื ด การจั ด การปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพตาบล การพื้นฟูพื้นที่ที่เคยปลูกและนามาใช้ประโยชน์ในอดีต
การจัดการสงวนพันธ์ ขยายพันธ์และการบารุงรักษาอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งประมง การส่งเสริมเกษตรกรรมไร่นา
สวนผสมตามวิถีชีวิตดั้งเดิมและสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาชีพ ณ พื้นที่ตาบลไม้แก่น เป็นต้น
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
นาไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลทะเลน้อย การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริ มการเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นอาเภอไม้แก่น การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสานึกเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่ถูกนาเสนอผ่านประเพณีสาคัญเฉพาะถิ่น เช่น
ประเพณีลงเลให้เป็นงานประจาปีของพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดย
มี ก ลไกที่ ส าคัญ ได้แก่ ก ารสนับ สนุนให้มี ก าร ลด ละ เลิ ก ยาเสพติด การพนัน อบายมุ ขและส่ง เสริมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงพื้ นที่ชุม ชน การจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการพัก ผ่อน
หย่อนใจ การส่งเสริม กิจการ อปพร. เพื่อประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้ครบวงจร เป็นต้น
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชน การจัดทาฐานข้อมูลประเพณีลงเล ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีประจาถิ่น การจัดให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพสาหรับวิถีชีวิต
ชาวประมง การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหาดละเวงเป็นลานอเนกประสงค์ รองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจการ
กลุ่มแม่บ้านโดยเฉพาะของฝากและของที่ระลึก รวมทั้ง การอนุรักษ์สืบสานต่อ ประเพณีลงเลและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น
๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่
สาคัญ ได้แก่ การก่อสร้างคูระบายน้า/ฝาคูระบายน้าในตาบล การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูระบายน้ารวมทั้งการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตาบล เป็นต้น
๑๑๙

๕.๒ สรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดการทดสอบสมมติฐานเพื่อ ทาความเข้าใจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากพื้นที่ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสามพื้นที่นั้น คณะนักวิจัยได้
กาหนดสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ ๐.๐๕ อันจะนาไปสู่การสะท้อนถึงบริบทสาคัญ รวมทั้งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคิดเห็นดังกล่าวจากการกาหนดข้อมูลตัวแปรขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ศาสนา ภูมิลาเนา ประสบการณ์
การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล ขณะที่ ตัวแปรตาม ได้แก่
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน
นาเสนอเป็นรายพื้นที่ดังนี้
พื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
ไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้
แก่ น จัง หวัดปัตตานีต่อ บทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์ก ารอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี ลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ภูมิลาเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๖
ตารางที่ ๔๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ตาบลไม้แก่น
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ค่านัยสาคัญ เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ทางสถิติ
สมมติฐาน
สมมติฐาน

๑. เพศ
๐.๐๘๙

๒. อายุ
๑.๐๙๕

๓. ระดับการศึกษา
๑.๐๓๒

๔. อาชีพ
๑.๑๒๕

๕. ศาสนา
๐.๕๑๕

๖. ภูมิลาเนา
๐.๗๕๐

๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล
๐.๘๐๗

๘. การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและ
๐.๕๔๗
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
๑๒๐

พื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไทรทอง อาเภอไม้
แก่ น จัง หวัดปัตตานี ต่อ บทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์ก ารอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ภูมิลาเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๗
ตารางที่ ๔๗ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ตาบลไม้แก่น
ตัวแปรอิสระ
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษา
๔. อาชีพ
๕. ศาสนา
๖. ภูมิลาเนา
๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล
๘. การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล

ค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ
๐.๐๗๕
๑.๐๐๐
๐.๐๙๗
๑.๐๐๐
๑.๐๐๐
๐.๐๗๕
๐.๐๘๙
๐.๖๑๘

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐาน








ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

พื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
ใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ศาสนา ภูมิลาเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของ
ประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ทั้งนี้ผล
การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๘
๑๒๑

ตารางที่ ๔๘ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ตาบลไม้แก่น
ตัวแปรอิสระ
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษา
๔. อาชีพ
๕. ศาสนา
๖. ภูมิลาเนา
๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล
๘. การรับรูเ้ กี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล

ค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ
๐.๓๘๔
๐.๗๕๗
๐.๘๙๐
๑.๒๕๐
๑.๐๑๐
๐.๕๕๐
๐.๕๗๕
๐.๑๕๘

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐาน








ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทั ศน์ “การอนุรัก ษ์ป ระเพณีล งเล ด้วยกลไกความร่วมมื อของชุม ชนพื้นที่ อาเภอไม้ แก่ น ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” โดยขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม
บูรณาการยุทธศาสตร์การจัดทาบริการสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้จริงภายใต้
กลไกการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
และองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไกรทอง ซึ่งจาเป็นต้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งนับเป็นผลผลิตสาคัญของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทที่สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างยั่งยืน ด้วย
ข้อเสนอแนะดังนี้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย
- หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลทุกระดับ
ควรร่วมการสร้างมาตรการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องของ
รูปแบบการดาเนินการที่เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ควรเปิดพื้นที่ให้ภาควิชาการ ภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
หรือแผนงานพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป็นวาระสาคัญของ
กระบวนการขับเคลื่อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ชุมชนเชิงบูรณาการ
- ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมภายใต้วิสัยทั ศน์ก ารอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีร่วมกัน โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนกลางสาคัญใน
๑๒๒

การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย พร้อมนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บนฐานของการใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจการบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อบูรณาการแผนดาเนินการที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนต่อไป
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดการวิจัย
ทั้ ง นี้เ พื่ อ ให้เกิ ดกระบวนการพั ฒนาระบบการจัดการอนุรักษ์และส่ง เสริมประเพณีลงเล พื้นที่ พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ายังมีประเด็น
การศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจและก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางวิชาการมากขึ้น จึงได้เสนอแนะเพื่อต่อ
ยอดประเด็นการวิจัยในครั้งต่อไป เช่น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถิ่น ของหน่วยงานภาครัฐในบริบทเชิงพื้นที่
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบความสัมพันธ์ทางภาษา ศาสนา
และชาติพันธุ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวรูปแบบการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์พื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอาทิ

๑๒๓
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

๑๒๘

แบบสอบถาม
การสารวจโดยแบบสอบถามภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่ง เสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรมอาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี” ครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อ
ความคิ ดเห็นดังกล่าว ซึ่งจะสะท้อนความคิดเห็นภาพรวมของชุมชนในอาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีโดยได้รับการสนับสุนนทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การ
ร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งนี้การสารวจจะให้ความสาคัญยิ่งต่อประเด็ นจริยธรรมการวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยยืนยันว่า
ข้อมูลที่ได้จะถูกนาเสนอเป็นภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มคน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
การเข้าร่วมให้ข้อมูลหรือยุติการตอบแบบสอบถามได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่า งใด ใน
การนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพเชิงวิชาการของการวิจัยต่อไป
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
๑.แบบสอบถามนี้ มี ๔ หน้า ประกอบด้วยข้อคาถาม แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ส่วนที่ ๔ คาถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น ที่สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
บทบาทการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล งเลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม
๒. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อได้โดยอิส ระตามความคิดเห็น เพื่อความสมบูรณ์และ
สามารถนาข้อมูลฉบับนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่กรุณาให้ข้อมูล
คณะผู้วิจัย
๑๒๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หรือ X ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
๑. เพศ

 ชาย

 หญิง

 ต่ากว่า 20 ปี
 ระหว่าง 45 – 60 ปี

 ระหว่าง 21 – 45 ปี
 มากกว่า 61 ปีขึ้นไป

๒. อายุ

๓. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 อนุปริญญา

 มัธยมศึกษา
 ปริญญาตรีขึ้นไป

๔. การประกอบอาชีพ
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้างทั่วไป

 เกษตรกรรม
 ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน

๕. ศาสนา
 พุทธ
 คริสต์

 อิสลาม
 ศาสนาอื่น ระบุ……………………

๖. ภูมิลาเนาเดิมและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี)
 ภูมิลาเนาเดิมและปัจจุบันอาศัยในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ภูมิลาเนาเดิมต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ภูมิลาเนาเดิมแต่ทอี่ ยู่อาศัยปัจจุบันอยู่นอกพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ไม่เคยเข้าร่วม
 เข้าร่วมเป็นบางครั้ง
 เข้าร่วมทุกครั้ง
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ตอนที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คาชี้แจง จงเติมเครื่องหมาย หรือ Xลงใน รายข้อที่ตรงกับการรับรู้ของท่านมากที่สุด
ประเด็นการรับรูเ้ กี่ยวกับประเพณีลงเล /
ไม่ทราบ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลย
ต่อการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณี
๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ปรากฏพบได้
เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
และกาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย
๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย
๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น
๑๕ ค่า เดือน ๘ และต้องตรงกับวันจันทร์หรือ
วันพฤหัสบดีเท่านั้น
๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยสาคัญอย่างยิ่ง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล
๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบพิธีกรรม
ลงเลที่เปลี่ยนแปลงไป
๖. การทานุบารุงรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะประการหนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กฏหมายก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นสามารถเลือกจัด/ไม่จัดประเพณีไ ด้ ตาม
ความต้องการของชุมชนโดยตรง
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล
๙. ชุ ม ชนสามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น การจั ด
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล

พอทราบ
บ้าง

ทราบเป็น
อย่างดี

๑๓๑

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คาชี้แจงเติมเครื่องหมาย หรือ X ลงใน  รายข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๑. บทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก
๑.๑) อปท.เปรียบเสมือนเจ้าภาพหลัก
ในการดาเนินการจัดประเพณี
๑.๒) อปท. ควรมีนโยบายการอนุรักษ์
ประเพณีไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ
๑.๓) อปท. ต้องนายุทธศาสตร์อนุรักษ์
ประเพณีมาสู่การปฏิบัติงานที่แท้จริง
๑.๔) อปท. ต้องสร้างต้นแบบ/Best
Practice ถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์
ประเพณีแก่ชุมชน/หน่วยงานอื่น
๑.๕) อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประเมินคุณค่า/ผลกระทบของประเพณี
๒. บทบาทด้านผู้อานวยความสะดวก
๒.๑) อปท.ควรประชาสัมพันธ์แบบ
แผนงาน/แนวทางที่ชดั เจนแก่ชุมชนใน
การอนุรักษ์ประเพณี
๒.๒) อปท.ควรอานวยความสะดวกใน
การจัดสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี
๒.๓) อปท. ควรพัฒนาความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อ
รองรับการจัดประเพณี
๒.๔) อปท. ควรมีการจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ
เพื่อการอนุรักษ์ประเพณี
๒.๕) อปท. ควรกาหนดรูปแบบการ
ฟื้นฟู,ส่งเสริมและสืบสานประเพณี/อัต
ลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๑๓๒

ตอนที่ ๓ (ต่อ) ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
มากที่สุด
ลงเลอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๓. บทบาทด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย
๓.๑) อปท.ควรประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่นอื่นทั้งใน
และนอกพื้นที่ในการอนุรักษ์ประเพณี
๓.๒) อปท.ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมกับผู้นาท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ประเพณี
๓.๓) อปท. ควรสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณี
๓.๔) อปท. ควรมีการเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภา
วัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
๓.๕) อปท. ควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมี
บทบาทในการร่วมจัดประเพณี

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ตอนที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
๔.๑ ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๔.๒ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่าน
๑๓๓

แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
-------------------------------------------------1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
2. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ บริบทและศักยภาพการจัดการอนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นไม้แก่น
2.2 ข้อมูลด้านทรัพยากร, การบริการพื้นฐานและการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
2.3 บริบท กิจกรรมและรูปแบบรายละเอียดการจัดประเพณีลงเล พื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
3. บทบาทตามมาตรฐานการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1. บทบาทด้านการอานวยความสะดวก
3.2. บทบาทด้านการเชื่อมร้อยเครือข่าย
3.3. บทบาทด้านการดาเนินการหลัก
4. ขอบข่ายการกาหนดความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง
4.2 หน่วยราชการส่วนภูมิภาค
4.3 หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
4.4 หน่วยราชการอื่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชน
4.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับประชาชน/ประชาสังคม
5. จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ต่อการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. แนวโน้มการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
7. ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับ การจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๓๔

ภาคผนวก ข
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency)
- การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

๑๓๕

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมิน
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ
๑
๒
๓
๑.เพศ
๑
๑
๑
๒.อายุ
๑
๐
๑
๓. ระดับการศึกษา
๑
๑
๑
๔. การประกอบอาชีพ
๑
๑
๑
๕. ศาสนา
๑
๑
๑
๖. ภูมิลาเนา
๑
๐
๑
๗. การเข้าร่วมประเพณีลงเล
๑
๑
๑

รวม

IOC

๓
๒
๓
๓
๓
๒
๓

๑.๐๐
๐.๖๗
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๖๗
๑.๐๐

ตอนที่ ๒การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี ในพื้นที่อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
รวม IOC
๑ ๒ ๓
๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ปรากฏพบได้เฉพาะในพื้นที่อาเภอไม้แก่น
๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
จังหวัดปัตตานี และกาลังเสีย่ งต่อการสูญหาย
๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม หรือ
๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗
ICH (Intangible Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ของ UNESCO อีกด้วย
๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ และต้อง
๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น
๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยสาคัญอย่างยิง่ ของการประกอบพิธีกรรมใน
๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ประเพณีลงเล
๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนด ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
รูปแบบพิธีกรรมลงเลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
๖. การทานุบารุงรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กฏหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถเลื อกจัด/ไม่จัด ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ประเพณีได้ตามความต้องการของชุมชนโดยตรง
๘. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ วยงานที่ มีบ ทบาทหลั กในการจัด ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗
ประเพณีลงเล
๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัดประเพณีลงเลจากองค์กรปกครอง ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุ มชนสามารถร่ วมกั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุ รักษ์และ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐
ส่งเสริมประเพณีลงเล
รวมค่า IOC ทุกข้อ
๐.๙๓
๑๓๖

ตอนที่ ๓ ความคิ ดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นต่อการ
อนุรกั ษ์และส่งเสริมประเพณี ลงเล อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
รายการประเมิน
๑. บทบาทด้านผู้ดาเนินการหลัก
๑.๑ อปท.เปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดประเพณี
๑.๒ อปท. ควรมีนโยบายการอนุรกั ษ์ประเพณีไว้ในแผนพัฒนาทุก
ระยะ
๑.๓ อปท. ต้องนายุทธศาสตร์อนุรักษ์ประเพร๊มาสู่การปฏิบตั ิงาน
อย่างแท้จริง
๑.๔ อปท. ต้องสร้างต้นแบบ/Best Practice ถ่ายทอดบทเรียนการ
อนุรักษ์ประเพณีแก่ชุมชน/หน่วยงานอื่น
๑.๕ อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่า/ผลกระทบของ
ประเพณี
๒. บทบาทด้านผู้อานวยความสะดวก
๒.๑ อปท.ควรประชาสัมพันธ์แบบแผนงาน/แนวทางที่ชัดเจนแก่
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
๒.๒ อปท.ควรอานวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพือ่ รองรับประเพณี
๒.๓ อปท. ควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณ
เพื่อรองรับการจัดประเพณี
๒.๔ อปท. ควรมีการจัดตัง้ สภาวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเป็นการ
เฉพาะเพือ่ การอนุรักษ์ประเพณี
๒.๕ อปท. ควรกาหนดรูปแบบการฟื้นฟู, ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน
๓. บทบาทด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย
๓.๑ อปท.ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภครัฐ/ท้องถิ่นอื่น
ทั้งในและนอกพื้นที่ในการอนุรักษ์ประเพณี
๓.๒ อปท.ควรสร้างเครือข่ายความร่วมกับผู้นาท้องที่/ผู้นาชุมชนเพื่อ
การอนุรกั ษ์ประเพณี
๓.๓ อปท. ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนใน
การอนุรกั ษ์ประเพณี
๓.๔ อปท. ควรมีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกบั สภา
วัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
๓.๕ อปท. ควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมีบทบาทในการร่วมจัดประเพณี
รวมค่า IOC ทุกข้อ
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การวิ เคราะห์ค่าความเชื่อมั ่น (Reliability)
โดยวิ ธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (α - Coefficient) ของครอนบาค

Reliability
*****Method 1 (space saver) will be used for this analysis*****
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficient
N of Cases =๓๐
Alpha = .๘๑๙๔

N of Items = ๓๒

ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .๘๑๙๔

๑๓๘

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการลงพื้นที่ในโครงการวิจัย

๑๓๙

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ณ หมู่ ๑ บ้านไม้แก่น ตาบลไม้แก่น

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ณ หมู่ ๒ บ้านสารวัน ตาบลไทรทอง

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ และเจ้าหน้าที่ทหารใน ณ หมู่ ๓ บ้านใหญ่ ตาบลไม้แก่น

๑๔๐

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนณ หมู่ ๓ บ้านใหญ่ ตาบลไม้แก่น

ณ สภาวัฒนธรรมอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

การลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยฯ โดยร่วมกับปลัดอาเภอไม้แก่น

๑๔๑

