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บทคัดย่อ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของประเพณีลงเล ซ่ึงถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
ที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี จากกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มประชาชนจ านวน  ซ่ึงได้มาด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ้วยค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าเพียร์สัน ไควแสควร์ ในขณะที่กลุ่ม ๒) 
ได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้ง
การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเน้ือหาด้วยการตีความสร้างข้อสรุป โดยผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 
 ๑) ปัจจุบันภาคปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัดประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในรูปแบบ
ดั้งเดิมจะปรากฏเฉพาะพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่เทา่น้ัน อันเป็นผลสืบเน่ืองจากความเข้มแข็งของชุมชนที่พยายามรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
สมดุล ทั้งน้ีประเพณีลงเล จะจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ที่ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่าน้ัน ซ่ึงรายละเอียด
ของประเพณีลงเล จะมีการจัดกิจกรรมรวม ๒ วัน โดยวันแรกจะเป็นการสวดอัญเชิญเท้าเวสสุวรรณและบรรดาเทพย
ดาทั้งหลายมาร่วมในพิธี ซ่ึงสะท้อนถึงคติความเชื่อเก่ียวกับศาสนาพราหมณ์ของชาวบ้านพร้อมกับการสร้างแพด้วย
วัสดุท้องถิ่นเพื่อจ าลองไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งการประกอบพิธีกรรม ขณะที่กิจกรรมวันที่สองจะมีรายละเอียดการปฏิบตัิ
ของพุทธศาสนาผ่านการนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ก่อนให้ชาวบ้านร่วมท าพิธีปล่อยแพลงสู่
ทะเล ณ ปะร าพิธริีมชายหาดละเวงต่อไป  
 ๒) ประชาชนชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ มีความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับปานกลาง (x̄=๓.๔๐, S.D.=0.๙๐) ขณะที่ประชาชนชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับมาก (x̄=๓.๕๗, 
S.D.=๑.๐๒) ซ่ึงสอดคล้องกับประชาชนชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระดับมาก (x̄=๓.๗๖, S.D.=๐.๘๖) ทั้งน้ีบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกด้านมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๓) ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูก
ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลงเล ซ่ึงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์ ๒) กระจายความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลอย่างสมดุล ๓) สร้างสังคมสมานฉันท์
และสันติสุขด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ๔) ก าหนดกลไกการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรมมาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ซ่ึงยุทธศาสตร์ข้างต้นได้สร้าง
ขึ้นบนฐานของความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสามารถน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
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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 LONG-
LAE 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 
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ประกาศคุณูปการ 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี” นี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนส าคัญในการผลักดันและพัฒนางานวิจัย
ครั้งนี้ให้แล้วเสร็จลุล่วง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่วิจัย ณ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้าน
ไม้แก่น พื้นที่ชุมชนบ้านสารวันและพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ รวมถึงผู้บริหาร/ตัวแทนขององค์การบรหิารสว่นต าบล
ไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้
ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ อันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานส าคัญที่ท าให้คณะผู้วิจัย สามารถ
น ามาใช้เพื่อการพัฒนาความสมบูรณ์ของรายงานวิจัยฉบับนี้ 
 ในท้ายที่สุดคุณค่าที่ได้รับจากรายงานวิจัยฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยที่จะน าไปสูก่าร
พัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อการสร้างเครือข่ายด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลกบัชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการวางรากฐานให้เป็นหน่วยงานรับใช้สังคมใน
พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถตอบสนองในการเป็นองคืกรปกครอง
ระดับพื้นฐานที่เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์แก่ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติต่อไป 
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         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     ๓.๓ รายละเอียดการพัฒนายทุธศาสตร์การอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
     ในกระบวนการวิจัย 

๓๖ 
๓๗ 
๓๙ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๒ 

 

 



จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที ่   

๔ ผลการวิจัย ๔๓ 
      ๑. แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

         ๑.๑ ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัตปิระเพณีลงเล 
         ๑.๒ ชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง 
         ๑.๓ เงื่อนไข แนวคิด พัฒนาการและการก่อรปูของประเพณีลงเล  
 

๔๓ 
๔๕ 
๔๘ 
๕๒ 

      ๒. ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุรกัษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
         ๒.๑ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ทีม่ีต่อการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะโละไกรทอง  
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
             ๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 
             ๒.๑.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณี  
             ๒.๑.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล  
    ๒.๑.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล  
    ๒.๑.๕ ปจัจัยที่มผีลตอ่ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบับทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 
 

๕๕ 
 

๕๕ 
 
 

๕๕ 
๕๗ 

 
๕๘ 

 
๖๒ 

 
๖๒ 

          ๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทอง ทีม่ีต่อการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี 
             ๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน  
             ๒.๒.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณี 
    ๒.๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล  
    ๒.๒.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล  
    ๒.๒.๕ ปัจจัยที่มผีลตอ่ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบับทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๖๕ 
 
 

๖๕ 
๖๗ 

 
๖๙ 

 
๗๒ 

 
๗๒ 

 



ฉ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที ่   

๔ ผลการวิจัย   
      (ต่อ) ๒. ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมทีม่ีต่อการอนุรกัษ์และ

ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ที่มีต่อการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี 
             ๒.๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน  
             ๒.๓.๒ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณี 
    ๒.๓.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล  
    ๒.๓.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล  
    ๒.๓.๕ ปัจจัยที่มผีลตอ่ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบับทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 
 

 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
๗๗ 

 
๗๙ 

 
๘๒ 

 
๘๒ 

      ๓. แนวทางการพฒันายุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจงัหวัดปัตตานี 
 

๘๕ 

      ๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีต่อการ
อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

๑๐๕ 

      ๕. อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๙ 
   

๕ สรปุ การทดสอบสมมติฐานและข้อเสนอแนะการวิจัย ๑๑๓ 
      ๕.๑ ข้อสรุปการวิจัย 

     ๕.๒ ข้อสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
     ๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

๑๑๓ 
๑๒๐ 
๑๒๒ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

 
 

 ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคผนวก ข การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคผนวก ค ภาพประกอบการลงพื้นที่ในโครงการวิจัย 

๑๒๘ 
๑๓๕ 
๑๓๙ 



ช 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

กิจกรรมที่เช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ 
วงจรการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
แผนที่ระบุขอบเขตการปกครองในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้าน 
การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของหมอท าพิธี 
การท าพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณหลังจากการสวดพระคาถา ของหมอท าพิธี 
การเตรียมแพ ด้วยเครื่องเซ่นไหว้และผูกสายสิญจน์เพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล  
การปล่อยเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีลงเล ลงสู่ทะเลอันถือเป็นข้ันตอนสุดท้าย 
โครงสร้างการด าเนินงานขององคาพยพในการอนุรักษ์ประเพณีลงเล 
Model การขับเคลื่อนผลการวิจัยสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พื้นที่พหุวัฒนธรรม 

๑๓ 
๒๒ 
๒๖ 
๓๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๗ 
๕๔ 

๑๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๑ 
๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๗ 
 
 

๘ 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 

เปรียบเทียบรายละเอียดพิธีกรรมในประเพณีลงเลรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์ 
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น  
จังหวัดปัตตานี 
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่  ๑ ต าบลไม้แก่นต่อบทบาทด้าน
ผู้ด าเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่นต่อบทบาทด้านอ านวย
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่นต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อย
เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 

๔๙ 
๕๕ 

 
๕๗ 

 
๕๘ 

 
 

๕๙ 
 
 

๖๐ 
 
 

๖๑ 
 
 

๖๒ 
 
 

๖๒ 
 
 

๖๓ 
 
 

๖๓ 
 
 

๖๔ 
 
 

๖๔ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 
 

๑๗ 
 

๑๘ 
 
 

๑๙ 
 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 
 
 

๒๒ 
 
 

๒๓ 
 
 

๒๔ 
 
 

๒๕ 

การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วมประเพณี 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น 
หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทอง ต่อบทบาทด้าน
ผู้ด าเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง ต่อบทบาทด้านอ านวย
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง ต่อบทบาทด้านเช่ือม
ร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง ต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน ม.๒ ต าบลไทรทอง 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
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การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วมประเพณี 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล 
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 
การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่  ๓ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทด้าน
ผู้ด าเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทด้านอ านวย
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อย
เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี รวมทุกด้าน 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 

๗๔ 
 
 

๗๔ 
 
 

๗๔ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 

๗๗ 
 

๗๙ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๑ 
 
 

๘๒ 
 
 

๘๒ 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๓๘ 

 
 

๓๙ 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๑ 
 
 

๔๒ 
 
 

๔๓ 
 
 
 

๔๔ 
 
 

๔๕ 
 
 

๕๖ 
 

๔๗ 
 

๔๘ 

การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 
การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วมประเพณี 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล 
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่
บ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี (SWOT Analysis) 
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล (SWOT Matrix) และการก าหนด
กลยุทธ์ด าเนินการ 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๑ บ้านไม้แก่น
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๒ บ้านสารวัน
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนหมู่ ๓ บ้านใหญ่ 
ต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ท่ีมาและความส าคัญของการวิจัย 
 
 ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบันต่างพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อก้าวสู่
ความเป็นโลกาภิวัฒน์ ในขณะเดียวกันความเจริญด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีน้ัน ก็ช่วยให้ประชาคมโลกได้
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศได้มีการปฏิรูปและจัดระบบการปกครองของประเทศให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไป ภาครัฐหรือระบบราชการจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมก็ได้มีการปฏิรูป
ระบบการจัดการภาครัฐด้วยเหมือนกัน ประกอบกับกระแสธารแห่งวัฒนธรรมจะไหลผ่านหลายยุคสมัยต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์มากมาย ประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการของมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนผิด
แยกกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปตามกาลเวลา เป็นแหตุให้วัฒนธรรมบางอย่างสูญหายหรือเสือ่ม
คลายความส าคัญลงและงานวัฒนธรรมบางอย่างอาจจะหมดความเหมาะสมกับยุคสมัย เนื่องจากความตื่นตัว
ทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ต่างก็มุ่งอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรมของชาติจึงก าหนดไว้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
การพัฒนาในระยะการปฏิรูปปัจจุบันซึ่งต่อเนื่องด้วยการให้ความส าคัญต่อแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เนื่องด้วยประเทศไทยจะต้องเผชิญ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  
นับเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งเพื่อ
น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริม
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่
อย่างไรก็ตามสภาพสังคมไทยในปัจจุบันพบว่าค่านิยมที่ดีงามต่างเสื่อมถอยวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมถูก
บิดเบือนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ด ารงชีวิตที่อิงกับความเป็นวัตถุนิยมเป็น
อย่างสูง สะท้อนจากการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง มุ่งหารายได้ เพื่อสนองความต้องการบริโภค 
ขาดการยึดประโยชน์ส่วนรวม การยึดถือปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามลดลง ครอบครัวควร
บ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง (สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา, ๒๕๕๘: ๗-๙) 
 จากปรากฏการณ์ปัจจุบันดังกล่าว ได้น าไปสู่การกระตุ้นให้หลายฝ่ายได้ให้ความส าคัญกับประเด็นของ
ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่าน้ีถือเป็นองค์ความรู้ความสามารถ ทักษะทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้านได้คิดเองและเกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเลือกสรร พัฒนา 
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวบ้านให้สอดคล้องและสมดุลกับสภาพแวดล้อม สังคมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตามยุคสมัย ดังที่เสรี พงษ์พิศ (๒๕๓๖:๑๔๕) กล่าวว่ารากฐานความรู้ของชาวบ้านซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นโลกทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็ บ ตาย
และคุณค่าความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน และส่วนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น 
การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรีและด้านอื่น  ๆ ซึ่งคล้ายกับว่าเป็นองค์ความรู้  
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร 
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ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับเอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๔: ๔๒) ได้กล่าวในท านอง
เดียวกันอีกว่าเป็นความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สัง่สม
ไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้ง
พิธีกรรม วัฒนธรรมและประเพณีที่ได้มีการพัฒนาการสืบสานกันมาอย่างหลากหลายของแต่ละบริบทพื้นที่ 
 ทั้งนี้ตามบริบทของประเพณีที่ปรากฎอย่างหลากหลายของประเทศไทยที่น าไปสู่การก่อรูปของ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมบนฐานของพิธีกรรม อุดมการณ์ ภูมิลักษณ์หรือภูมิปัญญาในมิติต่าง  ๆ  นั้น มักเช่ือม
ร้อยกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่หากมีการน าไปสู่การแสดงออกที่สัมพันธ์กับการก าหนดให้เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของสังคมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบของประเพณีและพิธีกรรมในบริบทที่แตกต่างกันน้ันก็จะน าไปสู่การประกอบสร้างของอัต
ลักษณ์ชุมชนท้องถ่ินที่เป็นตัวก าหนดระเบียบของสังคมที่หลากหลายอีกด้วย โดยเฉพาะในพื้ นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือการผสมกลมกลนืทางวัฒนธรรม (Assimilation) ที่เปน็
พื้นที่ของการรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา ภาษารวมถึงชาติพันธ์ุ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีเอง
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างทางความคิด ความเช่ือและแบบแผนของปฏิบัติการทางสังคมผ่าน
พิธีกรรมและงานประเพณีที่ปรากฎในสังคมพหุวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยบริบทของชุดประเพณีที่โน้มเอียงตาม
ความเช่ือและกรอบชุดความคิดด้านการประกอบสัมมาชีพ เทศกาล ชีวิตและจารีตรวมถึงสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่
สะท้อนหลักการด าเนินการที่ส าคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ผ่านชุดของประเพณีที่หลากหลายทั้ง
ในมิติของวัฒนธรรมร่วมที่ก้าวข้ามเนื้อหาของอิทธิพลทางศาสนา เช่น ประเพณีฮารีรายอ ประเพณีชักพระ 
ประเพณีกวนอาซูรอ งานเดือนสิบ หรืองานสารทไทย ประเพณีแห่นก เป็นอาทิ และนอกจากนี้วัฒนธรรมที่
สัมพันธ์กับประเพณีเฉพาะถ่ินรายจังหวัดประกอบด้วย ประเพณีในจังหวัดยะลา เช่น การแข่งขันนกเขาชวา
อาเซียน งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา งานเทศกาลฟื้นฟูประเพณีและของดีเมืองยะลา ในขณะที่ประเพณี
เฉพาะถ่ินของจังหวัดนราธิวาส เช่น ประเพณีงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประเพณีการแข่งเรือกอและด้วยฝีพาย 
รวมถึงประเพณีเฉพาะถ่ินในจังหวัดปัตตานีหรือดินแดนลังกาสุกะ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของ
ชุดประเพณีมากที่สุดในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยถือเป็นบริบทเชิงพื้นที่ที่ส าคัญในการสะท้อนอัตลักษณ์จาก
ปริมณฑลทางวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีประเพณีเฉพาะถ่ินที่ส าคัญ เช่น 
ประเพณีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประเพณีงานแห่พระอีก๋ง หรือแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง ประเพณีลาซัง 
หรือ ปูยอบือแน การแข่งขันตกปลาชายหาดวาสุกรี ณ อ าเภอสายบุรี รวมทั้งประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นประเพณี
เฉพาะถ่ินที่ส าคัญของอ าเภอไม้แก่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย 
 ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะจัดในวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือ
วันพฤหัสบดีเท่านั้น โดยสองวันน้ีถือเป็นฤกษ์ยามส าหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัดข้ึน
ไม่ได้และในปีใดมีเดือน ๘ สองหนต้องจัดในเดือน ๘ หลัง ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเองก็ไม่ทราบชัดเจนว่าเพราะเหตใุด
จึงก าหนดเป็นวันและเวลาน้ี เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาของชุมชน (ไฝ มุ่ยอินทร์. สัมภาษณ์, 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ตามสถานการณ์ของการประกอบพิธีลงเล ในบริบทปัจจุบันพบว่าได้มีการปรับเปลีย่น
รูปแบบพิธีไปตามความเหมาะสม ท าให้ชุมชนที่เคยจัดพิธีลงเล แบบดั้งเดิมที่ต้องจัดบนชายหาดทะเลได้
ปรับเปลี่ยนมาประกอบพิธีในบริเวณวัดแทน เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ท าให้รูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ในอดีตน้ันสมาชิกชุมชนจะต้องไป
ท าบุญบริเวณทะเลและต้องค้างคืนในปร าพิธี โดยสมาชิกชุมชนจะสร้างขน าเล็กๆ  เพื่อพักอาศัยร่วมกันใน
บริเวณนั้นรวมทั้งได้มีการปรับกิจกรรมให้เข้ากับความจ าเป็นของบริบทที่เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปของ
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ประเพณีลงเล เป็นพิธีกรรมที่สะท้อนใหเ้หน็ถึงความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ความเช่ือตลอดจนเป็นการ
แสดงถึงรายละเอียดต่างๆที่ชาวบ้านใช้เป็น “พื้นที่” ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน โดยการที่
ชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ยังคงด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของตนผ่านการสืบทอดประเพณี
ลงเล ได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีเ่จรญิมากขึ้นและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้ประเพณีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคงปฏิเสธได้ยากว่า
การคงอยู่และการสืบทอดของประเพณีลอยเลที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ันองค์ประกอบของพิธีกรรมบางอย่างอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน (ปการียะห์ เจะหะ. สัมภาษณ์, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ซึ่งกลไกหลักส าคัญ
ประการหนึ่งของประเพณีลงเล คือองค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจใคร่รู้ว่า 
องค์ความรู้ที่ถูกประกอบสร้างข้ึนจากชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในบริบทคือเป็นคนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดผ่านพิธีกรรมและความส าคัญของประเพณีลงเล ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีท าให้ยังมี
การสืบทอดประเพณีลงเล ตลอดมา ซึ่งจะมีสมาชิกเข้าร่วมงานกันทั้งหมู่บ้าน รวมถึงญาติพี่น้องที่เดินทางไป
ประกอบสัมมาชีพยังสถานที่อื่น ๆ  ต่างก็เดินทางกลับมารวมประเพณีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจาก
ชาวบ้านมีความเช่ือว่าการประกอบพิธีลงเล นั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อใหส้มาชิกในหมู่บา้นรอดพ้นจากสิง่
ที่ช่ัวร้ายทั้งปวง ด้วยการขออ านาจจากผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านให้ช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลตามความคิด
ความเช่ือที่สืบต่อกันมาของชาวบ้านในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ประเพณีลงเล จะปรากฏพบชุมชน/
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามช่ือเรียกขานนี้เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่ของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดย
สาระส าคัญของพิธีกรรมนี้จึงน่าสนใจในการตีความหมายของลักษณะเฉพาะในการด ารงรักษาพิธีนี้ในแง่ของ
พื้นที่และบริบทของประเพณีลงเลร่วมสมัยที่สามารถอธิบายผ่านเงื่อนไข ของกระบวนการเปลี่ยนรูปผ่าน ๓ 
ชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏพบในปัจจุบันที่อิงกับความเช่ือของชาวบ้านว่าด้วยการสื่อสารของหมอพิธี
เพื่อขอขมาและต้องได้รับการอนุญาตจากองค์เทพ (ท้าวเวสสุวรรณ) ทั้งนี้การปรับรายละเอียดบางอย่างของ
พิธีกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสภาพการด าเนินงานเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ (อรสา ณ นคร. สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 ๑.ชุมชนบ้านสารวัน มีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือการด าเนิน
ประเพณีลงเลด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อ
บวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะท าพิธี
ปล่อยแพ ณ ปร าพิธีที่ชายหาดละเวงตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาด้ังเดิม  
 ๒.ชุมชนบ้านใหญ่ มีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณปร าพิธีทั้งในส่วนของการอัญเชิญองค์เทพซึ่งเป็น
สาระส าคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธีใน
วันรุ่งข้ึนหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะท าการปล่อยแพลงทะเลใน
วันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจ านวน ๙ รูปเพื่อจะได้น าแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป ด้วยชุดนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
 ๓.ชุมชนบ้านไม้แก่น มีการจัดกิจกรรมภายในวัดทั้งกระบวนการ กล่าวคือจะเริ่มด้วยการอัญเชิญองค์
เทพจากหมอพิธีจนเสร็จสิ้นก็จะมีการสวดของพระสงฆ์ต่อไปจนจบพิธีการ ในขณะที่กิจกรรมภาคกลางคืนจะมี
การประกวดแพกันภายในวัดซึ่งอาจมีกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงต่างๆตามความเหมาะสมของชาวบ้านที่มาร่วม
ประกอบพิธีภายในวัด ซึ่งในวันรุ่งข้ึนจะมีการท าพิธีปล่อยแพลงสู่ทะเลภายในวัดโดยจะมีตัวแทนน าแพดังกล่าว
ไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดใกล้กับหมู่บ้านต่อไปด้วยชุดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
 ถึงแม้ว่าโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อใหป้ระเพณียังคงอยู่ในสงัคม
ต่อไป ด้วยส านึกในความหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้



๔ 

 

สอดรับกับสถานการณ์ที่ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่านประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า
กระบวนการผลิตซ้ าภายใต้บริบทของการเช่ือมร้อยทุนทางสังคมที่ก าหนดประเพณีทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการ
น าเสนอด้วยกระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเช่ือ ภูมิปัญญา ซึ่งสังคมหรือชุมชนในพื้นที่น ามา
สร้างความสัมพันธ์ในชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ซึ่งบางชุมชนสามารถน าวิถีปฏิบัติด้ังเดิมมาเปน็ทุนหรอืใช้
ประโยชน์ได้ แต่บางชุมชนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือการรักษาอัตลักษณ์และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกท าให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบ
สลายไปในที่สุด ดังนั้นกลไกการขับเคลื่อนโดยใช้ทุนทางสังคมจึงนับว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญในการส่งผล
ให้ท้องถ่ินชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนท้องถ่ินที่มียังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัต
ลักษณ์และภูมิปัญญาของสังคมให้ด ารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็น
บทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยมิติของความหลากหลายด้วยชุดปฏิบัติการทาง
สังคมที่เกิดข้ึนได้ในปัจจุบัน (เรวัต สิงห์เรือง, ๒๕๕๓:๗๐) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถ่ิน ด้วยบทบาทของการเป็นองค์กรหลักในการจัดประเพณีที่ 
สะท้อนถึงการใช้อ านาจทางปกครองที่มีผลต่อการก าหนดแนวปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพียงมิติเดียว แต่หาก
พิจารณาความบริบทและความเปน็เจา้ของวัฒนธรรมโดยแท้จรงิแลว้ พบว่าหน่วยงานที่มีภารกิจหลักและควรมี
บทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านปฏิบัติการทางสังคมของชุดประเพณีที่ปรากฎในพื้นที่
อย่างแท้จริงคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นองค์กรทางปกครองที่ถูกจัดตั้ง ข้ันเพื่อสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งยังถือเป็นองค์กรผูร้ับผดิชอบหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะทีร่ะบุ
ในบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งระบุถึงการจดัท าบริการสาธารณะที่สามารถแยกออก หรือมีลกัษณะที่แตกต่างจากท้องถ่ินอืน่ได้ 
หรือเป็นกิจการที่ใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ินเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของคนในท้องถ่ินด้วย แต่อย่างไรก็ตามผลิต
ภาพ (Productivity) ส าคัญผ่านการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบาง
พื้นที่ยังไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจกัษ์ได้อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดบาง
ประการ เช่น การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบริการสาธารณะประกอบกับ
ประชาชน/ชุมชนขาดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี้
การเลือกปฏิบัติภารกิจภายใต้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารท้องถ่ินตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมุ่งเน้นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจกรรมภายใต้โครงการที่มุ่งเน้นการก่อให้เกิดรายได้เชิงมูลค่าซึ่ง
ถือเป็นภารกิจหลัก อันส่งผลต่อการละเลยคุณค่าของภารกิจด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินซึ่งถือเป็นภารกิจรองอย่างมีนัยส าคัญ (อัศว์ศิริ ลาปีอี, ๒๕๕๘) ด้วยชุดข้อมูล
ดังกล่าวจึงนับเป็นเงื่อนไขส าคัญอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้บริบทของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จ าเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทส าคัญใน
การด าเนินกิจกรรมตามภารกิจที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและให้มีผลเชิงรูปธรรม ผสานกับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้เป็นฐานคิดหลักควบคู่กับ
กระบวนการหล่อมหลอมอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมผลิตข้อเสนอกลไกเชิงนโยบาย
อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไดอ้ย่างแท้จริง   



๕ 

 

 ทั้งนี้การขับเคลื่อนกลไกการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีซึ่งถือ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสันติสุขและ
สมานฉันท์อันก่อเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็น
รูปธรรมด้วยพื้นฐานของการวิจัยจากชุดความคิดที่เช่ือมร้อยกับกระบวนการมีส่วนร่วมโดยประชาชน/ชุมชนที่
เป็นเจ้าของวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเป็น
ระบบภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเลท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาบทบาทและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการด าเนินงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันจะน าไปสู่การส่งเสรมิศักยภาพที่มีผลต่อการสงวนรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนรวมทั้งเป็นแนวทางส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากให้ยั่งยืนต่อไป 
 
ค าถามหลักการวิจัย 
 ๑. พัฒนาการของประเพณีลงเล อันเป็นประเพณีเฉพาะถ่ินที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีมีลักษณะอย่างไรและภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อประเพณีหรือไม่  
 ๒. ระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับใด  
 ๓. แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สามารถน าไปสู่ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีลักษณะอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่ปรากฎใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๒. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๓. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการก่อรูปและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
ประเพณีลงเลที่ปรากฏในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความคิดเหน็
ของประชาชนต่อกระบวนจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินที่มีต่อหน่วยงานทางปกครองขนาด
เล็กที่ถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอันน าไปสู่การตกผลึกยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนซึ่งสะท้อนถึงบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเหมาะสมในการท าหน้าที่
เป็นฐานรากส าคัญของการสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมในระดับชาติต่อไปพร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์



๖ 

 

มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีนัยส าคัญโดยจะท าการเลือกกรณีศึกษาจากหน่วยการปกครองตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการท านุบ ารุงรักษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ประกอบด้วย 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ต าบลไทรทองทั้งต าบลและ
นับเป็นหน่วยวิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลที่
ปรากฎในพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ต าบลไม้แก่นและต าบลตะ
โละไกรทองทั้งต าบลโดยเปน็หน่วยวิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลงเลที่ปรากฎในพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่นและพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้
แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ทั้งนี้พื้นที่กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นมีการก าหนดกรอบน าเสนอภายใต้ขอบเขตประเด็นเชิงเนื้อหาที่
เป็นแนวทางส าคัญ อันประกอบด้วย  
 • บริบทและข้อมูลทั่วไปผา่นพื้นที่ปฏิบัติการทางประเพณี ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่รวมถึงข้อมูลส าคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความต้องการ
และความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันน าไปสู่ข้อเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 • พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ที่สัมพันธ์กับบริบททั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในด้วยวิธี SWOT Analysis และ SWOT Matrix ตลอดจนวิเคราะห์ความยั่งยืนในการด าเนิน
โครงการภายใต้ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับจากการวิจัย 

 ๑. ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จากชุดข้อเสนอของประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้เรียนรู้แนวทางร่วมกันและเป็นต้นแบบส าคัญในพื้นที่อื่น 
 ๒. เสนอรูปแบบแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สนับสนุนให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมก าหนดปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม 
 ๓. ชุมชนท้องถ่ินรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีต่อการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ โดย
รากฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางภูมิปัญญา รากฐานทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 ๔. ทราบสถานการณ์และบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการประเพณี ด้านทรัพยากรและ
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 



๗ 

 

 ๕. ได้รูปแบบและกระบวนการหนุนเสริมของชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมได้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินสู่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดบั
ภูมิภาคหรือระดับชาติต่อไป 
 
นิยามศัพท์การวิจัย 
 การก าหนดนิยามศัพท์การวิจัยครั้งนี้จะแสดงความเช่ือมโยงปรากฏการณ์ของพื้นที่ที่ยังคงมีการ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมผ่านรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยสามารถสรุปเช่ือมร้อย
กับบริบทของกระบวนการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๑. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ประเพณีลงเล หมายถึง ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชน/ชุมชน ต่อบทบาทการจัดประเพณีลงเล พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทที่สอดคล้องกับปฏิบัตกิารทางวัฒนธรรม ดังนี ้
  ๑. บทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก (Moderator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชน
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้กลไกขององค์กรที่ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารและการจัดประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
  ๒. บทบาทด้านผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นองค์กรอ านวยความสะดวกแก่ชุมชนและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
  ๓. บทบาทด้านผู้เช่ือมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นองค์กรที่ท าให้เกิดการเช่ือมโยง/ประสานงานระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานทางปกครองทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
 ๒. การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี หมายถึง การด าเนินตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอันเป็นผลผลิตจากการร่วมวิเคราะห์บริบทท้องถ่ินจากปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัย
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ที่น าไปสู่การเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่น าไปสู่การก าหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมทั้งยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย 
 ๓. ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม หมายถึง การสะท้อนอัตลักษณ์บนฐานของการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม
ผ่านรายละเอียดพิธีกรรมของประเพณีลงเล ที่ปรากฏในพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน ชุมชนบ้านไม้แก่นและชุมชน
บ้านใหญ่ อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ถือเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดรูปแบบและระเบียบปฏิบัติในการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประเพณีลงเล 
สามารถด ารงคงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ๔. การพัฒนายุทธศาสตร์ หมายถึง ผลผลิตจากข้อเสนอของประชาชน/ชุมชนสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุวัฒธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยการ
ขับเคลื่อนผ่านกลไกการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
ไกรทอง บนฐานของการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด้วยขอบข่ายและอ านาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมตามที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๘ 

 

บทที่ ๒ 

การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทและหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ถูกบัญญัติในกฎหมายระบุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามขอบข่ายและอ านาจหน้าที่ที่สัมพันธ์กับขนาดและโครงสร้างองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม
ภารกิจที่ถือว่าส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง ได้แก่ การท านุบ ารุงรักษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินนับเป็นบทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วย 
ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน/ชุมชนต่อการร่วม
เสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลพื้นที่พหุวัฒนธรรม ซึ่งจะส ารวจองค์ความรู้อันเป็น
สาระส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและพัฒนายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่กรณีศึกษา บนพื้นฐานของการสังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุและก าหนด
แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบในขณะเดียวกันแนวคิด
ด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่น ามาใช้เพื่อก าหนด
แผนการท างานด้านต่างๆ ในระยะยาวอย่างสอดรับกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับ
การก้าวไปในอนาคต มีการพิจารณาความสามารถขององค์กร และ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพื่อบอก ทิศทางการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุ
ตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้อีกด้วย (คณึงภรณ์ วงเวียน, ๒๕๕๔) 
 Bartol, K & Martin, D.(๑๙๙๘ : ๑๙๑) ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าการวางแผนกลยุทธ์นั้นจะ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และ
แผนงาน (Plans) เพื่อให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค์ ดังนั้น
กระบวนการวางแผน จึงประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ ๑) การก าหนดพันธกิจ ๒) การก าหนดเป้าหมาย 
และ ๓) การก าหนดแผนงาน ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้งสามข้ันตอน จากนั้นจึงน าแผนงานไป
สื่อสารให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการทั่วไปผู้บริหารอาจมุ่งที่
การปฏิบัติตามแผนงานจนละเลยเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้
ไดจ้ึงถือว่าการบริหารจัดการลักษณะนี้ไม่ได้ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการวางแผน 
 จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลง
เลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยพิจารณาได้จาก
ความส าคัญข้างต้น ตลอดจนนิยามและข้ันตอนต่างๆ ของการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ด ารง วัฒนา (๒๕๔๘ : ๔๗) ได้สรุปสาระส าคัญของข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค  



๙ 

 

 ๒) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อระบุสภาพในอนาคตและการด าเนินงานที่ต้องการจะสร้างให้
เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะบอกความคาดหวังและความปรารถนาที่อยากจะให้เกิดข้ึนตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้  
 ๓) พันธกิจ (Mission) ที่แสดงถึงขอบข่ายหรือวิธีการในการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะปฏิบัติให้
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์  
 ๔) ยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กร  
 ๕) การก าหนดกลยุทธ์ (Tactic) เป็นแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ  ที่จะน าองค์กรไปสู่การบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
 ๖) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรบั
ส่วนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกันทั้งในด้านทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้คือ ช่ือกลยุทธ์/แผนงานวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ 
เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ
ให้บรรลุผลส าเร็จและงบประมาณ 
 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์การจากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากร หรือจากการด าเนิน - งานด้าน
ต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ (Critical Success Factor) ความเช่ือมโยง
ของคุณค่าหรือค่านิยม (Value Chains) และกระบวนการหลักหรือระบบธุรกิจขององค์การ (Value Chain) 
เพื่อประโยชน์ต่อองค์การ ทั้งที่เป็นผลดีหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน และที่เป็นผลเสียหรือความ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรคของ
องค์การจากสภาวะภายนอก ทั้งที่ เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของตัวงานจากภายนอก (Task Environment) ที่เอื้อประโยชน์หรือเป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิค SWOT Analysis 
ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก, รูปแบบ McKinsey’s 7-S Model ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร และรูปแบบสภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งนี้การพัฒนายุทธศาสตร์ที่อาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis นั้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้วยการ
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การจากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากรและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการประเมินโอกาสและอุปสรรคขององค์การจากสภาวะภายนอก ทั้งที่
เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมของตัวงานจากภายนอก ที่เอื้อประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ส าหรับรายละเอียดและขอบเขตของค าว่า SWOT นั้น 
สถาบันด ารงราชานุภาพและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ (๒๕๓๙ : (๒)-(๓), อ้างถึงใน จตุพล ชู
จันทร์, ๒๕๕๓ : ๑๔๔-๑๔๕) ได้ให้ความหมายของแต่ละค าที่สัมพันธ์กับบริบทของสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 
 ๑. จุดแข็ง (Strengths: S) สภาวการณ์ที่เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยภายในองค์กรที่สร้า งความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน หรือเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานให้สงูกว่าองค์กร อื่น ๆ ซึ่ง ท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรมีแนวโน้มบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 



๑๐ 

 

 ๒. จุดอ่อน (Weaknesses: W) หมายถึง สภาวการณ์ที่องค์กรหรือปัจจัยภายในองค์กรที่สร้างความ
เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน หรือท าให้ศักยภาพในการด าเนินงานด้อยกว่าองค์กรอื่นๆ ซึ่งท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรมีแนวโน้มไม่บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
 ๓. โอกาส (Opportunities: O) หมายถึง ผลกระทบหรือผลที่เกิดข้ึนเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การมีความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน การเพิ่มข้ึนของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือความต้องการบริโภคสินค้าและบริการอุปสรรค 
 ๔. ภัยคุกคาม (Threats: T) หมายถึง ผลกระทบหรือผลทีเ่กิดข้ึนเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร หรือเป็นสิ่งคุกคามที่ก่อให้เกิดความ
เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน 
 ทั้งนี้หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว การพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์นั้น อาจมีการประมวลข้อมูลทั้งสองด้านเข้า
ด้วยกันเพื่อสรุปความสัมพันธ์แบบแมททริกส์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ด้วยการประมวล SWOT Matrix น าไปสู่การวางกลยุทธ์ ๔ แนวทาง ได้แก่ (ปกรณ์ ปรียากรณ์, ๒๕๔๒ : ๑๓๑) 
 ๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งประสานกับความได้เปรยีบ
ในโอกาส  
 ๒) กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือพัฒนา (WO Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้ความได้เปรียบใน
โอกาสมาปิดจุดอ่อน  
 ๓) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งหลบหลีกข้อจ ากัด  
 ๔) กลยุทธ์เชิงรับหรือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด (WT Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยระมัดระวัง
จุดอ่อนและหลบหลีกข้อจ ากัด  
 อย่างไรก็ตามนอกจากรูปแบบสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๓๓ : ๑๓๐) ได้เสนอ
รูปแบบสภาพแวดล้อมวงกว้าง ที่สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเช่นกัน ซึ่ง
มีส่วนประกอบส าคัญ ๔ ด้านได้แก่  
 ๑) ด้านสังคม (Social) คือ เกี่ยวข้องกับการศึกษา อายุ เพศ ประชากร และค่านิยมในสังคม  
 ๒) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) คือ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะการค้าและการผลิตทาง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 ๓) ด้านการเมือง (Political) คือ การติดตามการท างานของรัฐบาลและกระบวนการทางรัฐสภา หรือ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศและท้องถ่ิน  
 ๔) ด้านเทคโนโลยี (Technology) คือ ศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน การเกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ วัสดุใหม่ๆ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ด้วย  
 ซึ่งภายใต้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ มีเกณฑ์ที่จะใช้เพื่อติดตามสภาพแวดล้อมแต่
ละด้านอยู่ ๓ เกณฑ์ คือ ๑) ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยน แปลงอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง
และติดตามได้ เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างโดยไม่สัมพันธ์กัน
และคาดหมายได้ยาก เรียกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงทีละส่วน ซึ่งขาดความต่อเนื่อง ๒) ณ ระดับที่สูงข้ึนไปกว่า
การดูการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า การประเมินพลังผลักดันต่างๆ (Driving Force) ที่เกิดข้ึน เป็นการวิเคราะห์ลกึ
ลงไปถึงปัจจัยแต่ละตัวในแต่ละด้าน เช่น ด้านสังคม อาจดูที่อัตราการเกิด การแต่งงาน หรือด้านเศรษฐกิจอาจ



๑๑ 

 

ดูถึงการเติบโตของการน าเข้า การเพิ่มอัตรารายได้ประชาชาติ เป็นต้น ซึ่งพลังผลักดันที่เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน หรืออาจก่อผลกระทบในทางขัดแย้ง เสริมหรือแยกไปคนละเรื่องก็ได้ ๓) การคาดคะเนแนวโน้ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เป็นการวิเคราะห์ติดตามจากปัจจุบันว่าในอนาคตจะเป็นไปในทางใด และจะ
เกิดผลต่อการด าเนินงานขององค์การหรือต่อปัจจัยอื่นในทิศทางใดบ้างอีกด้วยสอดคล้องกับ ไพบูลย์ โพธ์ิ
สุวรรณ (๒๕๕๕, ๖) ที่ระบุว่าแนวความคิดการบริหารจัดการขององค์กรที่เน้นการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานในระยะยาวนั้น นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของแนวทางการ
บริหารงานแบบดั้งเดิม โดยมีการค านึงถึงปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย (goals) และวัตถุประสงค์ (objectives) ที่ชัดเจนโดยในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
นั้นเป็นการวางต าแหน่งหรือก าหนดบทบาทของหน่วยงานในอนาคตซึ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และใน
การด าเนินงานก็จะต้องเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักซึ่งจะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าในการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมจะต้องให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างไร ซึ่งในการปฏิบัติงาน ผู้ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานจะต้องร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมมิใช่เป็นเพียงผู้รับแนว
ทางการด าเนินงานจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ดังนั้นการก าหนดรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์โดยมุ่งวิเคราะห์ปัจจัย
วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยรูปแบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมวงกว้าง (Macro 
Environment) ดังกล่าวเป็นการเฉพาะนั้น คาดว่าจะท าให้สามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยละเอียดรอบด้านทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยีได้อย่างรอบด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงและโดยอ้อมทั้งในด้านดีและด้านเสีย 
โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลดีต่อองค์กรก็คือโอกาส (Opportunities) ที่จะท าให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์และสร้างความก้าวหน้าต่อองค์กร และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลเสียต่อองค์กรก็คือ
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) ที่องค์กรจะต้องเตรียมรับมือและป้องกันหรือแก้ไข เพื่อสามารถปรับตัวและ
รักษาองค์กรให้ด ารงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้การก าหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรมีความครอบคลุมองค์ 
ประกอบภายนอกที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรต่อไป 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดและทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรยังพบ
ข้อจ ากัดอยู่บางประการ ซึ่งประชุม รอดประเสริฐ(๒๕๓๓, ๑๐๕-๑๐๖)ให้ความเห็นไว้ว่าการวางแผนก็
เหมือนกับกระบวนการบริหารงานอื่น ๆ  ตรงที่ไม่สามารถขจัดปัญหาให้กับบุคคลหรือองค์กรได้ทั้งหมด ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนคุณภาพของงานจากการที่ได้ปฏิบัติตามแผน ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ ใช้ในการ
วางแผน ถ้าข้อมูลที่ใช้เป็นขยะผลของงานที่ออกมาก็ต้องเปน็ขยะอย่างไรก็ตามแม้การวางแผนจะมข้ีอมูลที่ดแีต่
การวางแผนน้ันก็อาจไม่มีประสิทธิภาพได้ถ้าการวางแผนน้ันยังคงเขียนไว้บนแผ่นกระดาษและไม่เคยออกน าไป
ปฏิบัติเลยการวางแผนที่ดีนั้นจะต้องน าไปใช้อย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา
อุปสรรคข้อจ ากัดของการวางแผนอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความยากล าบากในการหาข้อมูลและสมมติฐานที่ถูกต้องแม่นย า 
 ๒. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว 
 ๓. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในองค์การ เช่น บุคคลภายในหน่วยงาน นโยบายของหน่วยงาน
 ๔. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากแก่การควบคุมเช่น บุคคล
ภายในหน่วยงาน นโยบายของหน่วยงานและจ านวนของเงินลงทุน 
 ๕. เวลาและค่าใช้จ่ายในการวางแผนและการด าเนินงานตามแผน 



๑๒ 

 

 ทั้งนี้จากข้อจ ากัดของการวางแผนดังกล่าว สามารถจ าแนกออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือข้อจ ากัด
ภายนอกและข้อจ ากัดภายใน ซึ่งข้อจ ากัดภายนอก หมายถึง ปัญหาอุปสรรคของการวางแผนที่เกิดจากอิทธิพล
ภายนอกองค์การเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทาง
สังคม ปัญหาทางการเมืองและปัญหาอันเกิดจากความเช่ือค่านิยม ระเบียบ กฎหมาย ประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนา เป็นต้น ในขณะที่ข้อจ ากัดภายใน หมายถึง ปัญหาอุปสรรคของการวางแผนอันเกิดจากอิทธิพลภายใน 
องค์การหรือเกิดจากตัวแผนเอง เช่น ปัญหาจากการขาดข้อมูลที่เป็นจริง ปัญหาจากการขาดงบประมาณเพื่อ
การปฏิบัติตามแผน ปัญหาจากการจัดล าดับก่อนหลังของแผน ปัญหาการปรับแผน ปญัหาการขาดบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถในการใช้แผน ปัญหาความไม่สอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ  และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมและการประเมินผลในการใช้แผน ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าข้อจ ากัดของการวางแผนสามารถจ าแนก
ออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือข้อจ ากัดภายนอกและข้อจ ากัดภายใน ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องขจัด
ปัญหาหรือแก้ไขอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัดของการวางแผนให้หมดไป ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็หลีกเลี่ยงปัญหานั้น 
 นอกจากนี้ Tips et al. (๑๙๘๗, pp. ๘-๙ อ้างถึงใน ทิพวรรณ กุศล, ๒๕๕๔, ๑๘-๑๙) สะท้อนว่า
ปัญหาในการด าเนินงานโครงการหรือสิ่งที่องค์การที่เกี่ยวข้องประสบอยู่เสมอแบ่งได้เป็น๓กลุ่มได้แก่ 
 ๑. ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้ด าเนินการ (Problems inherent in implementer) ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  ๑.๒ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานบังคับบัญชา (Lack of capacity) และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ 
  ๑.๓ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การหรือหน่วยงานที่ด าเนินการ 
  ๑.๔ ปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดความสามารถ (Lack of capacity) ของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
 ๒.ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Problems inherent in the 
implementation environment) ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การระบุกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด 
  ๒.๒ ปัญหาการมสี่วนร่วมของเป้าหมาย 
  ๒.๓ ความบกพร่องของนโยบาย 
  ๒.๔ ความขัดแย้งทางการเมือง 
 ๓. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Administrational management problems) ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ยากที่สุด ทั้งนี้ เพราะปัญหาน้ีเกดิจากทัง้ในสว่นของผู้รบัผดิชอบการด าเนินการและผูท้ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  จึงควร
หลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการจัดการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ปัญหาที่เกี่ยวกับขบวนการ อันได้แก่ การบริหารและการด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.๒ ปัญหาที่เกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ดีนอกจากค านึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 
รวมทั้งการประเมินข้อจ ากัดเพื่อน าไปสู่การจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมได้โดยการ
ค านึงถึงความส าคัญของการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ สุภาพร พิศาลบุตร 
(๒๕๔๓: ๖๗-๖๘) ได้สรุปความส าคัญของแผนกลยุทธ์ว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญต่อองค์การมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นแผนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรของกิจกรรมในระยะยาวและเกี่ยวกับการเลือก
วัตถุประสงค์ในระยะยาวที่ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดข้ึนเป็นการเสริมให้องค์การเปน็ไปตามวัตถุประสงค์



๑๓ 

 

ที่ต้องการและสัมพันธ์กับกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการบวนการเรียนรู้ การปฎิบัติการแสดงออก
ทางพฤติกรรมและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ไม่ได้เป็นกระบวนการปรับปรุงต่อเนื่องแต่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในการแสวงหา เพื่อให้ท้าทายความคิด ความเช่ือ เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์และสร้างสรรค์วิธีการ 
นวัตกรรมใหม่ๆ สู่อนาคต 
 กลยุทธ์เป็นกระบวนการปฏิบัติ กลยุทธ์ไม่ใช่กระบวนการวางแผนปฏิบัติการในรูปโครงการที่เป็น
ข้ันตอนตามล าดับต่อเนื่องเป็นเส้นตรง แต่เป็นกระบวนการปฏิบัติที่เคลื่อนไหวยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ์เป็นกระบวนการเชิงพฤติกรรม กระบวนการเชิงพฤติกรรมไม่ใช่ชุดของพฤติกรรมที่ก าหนด
บทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในพรรณนางาน และไม่ใช่พฤติกรรมที่เกี่ยวกับต าแหน่งอ านาจในองค์กรหรือสถานภาพ
ทางการเมือง แต่หมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาวะผู้น า ความเปิดกว้างยอมรับสิ่งท้าทายใหม่ๆ การรับฟัง การมี
สว่นร่วม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วย 
 กลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นองค์รวม เราควรก าหนดกลยุทธ์และท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และการปฏิบัติ โดยแยกแยะและหยิบยกมาจากรูปแบบกรอบความคิดที่สลับซบัซ้อน แต่สิ่งส าคัญที่พึงสังวรคือ
ต้องพยายามค้นหาชุดของกลยุทธ์ที่เป็นเอกภาพเหมาะสมกับสถานภาพขององค์กรและสามารถแสดงความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันในกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานโดยรวม 
 

 
ภาพท่ี ๑ กิจกรรมทีเ่ช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นกลยทุธ์ 

(ที่มา: กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๕: ๕) 
 

 โดยสรุปจากการส ารวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีดังกล่าวนีจ้ะ
ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์ในการเป็นเครื่องมือสะท้อนการ
วางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะ
ว่าด้วยการท านุบ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และ สอดรับกับ
การกระจายอ านาจในการบริหารงานภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพ 
แวดล้อมโดยพิจารณาและตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบคอบ เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เช่ือมร้อยกับการก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบ



๑๔ 

 

เป้าหมายกว้าง ๆ  ขององค์การ รวมทั้งการก าหนดภารกิจ ขอบเขตการด าเนินงานตามเป้าหมาย รวมทั้งผลลพัธ์
ที่องค์การคาดหวังในการด าเนินงานและการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 
  
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 

 การปกครองท้องถ่ินเป็นรากฐานที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันที่ให้
การฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยการท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง เกิดสานึกและตระหนักถึงความคุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมือง อันจะ
น าไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนและเช่ือมร้อยกับความส าคัญที่มีต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ซึ่งถือได้ว่าตามหลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถ่ินนับเปน็องค์กรหลกัที่
มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ 
โดยประการส าคัญเบื้องต้นของการท าความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งประหยัด 
หงษ์ทองค า (๒๕๓๙ อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม , ๒๕๔๙:๑๙) สรุปเป็นหลักการปกครองท้องถ่ินที่เป็น
สาระส าคัญ ประกอบด้วย 
 ๑. การปกครองท้องถ่ินนั้น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหล่ านั้นอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันในด้านความเจริญ จ านวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
 ๒. การปกครองท้องถ่ินน้ันเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินจะต้องมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม 
 ๓. องค์กรปกครองท้องถ่ินจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal rights) ที่จะด าเนินการปกครองตนเอง 
ซึ่งแบ่งได้ ๓ ประการคือ 
  ๓.๑ องค์กรปกครองท้องถ่ินมีสทิธิที่จะตรากฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนในท้องถ่ินนั้นเช่น ข้อบัญญัติจังหวัด 
ข้อบังคับต าบล เป็นต้น 
  ๓.๒ องค์กรปกครองท้องถ่ิน มีสิทธิในการก าหนดงบประมาณของตนเอง ในการที่จะ
ด าเนินงานท้องถ่ินน้ัน ๆ 
 ๓.๓ มีองค์กรที่จ าเป็น (Necessary organization) ในการปกครองตนเองโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ 
ฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝา่ยนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถ่ินในรูปองค์การบรหิารส่วนต าบล 
มีคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายบริหาร และมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ๔. ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งมุ่งเน้นในการที่ประชาชนสามารถส่ง
ตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนตน 
 นอกจากหลักการส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างต้นแล้ว วุฒิสาร ตันไชย (๒๕๕๒:๓๗) ยัง
ได้ระบุถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ที่เช่ือมร้อยกับการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบนพื้นฐานดังนี้ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตพบล 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครแม่สอด เทศบาล
นครแหลมฉบัง ซึ่งลักษณะอันโดดเด่นของรูปแบบ ลักษณะเฉพาะของเมือง รายได้ตลอดจนศักยภาพของเมือง



๑๕ 

 

มีความพร้อม และศักยภาพที่จะยกฐานะเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษในอนาคตคาดว่าการปกครองท้องถ่ิน
ในรูปแบบพิเศษในประเทศไทยจะมีจานวนมากข้ึน 
 จากหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบขององค์กรปกครองท้องถ่ินไทยนั้นสรุปได้ว่า การปกครอง
ท้องถ่ินเป็นการปกครองตนเองของชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับสภาพนิติบุคคล
ขององค์กรที่เกิดข้ึน โดยปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ท่ าหนด มีภารกิจหลักในการจัดบรกิารสาธารณะและมีอ านาจ
ในการบริหารงานคลัง การตัดสินใจและมีองค์ประกอบของความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่มีแนวโน้มที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษที่ต้องปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเมืองในสังคมโลกยุคใหม่ต่อไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนับว่าเป็นองค์กรที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดย
เป้าหมายหลักของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึนก็เพื่อการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายที่
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินได้โดยตรง (Elcock, ๑๙๙๔) ทั้งนี้บทบาทหน้าที่หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไทย ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทที่ตราข้ึนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
ทั่วไป และรูปแบบพิเศษรวมถึงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ การบ ารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยต่างมีความกระตือรือร้นในบทบาท
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ินเป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งประสบความส าเร็จด้านการด าเนินงานวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย
บริบทดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าองค์กรปกครองสาวนท้องถ่ิน สามารถมีบทบาท อ านาจหน้าที่กว้างขวางโดยมี
หน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน แล้วยังขยายบทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วย ซึ่งนับเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนรว่ม
ในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึนดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจึงมีความจาเป็นในการใช้ทรัพยากรและรายได้ที่มีอยู่ อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
วางแผนถือเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบรรลจุุดมุ่งหมายได้ ทั้งนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ และการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน/ชุมชนตามหลักความรับผิดชอบ 
 อย่างไรก็ตามการปกครองท้องถ่ินไม่ได้จ ากัดอยู่ในเฉพาะรูปแบบของการบริการต่อชุมชนเท่านั้น 
หากแต่ยังมีอ านาจครอบคลุมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และสวัสดิการสุขภาพของคนในชุมชน และ
การปกครองของรัฐบาลกลางมีการกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถ่ินได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกนัรับผิดชอบทัง้หมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ิน ตาม
แนวคิดที่ว่า ถ้าอ านาจปกครองมาจากประชาชนแล้ว รัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมจะเป็นรัฐบาลของประชาชนโดย
ประชาชน และเพื่อประชาชนส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินของราชอาณาจักรไทยได้จัด
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วนคือ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาล
กระจายอ านาจให้คนในท้องถ่ินบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
นอกจากนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัฒนธรรม โดยสมชาย เสียง
หลาย (๒๕๕๖) ได้อธิบายสรุปว่า กลไกการท างานเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท า
แผนพัฒนา การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ การด าเนินโครงการและสิ่งส าคัญคือ การน าต้นทุนทางสังคม
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และวัฒนธรรมมาบริหารจัดการพัฒนางานวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม อนึ่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอีกด้วย เช่น มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน เป็นต้น 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงขอบข่ายส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีตามบทบาทหน้าที่ส าคัญอกี
ประการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จ าเป็นต้องท าความเข้าในสาระส าคัญของรูปแบบและหลักพื้นฐาน
ส าคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกนิยามไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งจากการประมวลแล้ว
สามารถสรุปได้ว่าความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนั้น ได้มีการให้ความหมาย
จากนักวิชาการ องค์การ หน่วยงานต่างๆได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าให้วัฒนธรรมนั้นเข้มแข็งคงอยู่ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใด ตาม
แนวคิดของคณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานวันอนุรักษ์มรดกไทย (๒๕๔๑) การอนุรักษ์ 
(Conservation) หมายถึง การรักษาวัฒนธรรม/ประเพณีดั้งเดิมที่หาดูได้ยากหรือก าลังจะสูญหายไปและไม่
สามารถคลี่คลายพัฒนาได้อีก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังในการที่จะติดตาม ศึกษาค้นคว้า หาร่องรอย
ความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีตโดยการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์ประเพณีบน
ฐานของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอดิศร ศักดิ์สูง (สัมภาษณ์, 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) ไดใหรายละเอียดไววา ประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อวาโดยเนื้อความก็เปนสิ่งอยาง
เดียวกัน คือ เปนสิ่งที่ไมใชมีอยูในธรรมชาติโดยตรง แตเปนสิ่งที่สังคมหรือคนในสวนรวมรวมกันสรางใหมีขึ้น 
แลวถายทอดใหแกกันไดด้วยลักษณะและวิธีการตางๆ วาโดยเนื้อหาของประเพณีและวัฒนธรรมที่อยูในจิตใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ความรูสึก ความเช่ือ ซึ่งสะสมและสืบตอรวมกันมานานในสวนรวม 
จนเกิดความเคยชิน เรียกวา นิสัยสังคมหรือประเพณี 
 ทั้งนี้หากแยกพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมร้อยกับระเบียบการวิจัย
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลครั้งนี้น้ัน จ าเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อการ
พัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แตกต่างกันด้วยจึงสามารถสะท้อนนิยามเชิงปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม โดยไพฑูรย มีกุศล (๒๕๕๐ : ๕-๗) ไดใหรายละเอียดของวัฒนธรรมไวสรุปไดวา วัฒนธรรมประกอบ
ไปดวยองคประกอบส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) สัญลักษณ หมายถึง การใชสิ่งหนึ่งมาสื่อความหมายแทนถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ตองการกลาวถึง สัญลักษณ
มีประโยชนคือ ชวยใหเราสามารถสื่อสารกันไดสะดวก สามารถวางแผนท างานรวมกันและสามารถถายทอด
ความคิดที่เปนนามธรรมได 
 ๒) ภาษา เปนอีกรูปหนึ่งของสัญลักษณ ที่แสดงออกดวยการพูด การฟง และการเขียน มนุษยจัดเป
นสัตวประเภทเดียวที่สามารถใชภาษาได ความสามารถทางภาษาของมนุษยท าใหเราแตกตางจากสัตวอยา
งมาก เพราะเราสามารถสรางสรรคอารยธรรมใหเกิดข้ึนและเจรญิกาวหนาไดไมหยุดยั้งในขณะที่สัตวไมมีภาษา
ท าใหพวกมันไมสามารถพัฒนาอารยธรรมได 
 ๓) คานิยม วัฒนธรรมเปนความคิดรวบยอดที่ตัดสินวาสิ่งใดมีคา หรือ ไมมีคาน้ันจะพื้นฐานมาจากคา
นิยมอีกสวนหนึ่งซึ่งคานิยมนี้จะมีสวนก าหนดพฤติกรรมของมนุษยและเปนแนวทางในการพัฒนาสังคม อารย
ธรรมของเราเปนบรรทัดฐาน เปนกฎระเบียบที่สังคมก าหนดและคาดหวังใหเราปฏิบัติ หากเราไมปฏิบัติตาม 
จะมีการตอตานหรือลงโทษ การลงโทษจะมีความรุนแรงมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับสังคมก าหนดวาพฤติกรรม
นั้นมีผลกระทบตอสังคมอยางไรและเทคโนโลยี เปนการใชความรูทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐคิดคน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสบายข้ึนเทคโนโลยีมีผลตอระบบความคิด และการด าเนินชีวิตของมนุษยมาก 
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และระบบความคิดของสังคมมีผลตอความเจริญทางเทคโนโลยีดวยเชนกัน โดยสรุปวัฒนธรรม คือ ผลรวมของ
ระบบความรู ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรมกฎหมาย ประเพณี ตลอดจน ความสามารถ และอุปนิสัยตางๆ ซึ่งเปน็
ผลมาจากการเปนสมาชิกของสังคม  
 ในขณะที่การอนุรักษ์ประเพณีก็มีฐานความคิดที่เช่ือมร้อยและใกล้เคียงกับบริบททั่วไปของวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เนื่องด้วยประเพณี เปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็น
เอกลักษณและมีความส าคัญตอสังคม เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย 
คุณธรรม ความเช่ือ ฯลฯ อันเปนบอเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเช้ือชาติตางๆ กลายเปนประเพณีประจ าชาติ
และถายทอดกันมาโดยล าดับ หากประเพณีนั้นดีอยูแลวก็รักษาไวเปนวัฒนธรรมประจ าชาติ หากไมดีก็แกไข
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ ประเพณีลวนไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขาสูสังคม รับเอาแบบ
ปฏิบัติที่หลากหลายเขามาผสมผสานในการด าเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกไดวาเปน วิถีแหงการด าเนินชีวิตของ
สังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลตอประเพณีไทยมากที่สดุ วัดวาอารามตางๆ ในประเทศไทยสะทอนใหเหน็
ถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยและช้ีใหเห็นวาชาวไทยใหความส าคัญในการบ ารุงพุทธศาสนาดวย
ศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแตโบราณกาล โดยเสรี พงศ์พิศ (อ้างแล้ว) ไดใหรายละเอียด
ไวสรุปไดวา ประเภทของประเพณีแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก 
 ๑) จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม หมายถึง สิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอยาง
ตงอเนื่องและมั่นคง เปนเรื่องของความผิดถูก มีเรื่องของศีลธรรมเขามารวมดวยดังนั้นสมาชิกในสังคมตองท า 
ผใูดฝาฝนถือวาเปนผิดเปนช่ัว จะตองถูกต าหนิหรือไดรับการลงโทษจากคนในสังคมนั้น เชน ลูกหลานตองเลีย้ง
ดูพอแมเมื่อทานแกเฒา ถาใครไมเลี้ยงดูถือวาเปนคนเนรคุณหรือลูกอกตัญ  ู จารีตประเพณีของแตละสังคม
นั้นยอมไมเหมือนกัน เพราะมีคานิยมที่ยึดถือตางกัน การน าเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของ
คนอื่นแลวตัดสินวาดีหรือเลวกวาของตนยอมเปนสิ่งทีไ่มถูกตอง เพราะสภาพสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนความ
เช่ือของแตละสังคมยอมแตกตางกันไป 
 ๒) ขนบประเพณี หรือสถาบัน หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมไดก าหนดไวแลวปฏิบัติสืบตอกันมา 
ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรง ไดแก ประเพณีที่มีการก าหนดเปนระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอยาง
ชัดแจงวาบุคคลตองปฏิบัติอยางไร เชน สถาบันโรงเรียน มีโรงเรียน มีผูสอนมีผูเรียน มีระเบียบการรับสมัคร 
การเขาเรียน การสอบไล เปนตน ทางออม ไดแก ประเพณีที่รูกันโดยทั่วๆไป โดยไมไดวางระเบียบไวแนนอน 
แตปฏิบัติไปตามค าบอกเลา หรือตัวอยางจากที่ผูใหญหรือบุคคลในสังคมปฏิบัติ เชน ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด 
การตาย การแตงงาน ซึ่งเปนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษ สารท การข้ึนบานใหม 
 ๓) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ทุกคนควรท า ไมมีระเบียบ
แบบแผนเหมือนขนบประเพณี หรือมีความผิดถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคน
ปฏิบัติกันทั่วไปจนเกิดความเคยชิน และไมรูสึกเปนภาระหนาที่ เพราะเปนสิ่งที่มีมานานและใชกันอยางแพร
หลาย สวนมากเปนมารยาทในดานตางๆ ธรรมเนียมประเพณีเปนเรื่องที่ทุกคนควรท าแมมีผูฝาฝนหรือท าผิดก็
ไมถือวาเปนเรื่องส าคัญแตอาจถูกต าหนิวาเปนคนไมไดรับการศึกษา ไมมีมารยาท ไมรูจักกาลเทศะ 
 โดยสรุปแล้วการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครั้งนี้ จะมุ่ง
พิจารณาในฐานะของหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินส าคัญเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ประเพณีลงเลในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี 
 จากการส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภายใต้กรอบการวิจัยในครั้งนี้นั้น จ าเป็นต้องสังเคราะห์กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องของ



๑๘ 

 

องค์กรทางปกครองระดับพื้นที่ซึ่งในฐานะที่เป็นองค์กรทางปกครองตามหลักการกระจายอ านาจจากส่วนราช
กลางซึ่งเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับหลกัประสิทธิภาพ กล่าวคือในการกระจายอ านาจต้องค านึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถ่ินจะได้รับการบริการสาธารณะที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมใน การ
บริหารงาน สนับสนุนรวมทั้งตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง 
ประกอบกับการกระจายอ านาจหน้าที่ตามภารกิจที่ถูกระบุไว้ในมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ นั้นได้ก าหนดความหมายของ
ภารกิจที่จะถ่ายโอนรวมทั้งหลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งระบุถึง
ภารกิจรวมจ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 โดยเฉพาะมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองแล้วยังมีอ านาจ
หน้าที่ในการเป็นการเฉพาะจากข้อ ๑๑ ที่ระบุว่า 
 “๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน” 
 ทั้งนี้นอกจากบทบัญญัติของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวจะ
ก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของชุมชนท้องถ่ินแล้ว ยังปรากฏบทบัญญัติที่เปิดโอกาส
และสนับสนุนโดยตรงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการวัฒนธรรมใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด้วยในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๔๖ ที่ระบุว่า  
 “บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถ่ินมีสทิธิอนุรักษ์หรือฟืน้ฟูจารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้คามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 และในหมาด ๙ การปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรา ๒๘๙ ที่ระบุว่า 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน” 
 นอกจากนี้การจัดท ารัฐธรรมนูญฉับบใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้ก าหนด
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา ๘๐ ได้ก าหนดให้รัฐด าเนินการตามแนวนโยบายด้านศาสนา 
สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมทั้งด าเนินการเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้ด าเนินการ หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเริม่เข้ามามีบทบาทในการปลูกจติ า
นึก เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อย่างต่อเนื่อง โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมจริยธรรมและ
วัฒนธรรม โครงการจัดประเพณีสงกรานต์และประเพณีท้องถ่ินและโครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถ่ินใน



๑๙ 

 

พื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เป็นต้น ดังกล่าวจึงเป็นงื่อนไขส าคัญของแนวทางการวิจัยครั้งนี้ที่พยายามประยุกต์
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นองค์กรที่ท างานร่วมกับชุมชน ซึ่งนับเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญ
ตามกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองระดับท้องถ่ินนั้นเป็นองค์กรของประชาชนทและพัฒนา
กระบวนการท างานกับร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการสาธารณะด้านการท านุบ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินส าคัญเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
ประเพณีลงเลในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ผ่านบทบาทที่ก าหนด ๓ ด้าน ประกอบด้วย  
 ๑. ด้านผู้ด าเนินการหลัก (Moderator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นองค์กรที่ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นเอกภาพที่สามารถก าหนดแนว
ทางการบริหารและการจัดประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๒. ด้านผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นองค์กรอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน/สังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๓. ด้านผู้เช่ือมร้อยเครือข่าย (Coordinator) กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นองค์กรเช่ือมท าให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทางปกครอง
ทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 จากบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้
อ านาจการปกครองตนเองผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ประโยชน์รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ประเพณีอันถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินตนเอง นอกจากนี้แนวปฏิบัติที่นับเป็นหัวใจของการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถ่ินยุคใหม่การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการ
บริหารขององค์กรที่สัมพันธ์กับ ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ความสามารถด้านพัฒนาองค์กร
ความสามารถด้านการบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง
มิติทั้ง 4 ด้านน้ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นภายใต้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการ
ขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประเพณี
เฉพาะถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
อนุรักษ์แบบดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจสั่งการมาเป็นแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของ
ผู้ด าเนินการหลักในพื้นที่อันได้แก่ประชาชน/ชุมชนมากข้ึนอย่างแท้จริง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน(Public Participation) หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีครั้งนี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่สะท้อนถึงประชาชนที่เป็นผู้ตระหนักและมีความต้องการใช้อ านาจ
ปกครองตนเองโดยอิสระอันอยู่บนหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยที่น าไปสู่การสร้างพลังผลักดันให้
เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหรือการด าเนินงานด้านการจัดการวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่ง



๒๐ 

 

กระบวนการเข้าร่วมของประชาชนและพัฒนาการที่เกิดข้ึนย่อมแสดงให้เห็นนัยทางการเมืองของการมีสว่นรว่ม 
ด้วยเหตุผลที่ว่าการพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐมีบทบาทหลักในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ตลอดจนการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากร มา
อย่างยาวนาน โดยประชาชนไม่มีพื้นที่ เรียนรู้รวมทั้งการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นเสมือนพื้นที่ให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการร่วมก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแท้จริง รวมทั้งได้แสดงถึงสิทธิในการใช้อ านาจบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ผ่านกลไกที่สอดคล้องกับการสนองตอบความต้องการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญที่รฐัจ าเป็นต้องจดัท าบรกิารสาธารณะให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
อ านาจการปกครองอย่างแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน/ชุมชนได้ร่วมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถ่ินที่ปรากฎพบในพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 การมีสวนรวมของประชาชนนับเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง 
ทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยขูองประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดัง
กลาวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระ
บวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือเปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง
ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีใน
สังคมทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลดคาใชจายและการ
สูญเสียเวลา นับเปนการสรางฉันทามติและท าใหงายตอการน าไปปฏิบัติอีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน 
กรณีที่รายแรงที่สุด ชวยใหเกิดความนาเช่ือถือและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกังวลของ
ประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของ
สาธารณชน (วันชัย วัฒนศัพท, ๒๕๔๓ : ๒๕ - ๒๘) 
 การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็น
ต้นมาและรัฐไดใชการมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของรัฐโดยที่ค าจ ากัดความของ
การมีสวนรวมมีจ านวนมากแตก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแงการเมืองการปกครองที่เห็นวาการเขามามีสวนร
วมของชาวชนบท เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย และยังอาจเปนการปูพื้นฐานมั่นคงส าหรับ
วิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถ่ินไดในบั้นปลายและไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวาเริ่มตนจากการเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและสนใจเปนเรื่องๆไป เชน 
การสรางแหลงกักเก็บน้ าฝน การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ขอส าคัญ
กิจกรรมเหลาน้ีจะตองสัมพันธกับปัญหาและความตองการของชาวบานการมีสวนรวมยังอธิบายไดในหลายมิติ
ทั้งในแงของมิติความลึกทั้งในเชิงกวางดังนี้ (ถวิลวดี บุรีกุล, ๒๕๕๑) 
 ๑) การมีสวนรวมในความหมายที่แคบ คือการพิจารณาถึงการมีส วนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติแตไมได 
หวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณเนื้อหาของโครงการ 
 ๒) การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึงการใหประชาชนในชนบทรูสึกตื่นตัวเพื่อที่จะทราบถึง
การรับความชวยเหลือและตอบสนองตอการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท้องถ่ิน
 ๓) ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความ
พยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นดวย 



๒๑ 

 

 ๔) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาในอยางกวางไดวาคือการที่ประชาชนไดเข้า
ร่วมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอเขา 
 ๕) การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึงการที่ประชาชนจะมีทั้ง สิทธิและหนาที่ ที่จะเขารวมในการแก
ปญัหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะส ารวจตรวจสอบความจ าเปนในเรื่องตาง ๆ การระดมทรัพยากร
ท้องถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหม ๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและด ารงรักษาองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน 
 ๖) การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการด าเนินการอยางแข็งขัน ซึ่งหมายถึงวา บุคคลหรือกลุมที่
มีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเริ่มและไดมุงใชความพยายามตลอดจน ความเปนตัวของตัวเองที่จะด าเนินการ
ตามความริเริ่มนั้น 
 ๗) การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถที่จะควบคุม
ทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้โดยกลุมที่ด าเนินการและความเคลื่อนไหวที่
จะด าเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตาง ๆ 
 จากการประมวลชุดความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวสรุปได้ว่าการมีสวนรวมของประชาชนมีอยู
ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมข้ึนอยู กับความสนใจและประเด็นในการพิจารณา แตมีเงื่อนไขพื้นฐานวา
ประชาชนตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาพและความสามารถในการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้การมีสวนรวม
ต้องมีวัตถุประสงคกิจกรรมเปาหมายและตองมีกลมุเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ด าเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนร
วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยขูองประชาชน โดยการใหข้อมูลแสดงความคิดเห็น รวม
วางแผน รวมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนนั่นเอง 
 ทั้งนี้หากพิจารณารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตามมิติระดับการมีส่วนร่วมใน ๓ 
รูปแบบดังนี ้(เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ๒๕๔๖:๑๑๕) 
 ๑) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความสัมพันธ์
เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่าหรือความรู้ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 
 ๒) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการก าหนด
นโยบายของรัฐโดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียงประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 
 ๓) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์(Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการพัฒนา
ด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จรงิของประชาชน ตามแนวความคิด
และหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้ระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้นพบว่าระดับข้ันของการมีสวนรวมมีหลายระดับซึ่ง 
Cohen และ Uphoff (๑๙๘๐, p.๒๑๙-๒๒๒) ไดจ าแนกการมีสวนรวมออกเปน ๔ ระดับ คือ 
 ๑) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
 ๒) การมีสวนรวมในการด าเนินการ (Implementation) 
 ๓) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) 
 ๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
 



๒๒ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ วงจรการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
 (ที่มา: Cohen และ Uphoff (๑๙๘๐) 

 
 การใหประชาชนมีสวนรวมนั้นสามารถท าไดในหลายระดับ ข้ึนอยูกับรัฐบาลแตละยุควาจะใหความ
ส าคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน คือ 
 ๑) ประชาชนเปนผูใชอ านาจหมายถึงใหประชาชนเขาจัดการหรือด าเนินการเองโดยไมมีการติดตอกับ
รัฐบาลกอนซึ่งอาจมีการโตตอบจากรัฐบาล เชน การตั้งศาลเตี้ยการเดินขบวน การเขายึดสถานที่ของทาง
ราชการเพื่อเรียกรองความเปนธรรม เปนตน 
 ๒) ประชาชนและรัฐบาลรวมกันแกปญหา โดยมีอ านาจเทาเทียมกัน เชน โครงการท าความสะอาดหมู
บาน การสรางถนน และขุดบอน้ําในหมูบาน เปนตน 
 ๓) ประชาชนเปนที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชนและตั้งใจที่จะกระท าการ
ตามความเห็นนั้น แตก็ยังมีอ านาจที่จะไมรับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ เชน การตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
ประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาการประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม เปนตน 
 ๔) ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในบางเรื่องแตมักจะ
ไมน าความเห็นไปปฏิบัติและยังมีอ านาจที่จะไมรับฟงความคิดเห็นนั้น เชน การประชุมใหญที่ใหโอกาส
ประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็นในกฎระเบียบที่ก าลังจะน าออกมาใช 
 ๕) ประชาชนรับทราบ เปนการแถลงขาวสารและ/หรือมติของรัฐบาลใหประชาชนไดทราบประชาชน
อาจมีปฏิกิริยาโตตอบหรือไมมีก็ไดเชน การแถลงถึงโครงการตางๆ ที่รัฐบาลไดมีมติใหด าเนินการการริเริ่ม
กฎหมายตางๆ และการเวนคืนที่ดิน เปนอาทิ 
 ๖) รัฐบาลใชอ านาจ กลาวคือ รัฐบาลใชอ านาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชนทราบลวงหนา เช่น การ
สืบสวน จับกุมผูกระท าผิดกรณีตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน 



๒๓ 

 

 จากการศึกษาล าดับข้ันของการใหประชาชนมีสวนรวมนั้น พบวาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
มีสวนรวมด าเนินการและมีสวนรวมสนับสนุน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนน้ันมีหลายระดับข้ึนอยูกับการให
ความส าคัญของรัฐบาลดวย ซึ่งสามารถจัดล าดับการมีสวนรวมของประชาชนจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ 
ประชาชนเปนผูใชอ านาจ ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนเปนที่ปรึกษา ประชาชนแสดงความคิดเห็นประชาชน
รับทราบ และรัฐบาลใชอ านาจ ส าหรับวิธีการแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี 
ข้ึนอยกูับวัตถุประสงคและความละเอียดของการแบงเปนส าคัญ การแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชน
อาจแบงไดจากระดับต่ าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเปน ๗ ระดับ และจ านวนประชาชนที่เขามีสวนร่วมในแตละ
ระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ า จ านวนประชาชนที่เขามสี
วนรวมจะมากและยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงข้ึนเพียงใดจ านวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามล าดับ 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามล าดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ไดแก่ 
 ๑) ระดับการใหขอมูลเปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สดุของการติดตอสือ่สารระหวางผูก าหนด
นโยบายหรือผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูก าหนด
นโยบายหรือผูวางแผนโครงการ แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ วิธีการใหข้อมูล
อาจกระท าไดหลายวิธีเชน การแถลงขาว การแจกขาวการแสดงนิทรรศการและการท าหนังสือพิมพใหข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ตลอดจน การใชสื่ออื่นๆ เชนโทรทัศนวิทยุสื่อบุคคลและหอกระจายขาวเปนตน 
 ๒) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับข้ันที่สูงกวาระดับแรกกลาวคือผูก าหนด
นโยบายหรือผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพือ่ใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็นใน
การประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต
างๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็นจากผูฟง เปนตน 
 ๓) ระดับการปรึกษาหารือเปนระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการเปดรับความคิดเห็น
จากประชาชน เปนการเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูก าหนดโยบายและผูวางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การเปดกวางรับฟงความคิดเห็น โดยใชรูปแบบตางๆ ๔) ระดับการวางแผนรวมกัน 
เปนระดับข้ันที่สูงกวาการปรึกษาหารือกลาวคือเปนเรื่องการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากข้ึน มีความ
รับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการและผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช
ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมากเชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผู
ทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของการใชอนุญาโตตุลาการเพื่อแกปญหาข้อขัดแยงและการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม เปนอาทิ 
 ๕) ระดับการรวมปฏิบัติเปนระดับข้ันที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนรวมกัน คือเปนระดับที่ผู
รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนรวมกันด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการเปนข้ันการน า
นโยบายไปปฏิบัติรวมกันด าเนินตามหรือโครงการวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 ๖) รวมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเปนระดับการมีสวนรวมที่มีผูเขารวมนอยแตมีประโยชนที่ผูที่
เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้นๆได รูปแบบของการติดตาม
ตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยูในรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝาย
การสอบถามประชาชน โดยการท าการส ารวจเพื่อใหประชาชนประเมิน การประเมินผลนี้มีความส าคัญมาก
เพราะจะมีผลตอการพิจารณาจัดสรรประโยชนการยุติหรือคงไวตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 
 ๗) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแกปญหา 
ขอขัดแยงที่มีอยทูั้งหมด 



๒๔ 

 

 อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาใด ๆ ที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิจการสาธารณะในกระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริมชักน าและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ด าเนินงานทั้งกระบวนการถือเป็นหลักการส าคัญอยา่งหนึ่ง ที่จะท าให้โครงการนั้น ประสบผลส าเร็จได้ง่ายข้ึน 
ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นข้ันตอนที่แสดงวิธีการและแนวทางการด าเนินงานที่ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ทั้งนี้มีองค์กร/หน่วยงานด้านวิชาการได้เสนอแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ใน
ประเด็นต่างๆหลายทัศนะแต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้
องค์การอนามัยโลก (WHO and UNICEF, ๑๙๗๘ : ๔๑) ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินกิจกรรมไว้ ๔ ข้ันตอน ดงันี ้
 ๑) การวางแผนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความส าคัญตั้งเป้าหมายก า 
หนดการใช้ทรัพยากรก าหนดวิธีติดตามประเมินผลและประการที่ส าคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 
 ๒) การด าเนินกิจกรรมประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการและบริหารการใช้ทรัพยากรมีความ
รับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 
 ๓) การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่ง
เป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 
 ๔) การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียม
กันซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็ได ้
 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ 
ได้แก่ เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับปรัชญาแนวความคิดและ
หลักการเรียนรู้รว่มกันของชุมชน เป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรือ่งการกระจายอ านาจ น า 
ไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ท าให้ด าเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและ
ชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึง
พอใจร่วมกันท าให้การพัฒนามีความชอบธรรม ท าให้เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชน 
ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ให้ประสบผลส าเร็จเพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาของคนในชุมชนโดยคนในชุมชน
และเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริงรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท าให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งด้านตัวบุคคล สังคมชุมชนและหน่วยงานองค์การต่างๆ โดย
เป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมแต่ละประเด็น ซึ่งในภาพรวมก่อเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพ
สังคมชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชน เพิ่มคุณภาพการ
ตัดสินใจสร้างฉันทามติลดกระแสการต่อต้าน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา มีการ
รวมพลังเกิดความสามัคคีเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐชาติซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผ่องถ่าย
กระจายอ านาจสู่ประชาชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  ร่วมกับรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือผลลัพธ์เชิงบวกเพียงใดก็ตาม หากแต่การมีส่วนร่วมนั้นจ าต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่
ส าคัญอันอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจากการวิเคราะห์
สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทยยังจัดว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคและท าให้การด าเนินโครงการหลายประเภทเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส อาจกล่าวได้ว่าเกิดข้ึนจากเหตุ
ปัจจัยที่ส าคัญ ๒ ประการคือ (สถาบันด ารงราชานุภาพ, ๒๕๔๓, ๔๒) 



๒๕ 

 

 ๑) ประชาชนยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในสิทธิและบทบาทหน้าที่
ของตนเองและจิตส านึก ซึ่งหมายถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่
ละคนอาจมองการบริหารกิจการสาธารณะในลกัษณะที่ว่า มิใช่บทบาทหน้าที่ของตน องค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบจัดการให้กับประชาชน อีกประเด็นหนึ่งประชาชนอาจมองว่าตนเองมิได้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงการเข้าไปมีส่วนร่วมจงึไม่อาจท าให้ตัวเองไดร้ับผลประโยชน์อะไรซึ่งนับเปน็ข้อจ ากัดส าคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ยังขากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชนและองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่และโดยเฉพาะองค์กรทางปกครองระดับท้องถ่ินที่ถือได้
ว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดที่แสดงถึงพื้นที่การมีส่วนร่วม 
 ๒) ระบบราชการเดิมไม่เอื้อต่อการมีสว่นร่วม ซึ่งระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคส าคัญที่ขดัขวางการมีสว่น
ร่วมของประชาชน อีกทั้งระบบราชการยังไม่กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรอื
ข้าราชการมองว่าประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์การเข้ามามีส่วนร่วมอาจท าให้งานล่าช้ารุงรังและไม่ทัน
การ ที่ผ่านมาการปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองตนเองโดยทางอ้อมคือผ่านสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือฝ่าย
บริหารท้องถ่ินที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งระบบนี้ท าให้ประชาชนห่างเหินกิจกรรมของ
ท้องถ่ินตนโดยกิจกรรมของท้องถ่ินเป็นเรื่องของ “นักการเมืองท้องถ่ิน”เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาท้องถ่ินบางประการประการคือเมื่อประชาชนรู้สึกว่า การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองท้องถ่ิน
เท่านั้น เขาจะไม่มีความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นเป็นของตน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือการเสียสละเพื่อทอ้งถ่ินจึงไม่มี นอกจากนีก้ารห่างเหินจากท้องถ่ินของประชาชน ท าให้นกัการเมืองท้องถ่ิน
ขาดการตรวจสอบจากประชาชน การด าเนินงานจึงเกิดการบกพร่องข้ึนไดง้่ายจนถึงข้ันทุจริตคอรัปช่ัน แม้จะมี
การตรวจสอบฝ่ายบริหารจากสภาท้องถ่ินแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 
 แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณถึงบทบาทของชุมชน/ภาคประชาชนในร่วมการจัดการวัฒนธรรมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในครั้งนี้จะสะทอ้นได้อย่างชัดเจนว่า “การมีส่วนร่วม” นั้นมีความส าคัญและจ าเปน็
อย่างยิ่ง ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ก็มีหลายการนิยามบริบทที่แตกต่างซึ่งพบเห็นได้มากที่สุดคือการที่บุคคลภายนอก
จะมาเป็นตัวตั้ง คือเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการ
บริจาควัตถุรวมทั้งแรงงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมในความหมายนี้จะไม่สามารถสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
ข้ึนมาได้ แต่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมโดยที่
ประชาชน/ชุมชนเป็นตัวตั้ง คือเป็นเจ้าของส านึกในวัฒนธรรมหรือโครงการต่าง ๆ และเป็นผู้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานตามรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับความเหมาะสม การมีอ านาจตัดสินใจโดยอาศัยภูมิรู้ ภูมิ
ปัญญาและภูมิธรรม รวมทั้งตัวบุคคลในการแสดงความคิดในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยชุมชนเองรวมทั้ง
เป็นผู้จัดการความขัดแย้งที่อาจเกดิข้ึนตามวิธีการสมานฉันท์ ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมติิของการมีสว่นรว่ม
ทางวัฒนธรรมของชุมชน ในขณะที่บุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนเท่านั้น (กาญจนา แก้วเทพ
,๒๕๓๘) โดยสรุปจากการส ารวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนข้างต้นแล้ว สามารถสะท้อนบริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ 
จะสะท้อนบริบทของการเสริมแรงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระตุ้นความตระหนักในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรอีกทั้งมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบในการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของชุมชนพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงนับเป็นกลไกส าคัญของการเสริมสร้างพลังการ



๒๖ 

 

อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นบทบาทหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่อย่างมีดุลยภาพในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก็จ าต้องส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินกิจกรรม/
ประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกด้วย 
  
บริบทท่ัวไปของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและการประกอบสร้างประเพณีลงเล 
 ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่ งเป็นประเพณีที่ปรากฎเพียงแห่ง
เดียวของภาคใต้ ผ่านการประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏผ่านพื้นที่เฉพาะอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ลักษณะ
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลของชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ตามแนว
ชายฝั่งอ่าวไทยทางทิศตะวันออกของภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จากทั้งหมด ๑๔ จังหวัดภาคใต้  
 ทั้งนี้บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้น้ัน มีลักษณะโดยภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
อยู่รวมกันบนพื้นที่ของความสัมพันธ์สองแบบคือ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
อันเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันทั้งการผลิตและการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน ความสัมพันธ์เหล่าน้ีมีการผสมผสาน
และด าเนินไปภายใต้ระบบคุณค่า และความเช่ือที่เป็นพลังทางศีลธรรม ที่รักษาจิตวิญญาณของผู้คนและชุมชน
ให้คงอยู่ จนกลายเป็นลักษณะเด่นของสังคมคือการอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปัน รักพวกพ้อง เครือญาติ มีความ
เป็นอยู่เรียบง่ายผกูพันกับถ่ินก าเนิด เคร่งครัดในจริยธรรมและค าสอนในศาสนา อันเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งต่อการ
จัดระเบียบทางสงัคมและระบบความสัมพันธ์ โดยมีสถาบันทางสังคม สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว ท า
หน้าที่ในการด ารงและสืบทอดระบบคุณค่าของชุมชน ผ่านประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่หลากหลาย 
(พิทยา บุษรารัตน์และคณะ.๒๕๕๗:๒๒) 
 

 
 

ภาพท่ี ๓ แผนทีร่ะบุขอบเขตการปกครองในพื้นที่อ าเภอไมแ้ก่น จังหวัดปัตตานี 
(ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.rtsd.mi.th/Digital Thailand/index.asp) 



๒๗ 

 

ค าขวัญอ าเภอไม้แก่น 
 “ไม้แก่นน่าอยู่ น้ าบูดูสะอาด หาดทรายสวย ประทับใจด้วยวัดสารวัน ผูกพันพลับพลาบ้านละเวง” 
 จากวาทกรรมผ่านการประกอบสร้างเป็นชุดค าขวัญของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีรวมทั้ง
รายละเอียดโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้น พบว่าความสัมพันธ์ของเนื้อหาและสัญลักษณ์ในเชิงพื้นที่บ่งบอกถึงความ
หลากหลายทของการผสมผสานระหว่างความคิดความเช่ือของอัตลักษณ์ชาวพุทธกับระบบโครงสร้างทางสงัคม
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่แฝงมากับประเพณีและปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบต่างๆ 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงบริบทและสภาพโดยทั่วไปของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในฐานะที่เป็นพื้นที่
ท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมของอิสลามเป็นสว่นใหญ่ แต่ก็ยังคงรักษาแบบแผนปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่อิงกับ
กรอบความเช่ือของพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสะท้อนได้จากปรากฎตัวและการ
ด ารงคงอยู่ของประเพณีต่างๆในพื้นที่ถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีท าบุญเดือนสิบ (สารทเดือนสิบ) ประเพณีลาก
พระ ประเพณีท าขวัญข้าว รวมทั้งประเพณีลงเล เป็นอาทิ  
 ประเพณีลงเล หรือพิธีลงเลจะท าพิธีตรงกับ วันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๘ เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ถ้าเดือน 
๘ มีสองครั้งใน ๑ ปี ให้จัดเดือน ๘ หลัง และจะจัดได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้น โดยพิธีกรรมจะ
จัดข้ึนบริเวณริมชายหาด ชาวบ้านจะร่วมกันท าแพและบนเพจะท าเป็นบ้าน เพื่อน าของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแลว้
ไปลอยลงสู่ทะเล โดยมีความเช่ือว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนในปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ประกอบ
กับการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ท าให้ประเพณีลงเลในช่วงหลังเหตุการณ์ความไมส่งบ
ได้ถูกน ามาจัดข้ึนที่วัด พร้อมทั้งมีการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิไปประทับในวัดเพื่อความเป็นศิริมงคลของชาวบ้านใน
พื้นที่ นอกจากนี้มีการจัดท ากระท่อมและมีการตกแต่งด้วยวัสดุ สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะน ามาประกวด
กระท่อมที่ชาวบ้านได้สร้างข้ึนมาโดยจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้จากกระบวนการเปลีย่นผ่านรายละเอียดดังกลา่วของพิธีลงเลที่ปรากฎในปัจจบุันพบว่า ยังคงมี
การอนุรักษ์ให้ประเพณียังคงอยู่ในพื้นที่ แต่จ าต้องปรับรูปแบบและรายละเอียดบางประการเพื่อให้อยู่รอดไดใ้น
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในขณะเดียวกันประเพณีลงเลก็ยังคงอยู่ด้วย
ได้รับการสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ โดยถือเป็นงานประเพณีส าคัญงานหนึ่ง
ของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและใช้ช่ือว่า“ประเพณีลงเล” สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
 ในขณะเดียวกันประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเล เป็นรูปแบบพิธีกรรมแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรมและงานเทศกาล กล่าวคือ การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ใน
พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธ์ุนั้นๆ โดยสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียบประเพณี ที่ผ่านการ
ประพฤติปฏิบัติและการกระท ากิจกรรมที่สบืทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนน้ันๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา, ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล, ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต 
รวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับการท ามาหากินของคนในพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้นประเพณีลงเลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
สร้างและเช่ือมร้อยเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ชุมชนกับสถาบันต่างๆที่พยายามก าหนดทุนทาง
สังคมที่แต่ละคนถือครองและเข้าถึงได้ รวมทั้งระบบสังคมให้ความชอบธรรมในการถือครองทรัพยากรดังกล่าว 
ซึ่งได้ก าหนดให้ประเพณีลงเล อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี น าไปสู่ สังคม
แห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 



๒๘ 

 

 จากปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงบริบทและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับประเพณีลงเลหรือพิธี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในปัจจุบันนั้นยังไม่พบข้อมูลรวมทั้งแหล่งข้อมูลมากเท่าใดนัก ดัง นั้นวิธี
วิทยาในการสร้างสถานภาพองค์ความรู้จึงจ าเป็นต้องอธิบายด้วยแนวคิดการรื้อสร้าง (Reconstructural) เพื่อ
แสวงหาเสาหลักซึ่งเป็นของรากฐานส าคัญทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยการทับซ้อนของมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง อัน
จะน าไปสู่กรอบการอธิบายองค์ความรู้ผ่านประเพณีลงเรือเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบนฐานความคิดความ
เช่ือเชิงอุดมการณ์ที่สะท้อนหน่วยการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑. ปราชญ์ของชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น “บุคคล” หรือ “กลุ่มบุคคล” ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง โดย 
ปราชญ์เหล่านี้ จะเป็น “บุคคลส าคัญ” (key persons) ในการจุดประกายและพัฒนาการกระบวนการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ประเพณีลงเลเพื่อสร้างกรอบคิดว่าด้วยการก่อรูปของพิธีลงเลของชุมชน  

๒. การแสดงผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ของจัดการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการทางสังคม (social 
action) ของการเสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีที่เกิดข้ึนจริง  

๓.ผลผลิต (Output) ของการจัดการสังเคราะห์ข้อมลูปฏิบัติการทางสังคมของการเสริมสร้างและฟืน้ฟู
ประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ชุมชนท้องถ่ิน ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรูท้ี่
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับความรู้ทางวิชาการ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นๆได้ด้วย
ตนเอง โดยเน้นการเสริมศักยภาพ ทักษะความรู้แก่ชาวชุมชน ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ได้
จากกระบวนการดังกล่าว  
 ๔.กระบวนการ (Process) ในการรวบรวมผลผลิต (output) ของการจัดการสังเคราะห์ข้อมูล
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่อยู่ในรูป
ของกิจกรรมการสาธิต (exhibition/demonstration/display) การจัดการประเพณีของวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ภายใน ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนตนเองเป็นฐานคิดส าคัญ ทั้งนี้ข้อสรุปสะท้อนระเบียบพิธีปฏิบัติของ
ประเพณีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล ซึ่งถือเป็นสายน้ าส าคัญที่ยึดโยงกับระบบความคิดความเช่ือของ
ชุมชนถือเป็นเป็นภูมิปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าว อาจสรุปสาระได้ดังนี้ 

๑. เป็นประเพณีที่ชาวบ้านเช่ือว่าอานิสงส์ในการเข้าร่วมพิธี จะท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดคติ
ความเช่ือว่า ประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลอันเป็นแหล่งพักพิงและการประกอบสัมมาชีพจึงสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวเล 

๒. การได้ปฏิบัติตามประเพณีทุกปี เกิดความผูกพันในวงศาคณาญาติ สร้างความสนิทสนมกลมเกลยีว
รักใคร่กันในตระกูลยิ่งขึ้น การพบปะกันในระหว่างญาติพี่น้องย่อมท าให้เกิดความสุขใจ เป็นโอกาสได้รวมญาติ
ที่อยู่ห่างไกล ได้พบปะท าบุญร่วมกันสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่ 

 ๓. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ และเห็นความส าคัญในผลบุญที่ตนได้กระท า อีก
ทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานของตนด้วย 

๔. เป็นการสะเดาะห์เคราะห์ผู้ที่ผ่านพิธีลอยเรือหรือพิธีลงเล ถือว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านทุกข์โศกโรคภัยไป
หมดแล้ว ชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบแต่ความสุขและโชคดีในการท ามาหากิน 
 อย่างไรก็ตามเมื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพองค์ความรู้ของประเพณีลงเล อเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเท่าที่ปรากฎหลักฐานจะพบได้ในวารสารวัฒนธรรม ๕๓, ๑ (มกราคม-มีนาคม, ๒๕๕๗:๕๐-๕๕) 
โดยพัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎาและข้อมูลจากส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น 
 อย่างไรก็ตามในระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่สะท้อนความก้าวหน้าทาง



๒๙ 

 

วัตถุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่สง่ผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันทางสงัคม
ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดภาพของการใช้ความรุนแรงเป็นระยะ รวมทั้งได้เกิดการ
สังสรรค์ระหว่างสถาบันทางสังคมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว 
ศาสนา การศึกษาและชุมชน ซึ่งมีส่วนอย่างส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ มาผสมผสานหรือปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม จึงเกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนาแบบแผนการด ารงชีวิต
และกระบวนการเปลี่ยนผ่านของชุมชน ที่ผ่านการเช่ือมโยงของระบบคุณค่าและเช่ือมคติความเช่ือเก่ากับใหม่ 
ที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรือ “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” ผ่านทุนทางสังคมที่สะท้อนออกมาในรูปของ
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนเฉพาะในพื้นที่ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลงเลที่
ถูกผลิตข้ึนมาในอดีตและถูกผลิตซ้ าให้ด ารงคงอยู่จนถึงปัจจุบันน้ัน จะปรากฎแหล่งปฏิบัติและรายละเอียดของ
ประเพณีในเฉพาะพื้นที่ชุมชนของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อันประกอบด้วย (สัมภาษณ์, อรสา ณ นคร) 
 ๑.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติการของพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี จะมีการจัดกิจกรรมทั้งสว่นของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการท าพิธีปล่อยลงทะเลในวันที่
สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว ด้วยปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การประกอบพิธีไม่เอื้อต่อการจัดพิธีตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาของ
ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้คือมีการประกอบพิธีกรรมโดยการประกอบพิธีสงฆ์ ต่อด้วยการ
สวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณและเทพยดาต่างๆตามกระบวนการ ซึ่งจะเสร็จสิน้กระบวนการวันแรกของพิธีกรรม 
ในวันรุ่งข้ึนก็จะมีการแห่เรือภายในวัดและท าพิธีปล่อยเรอืลงสูท่ะเลตามธรรมเนียมปฏิบัติ อันถือเป็นการสิ้นสดุ
การประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านไม้แก่น 
 ๒.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติของพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะ
มีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการท าพิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สอง  ณ 
ปร าพิธีที่ริมชายหาดโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการอัญเชิญองค์เทพซึ่งเป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธีในวันรุ่งข้ึนหรืออาจจะไม่มี
ใครเฝ้าก้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะท าการปล่อยแพลงเลในวันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระ
มาสวดส่งจ านวน ๙ รูปเพื่อจะได้น าแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป อันถือเป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธีกรรมลงเล 
ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่ 
 ๓.ประเพณีลงเล ภาคปฏิบัติของพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ในวันแรกจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาและการสวดของพระสงฆ์ในวัดและการท า
พิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ ปร าพิธีที่ริมชายหาด โดยมีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองสว่นอย่างชัดเจน 
กล่าวคือการด าเนินประเพณีลงเลจะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้ง
การประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะท าพิธีปล่อยแพลงทะเล ณ ปร าพิธีที่ชายหาด
ละเวงตามประเพณีดั้งเดิม อันถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการการประกอบพิธีกรรม ภายใต้ประเพณีลงเล ของ
ชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่ 
 ถึงแม้ว่าโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อใหป้ระเพณียังคงอยู่ในสงัคม
ต่อไป ด้วยส านึกในความหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านที่พยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่านประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า 
กระบวนการผลิตซ้ าภายใต้บริบทของทุนทางสังคมที่ก าหนดประเพณีทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการน าเสนอด้วย
กระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเช่ือ ภูมิปัญญา ซึ่งสังคมหรือชุมชนในพื้นที่น ามาสร้าง
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ความสัมพันธ์ในชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ซึ่งบางชุมชนสามารถน าวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาเป็นทุนหรือใช้
ประโยชน์ได้ แต่บางชุมชนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการรักษาอัตลักษณ์และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกท าให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบ
สลายไปในที่สุด ดังนั้นทุนทางสังคมจึงนับว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญในการส่งผลให้ทอ้งถ่ินชุมชนได้เกิดการ
เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนท้องถ่ินที่มียังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของ
สังคมให้ด ารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดข้ึนได้ (เรวัต สิงห์เรือง, ๒๕๕๓:๑๒)  
 โดยสรุปความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีในมิติของสถานที่
รวมทั้งในฐานะที่ถือเป็นประเพณีที่สะท้อนทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่ส าคัญของพื้นที่ทางวัฒนธรรมในอ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีแล้ว จึงเห็นควรสืบทอดกระบวนการและแบบแผนการปฏิบัติจากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วม
คิดบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีความผูกพันและมีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยผ่านระบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายใต้ความส าคัญว่าด้วยแหล่งปฏิบัติ (มนัส วณิชชานนท์, ๒๕๔๘:๖๑) ประกอบด้วย  
 ๑. คน/กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของทุน จ าต้องพร้อมกับการปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและกระแสท้องถ่ินผ่านใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
รวมทั้งจากปัจจัยอื่นๆทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อประเพณีลงเลในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น 
 ๒. สถาบันมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความ
หวงแหนในประเพณีที่เกิดข้ึนมาในสมัยบรรพบุรุษและสืบต่อไปยังรุ่นต่อไป ทั้งนี้สถาบันในรูปขององค์กร 
หน่วยงานต่างๆที่ถูกจัดต้ังข้ึนมาเพื่อด าเนินกิจกรรมในกระบวนการต่างๆนั้นควรหนุนเสริมปัจจัยความส าเร็จ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะท าให้ประเพณีลงเล สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิผลในอนาคต 
 ๓. วัฒนธรรมภายใต้ปฏิบัติการทางสังคมของประเพณีลงเล ถือเป็นวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติที่สืบทอด
กันมายาวนาน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมพื้นที่อ าเภอไม้แก่นมาช้านาน ในรูปของความเช่ือ จารีต 
ค่านิยม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนอุดมคติที่เป็นสิ่งยึดโยงคนในสังคมใหต้ระหนักถึงรากเหง้าหรือมรดกภูมปิญัญา
ของตนเองได้เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตน  
 ๔. องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ โดยภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่เป็นฐานความคิดและหลักเกณฑ์การก าหนดคุณค่าและจริยธรรมที่สั่งสมสืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น ในลักษณะที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชุมชนที่ด ารงอัตลักษณ์ความเช่ือที่สัมพันธ์กับ
สายน้ า ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้สืบทอดในพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ
และองค์กรภาคเอกชน รวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจเกี่ยวกับประเพณีลงเลสู่การผสมผสานความคิด ความเช่ือเชิง
อุดมการณ์จะเป็นส่วนส าคัญในการสงวนรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีให้คงอยู่ต่อไป 
 โดยสรุปเกี่ยวกับบริบททั่วไปของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและการประกอบสรา้งประเพณีลงเลใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาบนหนทาง
ของมงคลวิถี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธ์ุนั้นๆ” ซึ่งถือเป็นค าจ ากดั
ความที่สะท้อนถึงรายละเอียดและรูปแบบในการให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา,๒๕๕๘:๘) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและ
งานเทศกาล ซึ่งปรากฎพบอยู่ในกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งได้มีการสืบต่อกันมา
อย่างยาวนานและได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ผ่านการก่อรูปของชุดอุดมการณ์ที่ยึดโยงกับปัจจัยที่หลากหลายและ
ซับซ้อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือการผสมกลมกลืน
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ทางวัฒนธรรม (Assimilation) ที่เป็นพื้นที่ของการรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา 
ภาษารวมถึงชาติพันธ์ุ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างทางความคิด ความเช่ือ
และแบบแผนของปฏิบัติการทางสังคมผ่านพิธีกรรมและงานประเพณีที่ปรากฎในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 เนื่องด้วยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็น
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น อันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายและอิงอยู่กับความคิดความเช่ือ
ทางศาสนาเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนชาวมลายู ชาวไทยพุทธรวมถึงชาวจีนซึ่งส่งผลให้มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติพันธ์ุที่ปรากฏในพื้นที่ เช่นประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประเพณี
วันชิงเปรตหรืองานเดือนสิบหรืองานสารทไทย ประเพณีลากพระ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยก๋ง หรือประเพณี
พระอีก๋ง ประเพณีแห่ลาซังหรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกว่า "บูยอบือแน" ประเพณีแห่นก ประเพณีการโกนผมไฟ 
การเข้าสุหนัต (ประเพณี ภูมิปัญญาออนไลน์, ๑๔:๒๕๕๘) โดยเฉพาะประเพณีลงเลหรือลงทะเล เป็นอาทิ  
 ประเพณีลงเลเป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนชาวเลในลักษณะของพิธีกรรม
ความเช่ือที่ยึดโยงกับสายน้ า โดยอยู่บนฐานความคิดความเช่ือเชิงอุดมการณ์ที่อิงอยู่กับภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ระบบนิเวศ อันมีสาระส าคัญเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะของการเช่ือมโยงพิธีกรรมความเช่ือกับ
สิ่งแวดล้อมที่ด ารงอยู่มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแง่วิถีคิดอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นปัจ จัย
ภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ที่วัตถุนิยมสมัยใหม่เข้ามาเกลือนความเป็นอารยะของจิตนิยมเชิงประวัติศาสตร์ 
ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการเลือนหายไปในที่สุด จึงสมควรที่จะมีโครงการการสังเคราะห์ข้อมูล
ปฏิบัติการทางสังคมของการเสริมสรา้งและฟื้นฟูประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อน าเสนอและ
สะท้อนภาพของประเพณีลงเลอันเป็นอัตลกัษณ์ของภาพชีวิตชาวเลในมิติของคุณค่าและความงามอันควรค่าแก่
การสร้างเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ยึดโยงกับนิเวศวิทยาและสภาพทางภูมิศาสตร์ผ่านความคิดความ
เช่ือทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ด้วยสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นสามารถประมวลได้จากกการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปสู่การอภิปรายผลผลการวิจัยของการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับบริบททั่วไปของประเพณีอันเป็นลักษณะเฉพาะของชาวบ้านพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งถ่ินฐานบริเวณชายทะเลและปรากฎตัวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
พบว่ามีเอกสารและงานวิจัยอยู่หลายช้ิน ซึ่ งปรากฏเป็นผลงานในสาขาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นที่
น่าสนใจ เช่น บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีต่อการส่งเสริมสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีน
ฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตของวันจรัตน์ เดชวิลัยและทวนธง ครุฑจ้อน (๒๕๕๖) ระบุว่าลักษณะและปัจจัยการ
สื่อสารเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดนโยบายการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับการสง่เสริมและสบืทอดตามระเบียบที่ก าหนดส าหรับบทบาทที่ดี (good practice) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต (พ้อต่อ) ของเทศบาลนครภูเก็ต โครงการถือศีลกินผักของเทศบาลเมอืงกะทู้ และโครงการ
ถือศีลกินผักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว บทเรียนส าคัญที่ได้จากงานวิจัย คือ การมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารภายใต้แนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินเชิงระบบและต่อเนื่องและท้องถ่ินมีอัตลักษณ์ทาง



๓๒ 

 

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นแบบการด าเนินงานทางวัฒนธรรมที่ดีข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ ประชาชนต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนให้มากขึ้นโดยมี
การสื่อสารสืบทอดในเชิงสัญลักษณ์ที่ผ่านระบบคุณค่าความคิด ความเช่ือประเพณีพิธีกรรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสาย
จีนฮกเกี้ยนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน 
 นอกจากนี้การวิจัยของฐาศุกร์ จันประเสริฐ (๒๕๕๗) เรื่องบทบาทของผู้น าชุมชนและกระบวนการใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน 
ต าบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก พบว่าบทบาทของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน สามารถ
แบ่งออกเป็นบทบาทที่เป็นทางการและบทบาทที่ไม่เป็นทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเป็นบทบาทที่
เกิดข้ึนในลักษณะที่เป็นคณะท างานที่มีการจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยชุมชน ต าบลและจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในการเป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 
เป็นบทบาทที่เกิดข้ึนในฐานะของการเป็นผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะท างานที่ชัดเจน การด าเนินงานจะ
เป็นในลักษณะของการด าเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความส าคัญและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะน าไปสู่การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการ
อนุรักษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึงร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาศักยภาพของชุมชน การวางนโยบาย
ของชุมชนโดยเช่ือมโยงกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน การน ากิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรจุใน
แผนพัฒนาของต าบล การน าเสนอการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น 
 ส่วนบทบาทของผู้น าที่ไม่เป็นทางการ เป็นบทบาทในลักษณะของการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนโดยการยอมรับนักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบต่อกันมาจากครอบครัวและที่เข้ามาด้วยความเต็มใจแต่บทบาทของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้งต าแหน่งหน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะ
เป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการได้รับเลือกให้เป็นผู้น าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจาก
สมาชิกในชุมชน เช่น ผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ผู้น าในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกใน
ชุมชน ผู้น าในการสร้างเครือข่ายที่ไมเ่ป็นทางการระหว่างชุมชนเปน็ต้น นอกจากนี้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวนที่ไม่เป็นทางการผ่านบทบาทการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือ ศาสนา และประเพณี 
เป็นบทบาทของผู้น าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หรือเป็นผู้น าที่สืบทอดการเป็นผู้น าทางความเช่ือจาก
บรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้น าในการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ต้องเป็นผู้น าที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมา
ก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ หรือการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นต้น 
 นอกจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วยังปรากฎงานศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ เช่น การวิจัยของชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (๒๕๕๗) 
เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาน้ัน พบว่า 
การสืบถอด/ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีกระบวนการ
ส่งผ่านข้อมูลจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยที่ภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว ท าให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังปรากฏการปฏิบัติถึงรุ่นต่อมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่รับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทรกแซงจนท าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหลือ
เพียงค าบอกเล่าเท่านั้น ดังนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงเกิดการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มจากภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐรวมทั้ง
สถาบันทางศาสนาอันน าไปสู่การกระตุ้นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องได้อย่างมีนัยส าคัญ 



๓๓ 

 

 ในกรณีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่ปรากฏในภาคใต้และโดยเฉพาะประเพณีท้องถ่ินในพื้นที่
พหุวัฒนธรรมนั้น ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา (๒๕๓๗) ได้สรุปเกี่ยวกับการปรับตัวทางด้าน
เศรษฐกิจของชาวบ้านภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่หมู่บ้านภาคใต้มีวัฒนธรรมความเช่ือท้องถ่ินสมทบด้วย
หลักเหตุผลนิยมจากโลกภายนอก ท าให้ชุมชนจัดการและรับมือกับปัญหาโดยการเน้นพลังอ านาจของตนเอง 
ไม่ยอมรับว่าอ านาจอื่นเหนือกว่าหรือครอบง าไว้ สร้างความเช่ือมั่นในตนเองและในชุมชนมากกว่าจะรอความ
ช่วยเหลือจากอ านาจอื่นหรือบุคคลอื่น เหตุที่ไม่ได้อาศัยสังคมประเพณีโบราณเป็นหลักอย่างเดียวในการ
จัดระบบชุมชนน้ีเองท าให้ชาวภาคใต้เข้าสู่สังคมสินค้าด้วยความตระหนักในอ านาจของตนเอง ชาวบ้านได้ริเริ่ม
และเข้าร่วมการจัดต้ังองค์กรแบบต่างๆ ในท้องถ่ินเพื่อแก้ปัญหาของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าตาม
ข้อเรียกร้องของรัฐ หลายหมู่บ้านได้พลิกแพลงเนื้อหา รูปแบบองค์กรชนิดต่าง ๆ ทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและ
เลี่ยงกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง 
 ทั้งนี้จากการส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นมีการวิจัยที่ค่อนข้างจ ากัดแต่มีการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของอัศว์ศิริ ลาปีอีและคณะ (๒๕๕๙) เรื่อง การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการทางสังคมของการ
เสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า ประเพณีลงเลเป็นประเพณีดั้งเดิม
ของชาวไทยพุทธในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนาน 
ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าเกิดข้ึนเมื่อใด แต่ได้มีการจัดงานประเพณีลงเล ในวันข้ึน ๑๔-๑๕ ค่ า เดือน ๘ ของทุกปี โดย
ถือเป็นวันประกอบพิธีลงเลและปฏิบัติสบืต่อกันมาถึงปัจจุบัน บริบทของประเพณีลงเลได้สะท้อนความเช่ือและ
พิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้
เพราะประเพณีลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความ
เช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสาง
เทวดา อันรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยังมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปัจจุบันประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานียังคงด ารงอยู่ได้ในท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงจ าเป็นจะต้องได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยความยินยอมและเต็มใจด้วย 
 ดังนั้นด้วยงานศึกษาที่ผ่านมาและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนในอาณา
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมประเพณียึดโยงกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นทะเลโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงประเพณีเกี่ยวกับความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนา โดยที่มีผู้นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๙๘ ในขณะที่นับถือศาสนาพุทธเพียงร้อยละ ๑.๙๘ ดังที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ ประกอบกับ
ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในมิติของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม จะช่วยให้อธิบายกรอบ
ความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการท าความเข้าใจถึงกระบวนการปรับตัวของชาวบ้านในการฟื้นฟู
และเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ปรากฎเฉพาะอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ร่วมกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการด าเนินการตามกรอบของ
กฎหมายที่ให้อ านาจในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิรูปประเทศด้วย
ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินอันถือเป็นฐานรากส าคัญเพื่อที่จะเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ท าให้ประเพณีลงเล จ าเป็นต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนไปให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ของพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน 



๓๔ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จะสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่จัดตั้งข้ึนจากแนวคิดการ
กระจายอ านาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถ่ินได้
เอง โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และเน้นการสร้างโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การรับรู้แก้ไขปัญหาและการพัฒนาของท้องถ่ิน ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรภาครัฐที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขยายรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรภารรัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาราชการแผ่นดินให้เปน็ไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการ
พัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่พึงมีและพึงกระท า
ภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านการจัดท าบริการสาธารณะและค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและของชาติใน
ภาพรวมเป็นส าคัญอันประกอบด้วย ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ด้านการจัด
ระเบียบชมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว ๔.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจ
ด้านที่ ๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลต่างมีอิสระในการตัดสินใจในการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ปรากฎเฉพาะอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยบริบทดังกล่าวอันถือเป็นขอบข่ายการด าเนินการหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยฐานคิดของกรอบการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔ กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิด การก่อรูป พัฒนาการ ปัจจัยเงื่อนไขที่
น าไปสู่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัด

ประเพณีลงเล จาก ๓ ชุมชน ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น 
ซ่ึงถือเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นที่ปรากฎในพื้นที่ 

อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ด้าน 

ประกอบด้วย ๑.ด้านผู้ด าเนินการหลัก  
๒.ด้านผู้อ านวยความสะดวก และ  

๓.ด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

๑.การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
๒.การสังเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
๓.การเสนอบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร ์
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 

 



๓๕ 

 

 อย่างไรก็ตามด้วยงานศึกษาที่ผ่านมาและสถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการปรบัตัวของชุมชนใน
อาณาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมประเพณียึดโยงกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นทะเลโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงประเพณีเกี่ยวกับความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนา โดยที่ส่วนใหญ่มีผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ดังที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ ประกอบกับศึกษาถึงกระบวนการเปลีย่นแปลงที่เกดิข้ึนในมิติของการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม จะช่วยให้อธิบายกรอบความสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการปรับตัวของชาวบ้านในการฟื้นฟูและเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ร่วมกับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการด าเนินการตามกรอบของกฎหมายที่ให้
อ านาจในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิรูปประเทศด้วยศิลปวัฒนธรรม
เฉพาะถ่ินอันถือเป็นฐานรากส าคัญเพื่อที่จะเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ท าให้ประเพณีลงเล จ าเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนไป
ให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ของพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันในขณะเดียวกันการ
ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยฐานคิดว่าด้วยการวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อแสดงถึงแนวทางการจัดการความรู้ 
ทุน รวมทั้งคติความเช่ือของพื้นที่ ผ่านกระบวนการเช่ือมร้อยสาระส าคัญภายใต้กรอบความคิดการวิจัยในครัง้นี้ 
ด้วยชุดของปรากฏการณ์ของสถานการณ์ที่หลากหลายเชิงพื้นที่ที่แสดงออกผ่านทางปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
ของประเพณีเฉพาะถ่ินอันเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันเป็นปริมณฑลหนึ่งของความหลากหลายที่ถูกถ่ายทอดและน าเสนอผ่านชุด
พิธีกรรมของชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีประเพณีอัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน ที่
ปรากฎในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทั้งนีเ้พื่อความครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดในการท าความเข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี จากความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนนั้น คณะนักวิจัยได้ก าหนดสมมติฐานทางสถิติเบื้องต้น 
อันจะน าไปสู่การสะท้อนถึงบริบทส าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นดังกล่าวจากข้อมูลพื้นฐาน
และการรับรู้เบื้องต้น ๒ ประการดังนี้ 
 ๑. ประชาชนที่มีข้อมูลพื้นฐาน อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ 
ศาสนา ภูมิล าเนา รวมทั้งประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
 ๒. ประชาชนที่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่แตกต่าง
กัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

 

 



๓๖ 

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็นการผสานวิธีคิด/วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีคิด/วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดและทฤษฎีสู่การอธิบายปรากฏการณ์ให้มีความชัดเจนและตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้มี
ความครอบคลุมมากข้ึน โดยก าหนดผลผลิตส าคัญคือการเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการให้ชุมชนเจ้าของ
วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินของพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขณะเดียวกันระบบด าเนินการภายใต้กระบวนการวิจัยจะให้ความส าคัญกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นรูปแบบการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและ
ชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมจากพื้นที่กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบด้วย   
 ๑. ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 ๒. ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
 ๓. ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
 ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบที่ก าหนด รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้สู่ข้อเสนอ
ว่าด้วยแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นั้นมีการก าหนดข้ันตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
๑. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ๑.๑ การก าหนดพ้ืนท่ีการวิจัย 
 การก าหนดพ้ืนท่ีวิจัยด้วยชุดข้อมูลทุติยภูมิ  
 การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้านหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเชิงบูรณาการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
–๒๕๖๔) แผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ บทบาท
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระดับพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รวมทั้งข้อมูลศึกษาทางประวัติศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพด้านทรัพยากร, สถานการณ์และบริบทที่สะท้อนพลวัตของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการจัด
กิจกรรมของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีภายใต้กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ 
 การก าหนดพ้ืนท่ีวิจัยด้วยชุดข้อมูลปฐมภูมิ  
 การวิจัยน้ี ได้ท าการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการก าหนดความเช่ือมโยงกันของพื้นที่วัฒนธรรม
ทั้ง ๓ พื้นที่ โดยการก าหนดเค้าโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความเป็นมา ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการ
อธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักที่สอดคล้องกับชุดข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่



๓๗ 

 

ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  จึงได้ก าหนดเกณฑ์การแบ่งพื้นที่
หลักโดยการเลือกกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงโดยอิงจากรายละเอียดของกระบวนการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่าง
กัน รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคมภายใต้การปรับรายละเอียดของประเพณีเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบของแต่ละพื้นที่ชุมชนดังนี้  
 ๑.ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองมีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน 
กล่าวคือการด าเนินประเพณีลงเล จะเริ่มด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้ง
การประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัดของวันแรก วันต่อมาจะท าพิธีปล่อยแพ ณ ปร าพิ ธีที่ชายหาดละเวง
ตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาด้ังเดิม  
 ๒.ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น มีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณปร าพิธีทั้งในส่วนของการอัญเชิญ
องค์เทพซึ่งเป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะ
ประกอบพิธีในวันรุ่งข้ึนหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะท าการปล่อย
แพลงสู่ทะเลในวันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจ านวน ๙ รูปเพื่อจะได้น าแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป  
 ๓.ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น มีการจัดกิจกรรมภายในวัดทั้งกระบวนการ กล่าวคือจะเริ่ม
ด้วยการอัญเชิญองค์เทพจากหมอพิธีจนเสร็จสิ้นก็จะมีการสวดของพระสงฆ์ต่อไปจนจบพิธีการในขณะที่
กิจกรรมภาคกลางคืนจะมีการประกวดแพกันภายในวัดซึ่งอาจมีกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงต่าง  ๆ ตามความ
เหมาะสมของชาวบ้านที่มาร่วมประกอบพิธีภายในวัด ซึ่งในวันรุ่งข้ึนจะมีการท าพิธี ปล่อยแพลงสู่ทะเลกัน
ภายในวัดโดยจะมีตัวแทนน าแพดังกล่าวไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดใกล้กับหมู่บ้านต่อไป 
 
 ๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งนี้อยู่บนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่กรณีศึกษาอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีการ
ก าหนดรายละเอียดตามข้ันตอนดังนี ้
  ๑) ติดต่อเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนในลักษณะองค์กรเครือข่าย
ได้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น ผู้น า ชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key informants) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และประสานงานเพื่อขอความร่วมมือใน
การช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยและร่วมก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยภาควิชาการกับ
ชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงาน โดยมีนักวิจัยในพื้นที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือ 
  ๒) การเข้าร่วมการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษารูปแบบ 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการจัดประเพณีลงเลที่ปรากฎในพื้นที่กรณีศึกษา รวมทั้งการสังเคราะห์
รายละเอียดส าคัญผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมด้วย  
  ๓) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจัยรวมทั้งบทความทางวิชาการและเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การส ารวจภาคสนามโดยวิธีทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพ
ปัจจุบันและบริบทโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา โดยคณะผู้วิจัยภาควิชาการกับตัวแทนชุมชน 
  ๔) ประสานงานความร่วมมือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาผู้แทนร่วมประชุมกลุ่ม (Focus Group) กับคณะผู้วิจัยภาควิชาการและ
ภาคชุมชนพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละไกรทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมทั้งผู้น าชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการอาทิ สภาวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น สภาวัฒนธรรมต าบลไม้แก่น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย 



๓๘ 

 

  ๕) การจัดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ วิจัยซึ่งเป็นกรณีศึกษา โดย
พิจารณาจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับประเด็นอันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ๕.๑ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย รูปแบบของการมสี่วนร่วม การร่วมก าหนด
เป้าหมายและประโยชน์ที่ชุมชนพึงได้รับจากการวิจัย ตลอดจนก าหนดบทบาทหน้าที่ของภาควิชาการกับภาค
ชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
   ๕.๒ ช้ีแจงข้อมูลการด าเนินการวิจัยเบื้องต้น การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมูลความรู้ระหว่างนักวิจัยภาควิชาการกับภาคชุมชน รวมทั้งผู้แทนกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยภาคสนามร่วมกันอันจะน าไปปสูก่ารทบทวนและ
แลกเปลี่ยนความคิด/ข้อมูลที่ส าคัญ 
  ๖) การตกผลึกองค์ความรู้สู่การเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ รวมทั้งบทบาทที่
สอดคล้องกับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล เชิงนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม 
  ๗) สรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ทั้งนี้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดและวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะเช่ือมโยงกับการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งถูกสร้างจากชุดข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อน าไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้ภายใต้กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลง
เลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยก าหนดประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกระดับ ผ่านกระบวนการวิจัย ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษาสถานการณ์ บริบท
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับรายละเอียดของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสามพื้นที่กรณีศึกษา ใน
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเล พื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน 
หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเล 
พื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประเพณีลงเลของพื้นที่ชุมชนบ้านไม้
แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง  
 รูปแบบที่ ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่สัมพนัธ์กับยุทธศาสตร์การจดัการอนุรกัษ์และสง่เสรมิวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นระบบ เช่น ด้านการงบประมาณในการจัดประเพณี ด้านการ
แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวก ด้านการวางแผนพัฒนาอัต
ลักษณ์ท้องถ่ินด้วยแนวคิดที่น าไปสู่การพัฒนาสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่วัฒนธรรม รวมทั้ง
การวางแผนพัฒนาและเพื่อเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก ๓ พื้นที่ของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้แก่  
 ๑.พื้นที่ ชุมชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทอง ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน ๕ คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์
ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ๑ คน 
 ๒.พื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์/ชุมชน
ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ๑ คน 



๓๙ 

 

 ๓.พื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน ๕ คน ประกอบดว้ย 
ผู้บริหารตะโละไกรทอง ๑ คน, ตัวแทนชุมชน/ท้องที่ ๑ คน, ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน ๑ คน, นักวิชาการด้าน
วัฒนธรรม/ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คนและตัวแทนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ/จังหวัด ๑ คน 
 รูปแบบที่ ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ด้วยกระบวนการสรุปข้อเสนอและแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยฐานการวิเคราะห์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์ตามหลัก SWOT Analysis รวมทั้งการสังเคราะห์กลยุทธ์ตาม
หลักการ SWOT Matrix เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผ่าน ๓ บริบทพื้นที่กรณีศึกษา จ านวน
รวม ๓ ครั้ง จากตัวแทนของสภาวัฒนธรรมต าบลไม้แก่น, สภาวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น, สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโละไกรทอง รวมถึงชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมในบริบทของประเพณีลงเล 
 
 ๑.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 แนวทางการจัดกระท าข้อมูล เชิงคุณภาพครั้งนี้จ าแนกประเด็นบนฐานของการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่ว่าด้วยบทบาทการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี้การเช่ือมโยงข้อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม รวมทั้งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ส าคัญ ได้แก่ SWOT Analysis และ 
SWOT Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับชุดข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์แก่ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้  
 ๑. การวิเคราะห์สถานการณ์ บริบทและรูปแบบของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมว่าด้วยการจัดประเพณี
ลงเล สู่การเช่ือมร้อยปัจจัยหนุนเสริมที่ก่อให้เกิดพลวัตของกระบวนการด าเนินการที่แตกต่างกันในพื้นที่
กรณีศึกษาของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๒. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่กรณีศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานด้านการ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๓. การสังเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ อันเป็นกลไกส าคัญของชุดข้อเสนอการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับบทบาทการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคและแนวโน้มการ
การบริหารจัดการเชิงรูปธรรมต่อไป 
 ทั้งนี้การวิเคราะห์ชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัดกระท าให้เป็น
ระบบเพื่อประกอบสร้างความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดกระบวนการเช่ือมโยงและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อที่จะน าไปสู่การตีความ (Hermeneutic) ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจต่อบริบท 
ปรากฎการณ์ การด ารงอยู่และการเสริมพลังของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ชยันต์ 
วรรธนะภูติ, ๒๕๓๗:๓๓) โดยกระบวนการวิจัยครั้งนี้ที่มุ่งแสวงหาข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีบน
ฐานของการวิพากษ์ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ กรณีศึกษาสู่ตัวแบบที่สอดคคล้องกับบทบาทการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลครั้งนีม้ีข้ันตอนดังนี ้



๔๐ 

 

 ๑. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมทั้งการน าข้อมูลจากการบันทึกในข้ันตอนของการลงพื้นที่ที่เปน็กรณีศึกษาในครั้งแรก
มาวิเคราะห์และตั้งเป็นกรอบค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดในกระบวนการวิจัย 
 ๒. น าข้อมูลจากการรวบรวมข้างต้นมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation) ตามรายละเอียด ดังนี ้
  ๒.๑ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้มาน้ันว่าถูกต้องหรือไม่โดยแหล่งที่พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลา สถานที่และบุคคลที่มี
ความต่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
  ๒.๒ การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
คือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และเมือ่
ข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว ก็จะจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเภทหรือแบ่งไปตามหมวดหมู่ เพื่อความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้ันตอนการวิจัย 
  ๒.๓ การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจัย ( Investigation Triangulation)  โดยผู้ วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามร่วมกับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
การขอค าปรึกษาจากนักวิจัยที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในทุก ๆ ระยะของการวิจัย 
 
๒. กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจากกรณีศึกษา ๓ ชุมชน (ข้อมูลส านักทะบียนราษฏร์ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วย ๑. ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง มีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น ๒๑๙ คน ๒. ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๔๑๕ คน และ ๓.ชุมชน
บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๓๖๙ คน ทั้งนี้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จะใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ๑๙๗๓) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้หรือ
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๕ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างการค านวณจากสูตรที่ก าหนด ดังนี ้
 

จากสูตร 
   
  ๑. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง รวม ๑๔๒ คน 
  ๒. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นรวม ๒๐๔ คน 
  ๓. กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น รวม ๑๙๒ คน 
 
 ๒.๒ เครื่องมือการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ชุดน้ี มีทั้งหมด ๔ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ศาสนา ภูมิล าเนา รวมทั้งการเข้าร่วมประเพณี ซึ่งมีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลการรับรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการส่งเสริม
ประเพณี รวมทั้งบริบททั่วไปของประเพณีลงเล ได้แก่ ความเป็นมา สาระส าคัญ เนื้ อหารายละเอียดการ
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๔๑ 

 

ประกอบพิธีกรรม ความเช่ือมโยงของประเพณีลงเลกับความเช่ือท้องถ่ินรวมถึงอัตลักษณ์ที่สะท้อนรูปแบบของ
แนวคิดทางศาสนา รวมจ านวน ๑๐ ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยลักษณะ
ค าถามแบบเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ให้น้ าหนักคะแนน 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 ข้อมูลและองค์ประกอบการอนุรกัษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล ตามแนวคิดที่สะท้อนบทบาท
หน้าที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดการมีส่วนร่วมและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในลักษณะเรียงล าดับความส าคัญ (Ranking) จากอันดับ ๑ ถึง ๕ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, ๑๙๘๐) 
ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวจะสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑.ด้านผู้ด าเนินการหลัก (Moderator) ๒.ด้านการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และ ๓.ด้านการ
เป็นผู้เช่ือมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) โดยการให้คะแนนแบบสอบถามจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

   มากที่สุด ให้คะแนนเป็น ๕ 
   มาก  ให้คะแนนเป็น ๔ 
   ปานกลาง ให้คะแนนเป็น ๓ 
   น้อย  ให้คะแนนเป็น ๒ 
   น้อยที่สุด ให้คะแนนเป็น ๑ 
ส าหรับการสร้างเกณฑ์การตีความ/แปลความหมายแบบสอบถามนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้หลักการ

กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ที่มีลักษณะระฆังคว่ าซึ่งจะท าให้แต่ละช่วงห่างไม่เท่ากัน ซึ่งหากใช้
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าในแต่ละช่วงทั้ง ๕ ช่วงจะมีการกระจายของข้อมลู
จากเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างของ Best (๑๙๗๗) ไดด้ังนี ้

    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 เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 



๔๒ 

 

๒.๓ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 สถิติที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคลโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ในขณะที่การวิเคราะห์การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนพื้นที่ในฐานะแหล่งปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม เกี่ยวกับบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ในขณะที่การทดสอบสมมติฐานจะใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีต่อความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independence t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว (One – way ANOVA) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่
ภาพรวมของการรับรู้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลนั้นจะใช้การ
ทดสอบสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
อธิบายอิทธิพลของตัวแปรต้นที่สัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ระดับนัยยะส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
 
๓.รายละเอียดการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในกระบวนการวิจัย 
 ภายใต้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุวัฒนธรรม
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ ๑ ศึกษาสถานการณ์ บริบทและศักยภาพปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของประเพณีลงเลพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไปและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงภาคสนามโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการและ
ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม รวมทั้งการประเมินบทบาทการอนุรักษ์ประเพณีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แล้ว
จึงสรุปและอภิปรายผลการวิจัยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 ข้ันตอนที่ ๒ วิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากความคิดเห็นของประชาชนเจ้าของ
วัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสะท้อนบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวจะสร้างจากองค์ความรู้รวบยอดทีส่ัมพนัธ์กับแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เป็นรายด้าน 
ประกอบด้วย ๑.บทบาทด้านการอ านวยความสะดวก ๒.บทบาทด้านการเช่ือมร้อยเครือข่าย และ ๓.บทบาท
ด้านผู้ด าเนินการหลัก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นจึงน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีลงเลที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป 
 ข้ันตอนที่ ๓ การพัฒนายุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเริ่มต้นจากการ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ SWOT Matrix เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่การ
พัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นฐานส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เชิงนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รวมทั้งใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการได้ต่อไป 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมต่อประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฎเฉพาะอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง เสนอแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซึ่งถือเป็นภารกิจในการด าเนินการตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด โดยปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 
๑. แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 เนื่องมาจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ทั้งลักษณะทางกายภาพและสภาพภูมิอากาศรวมทั้ง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ลักษณะของกลุ่มชาติพันธ์ุและความสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้ประเพณีแต่ละภาค
ของประเทศไทยไม่เหมือนกันไปทั้งหมด ความส าคัญของประเพณีแต่ละเดือนก็แตกต่างกัน เพราะความ
แตกต่างดังกล่าวข้างต้น ประเพณี ๑๒ เดือน ที่ปรากฏในสังคมไทยในแต่ละท้องถ่ินอาจมีลักษณะเฉพาะหรือ
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมานานและ
รวมเรียกว่าวันข้ึนปีใหม่ ถือเป็นประเพณีที่มีความส าคัญ มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติกัน ๓ วัน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่
ของภาคเหนือ ถือเป็นวันเปลี่ยนปี มีการท าความสะอาดบ้านเรือน ท าบุญตักบาตร รดน้ าด าหัวญาติผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ จากนั้นก็จะมีการเล่นสาดน้ า แต่ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละภาคในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก ด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวหรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะทาง
กายภาพมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดลักษณะทางสังคม ท าให้เกิดประเพณีเฉพาะของท้องถ่ินนั้นๆ 
ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละภาคมีส่วนท าให้ประเพณีต่างๆ ที่เกิดข้ึนมีระยะเวลาและความส าคัญ
ที่แตกต่างกัน เช่น ภาคใต้มีเพียง ๒ ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนมีระยะเวลายาวนานเพราะอยู่ในเขต
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างพฤษภาคมถึงกันยายน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ ภาคใต้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกตลอดปี ประเพณีขอฝนในภาคใต้จึงไม่เป็นประเพณีที่
ชัดเจนและมีความส าคัญนัก แต่อาจแฝงอยู่ในประเพณีอื่น ๆ เช่น ประเพณีชักพระในเทศกาลออกพรรษา 
ในขณะที่ภาคอีสานมีฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฝนจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ และได้รับ
ฝนจากการเกิดพายุหมุนในบริเวณทะเลจีนตอนใต้  ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่เพราะลักษณะทาง
กายภาพของดินทรายที่ไม่อุ้มน้ า ท าให้ภาคอีสานเกิดความแห้งแล้งจึงมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ส าคัญคือ ประเพณี
บุญบั้งไฟหรืองานบุญเดือน ๖ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการบูชาเทวดา เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เป็นการ
รวมกลุ่มของผู้คนเพื่อความสนุกสนานก่อนการท านา เป็นต้น (มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ, ๒๕๕๙) 
 นอกจากนี้ประเพณีของภาคต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวกับความเช่ือดั้งเดิมเรื่องผีบรรพบุรุษ ซึ่งมี ลักษณะที่
คล้ายคลึงกันแต่ก็มีลักษณะเฉพาะของท้องถ่ินปรากฏออกมาด้วย  ในขณะที่ประเพณีท้องถ่ินบางอย่างมี
ลักษณะเฉพาะและได้น าเอาพิธีกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธ์ุ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของท้องถ่ิน เป็นประเพณีประจ าปีของท้องถ่ินน้ัน ๆ ด้วย เช่น บางท้องถ่ินได้น าพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาเข้า
มาเกี่ยวข้อง หรือการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธ์ุในแต่ละท้องถ่ินได้น าเอาวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมาสร้างอัตลักษณ์โดยเฉพาะประเพณีที่ปรากฎพบในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการ
ก่อรูปบนพื้นฐานของความหลากหลายทางความคิด ความเช่ือจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของการตั้งถ่ินฐานของผู้คนแล้ว ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่ภาคใตซ้ึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่ง
ที่ส าคัญและเอื้อต่อการประกอบสรา้งประเพณีรวมทั้งปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอันมีลกัษณะเฉพาะ โดยบริเวณ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกซึ่งเปน็บรเิวณความเข่ือดั้งเดิมที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก กับบรเิวณจากสงขลา
กับไปถึงปัตตานีและนราธิวาส ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันตกที่มีการตั้งถ่ินฐานโดยพวกคนจีนโพ้น
ทะเลด้วย จึงส่งผลให้ระเบียบพิธีกรรมรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติทางสังคมของพื้นที่ภาคใตส้ะท้อนถึงรูปแบบ
หลากหลายของประเพณีซึ่งมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นเป็นอย่างมาก เช่น การสะเดาะเคราะห์ ที่ถือเป็น
ปฏิบัติการทางสังคมจากเช่ือมร้อยระบบความคิดที่สอดคล้องกันโดยทั่วไปของสังคมไทย แต่มักปรากฎรูปแบบ
ที่แตกต่างกันแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือจะมีประเพณีปล่อยโคมลอย ในขณะที่ภาคกลางจะปรากฏพบ
ประเพณีลอยกระทง ซึ่งหากพิจารณาถึงบริบทของปฏิบัติการทางสังคมว่าด้วยการสะเดาะเคราะห์ที่เช่ือมโยง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางทะเลภาคใต้ที่ปรากฎทั้งฝั่งอันดามันก็จะพบรูปแบบของการสร้างสรรค์ประเพณี
ลอยเรือของกลุ่มชาวน้ าหรือชาวเล หรือ ชาวมอแกน, มอแกลน รวมทั้งชาวอูลักลาโว้ย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเช่ือที่คล้ายคลึงกันกับประเพณีของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ได้แก่ 
ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเล ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องด้วยในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม
อย่างเข้มข้น อันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายและอิงอยู่กับความคิดความเช่ือทางศาสนาเป็น
ส าคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนชาวมลายู ชาวไทยพุทธรวมถึงชาวจีนจึงส่งผลให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์ุที่ปรากฏในพื้นที่ เช่นประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประเพณีวันชิงเปรตหรือ
งานเดือนสิบ ประเพณีลากพระ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยก๋ง หรือประเพณีพระอีก๋ง ประเพณีแห่ลาซัง 
ประเพณีการโกนผมไฟรวมทั้งประเพณีลงเลอีกด้วย (ประเพณี ภูมิปัญญาออนไลน์, ๒๕๕๘: ๑๔) 

ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเลถือเป็นพิธีกรรมที่ปรากฎพบได้ เฉพาะในอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ถูกจัดระเบียบอย่างมีแบบแผนและความหมายลึกซึ้ง 
รวมทั้งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ินที่มีคุณค่าในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชุมชนไม้
แก่นจังหวัดปัตตานีได้มอบไว้ให้ลูกหลานของตน นอกจากนี้ยังมีความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อันแสดงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยอาศัยภูมิปัญญาชุมชนที่ไดร้่วมกันสร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นเครอืข่ายสังคมที่มีความเช่ือร่วมกัน การสร้างความสามัคคี ตลอดจนการ
สร้างความเอื้ออาทรช่วยเหลอืซึง่กันและกัน อีกดว้ย นอกเหนือจากความหมายเชิงปฏิบัติการทางสังคมดังกลา่ว
แล้วยังปรากฏนัยส าคัญของการประกอบสร้างที่อยู่บนฐานคติความเช่ือตามหลักศาสนาพุทธและเช่ือมร้อยกับ
ความความเช่ือตามหลักศาสนาพรามณ์อย่างแยบยล โดยสะท้อนได้จากรายละเอียดพิธีกรรมในประเพณีลงเล 
พบว่าจะมีการท าพิธีตรงกับวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา แต่ถหากปีใดมีเดือน ๘ สองครัง้
ก็จะให้จัดเดือน ๘ หลัง ซึ่งจะจัดได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเทา่น้ัน ทั้งนี้การประกอบพิธีกรรมจะจดัข้ึน 
ณ บริเวณริมชายหาดละเวงโดยจะมีการสวดอัญเชิญเทพ (ท้าวเวสสุวรรณ) เป็นการเริ่ มพิธีกรรมอย่างเป็น
ทางการ จากนั้นชาวบ้านจะร่วมกันท าแพเพื่อน าของคาวหวานเซ่นไหว้บรรพบุรุษใส่ไว้แล้วน าไปลอยลงสู่ทะเล
ในวันรุ่งข้ึนภายหลังจากการนิมนต์พระสงฆ์จ านวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลใน
พิธีกรรม โดยมีความเช่ือว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเลทั้งนี้ทุกคนในชุมชนจะตอ้งมาร่วมพิธีที่
ชายหาดละเวงอย่างพร้อมเพรียงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบพิธีกรรมดังกลา่วได้รับการสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพ
บุรุษอันเกี่ยวเนื่องกับ ต านาน ความเช่ือ ความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ที่
อุดมดว้ยความเช่ือตามหลักวัฒนธรรมอิสลามส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



๔๕ 

 

๑.๑ ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 รายละเอียดปฏิบัติการทางพิธีกรรมของประเพณีลงเลจะจัดข้ึนในเดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งเช่ือว่าสองวันน้ีถือเป็นฤกษ์ยามส าหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัด
ข้ึนไม่ได้นอกจากนี้หากในปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง จะท าให้ประเพณีต้องจัดข้ึนในเดือน  ๘ หลังเท่านั้น ซึ่งคนรุ่น
ปัจจุบันเองก็ไม่ทราบนัยส าคัญว่าเพราะเหตุใดจึงก าหนดเป็นวันและเวลาน้ี เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดตอ่ๆ
กันมาของชุมชน (ไฝ มุ่ยอินทร์, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นอกจากนี้พิธีลงเลยังถือเป็นพิธีส าคัญ
ของชาวบ้านใน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านไม้แก่น ชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่นและชุมชนบ้านสารวัน
ต าบลไทนทอง ทั้งนี้ในการจัดพิธีจะมีลูกหลานแในชุมชนจะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพิธี ซึ่ง
เช่ือกันว่าหากไม่มีการประกอบพิธีหรือไม่มาร่วมพิธีก็จะท าให้มีเหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้
นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแล้วยังถือว่าเป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งเคราะห์
กรรมทั้งหลายให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย (ชม ตาสีแดง, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 การเตรียมงานจะเริ่มในวันข้ึน ๑๔ ค่ า โดยภาคบ่ายวันแรกชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะไปรวมกันที่
ศาลท าพิธี เซ่นไหว้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณเพื่อท าการขออนุญาตประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พิธีลงเล ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งและจ าเป็นต้องอาศัยหมอท าพิธีที่ได้รับเลือกให้เปน็ตัวแทนของ
ชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเรื่อยมา ในขณะที่การจัดเตรียมของเซ่นไหว้ประกอบด้วย 
ข้าวต้ม ข้าวสาร ซึ่งเช่ือว่าเป็นเสบียงไว้กินในวันข้างหน้า รวมทั้งของคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีการตัดเล็บ ตัด
ผมเพื่อน าไปใส่ในแพอีกด้วยโดยเช่ือว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรม ในรูปแบบของการสะเดาะเคราะห์
อย่างหนึ่ง ซึ่งในอดีตจากค าบอกเล่าถึงการประกอบพิธีกรรมลงเลพบว่า “หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมช่วง
กลางวันในวันแรกแล้ว ต่อมาช่วงค่ าได้มีการนิมนต์พระมาเพื่อจะสวดขอพร ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมส าคัญในวันแรก ณ ปร าพิธี ครั้นเมื่อถึงภาคกลางคืนก็จะมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความ
สนุกสนานรื่นเริง เช่น ขับมโนราห์ ร้องร าท าเพลง สะท้อนถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ญาตมิตรที่เดินทางไป
ประกอบอาชีพต่างพื้นที่ไดก้ลับมาพบปะสังสรรค์กัน”(ไสว ราชจันทร์, สัมภาษณ์เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๕ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้าน 
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปอีี) 



๔๖ 

 

 รายละเอียดของพิธีกรรมจะประกอบด้วยบทสวดที่สะท้อนนัยยะของการให้ความส าคัญกับระบบ
ความเช่ือที่อิงกับความเช่ือของศาสนาพราห์ม ศาสนาพุทธ และความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ โดยระเบียบ
พิธีกรรมตามข้ันตอนของการแสดงออกจะเริ่มจากบทสวดเพื่ออัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๖ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมลงเลของหมอท าพิธี 
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปอีี) 

 
 ต่อมาเป็นการสวดมนต์บูชาเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณปู่ ย่า ตา ยายที่ล่วงลับและโอปปาติกะให้มาร่วม
พิธี โดยจะเป็นบทอัญเชิญของหมอท าพิธีที่ไม่สามารถเปิดเผยแก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้  ยกเว้นเป็นบุคคลที่หมอท าพิธี
พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ข้างต้นถือได้ว่าเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญที่สุดในการแสดงออกซึ่งพิธีกรรมลงเลหรือลงทะเลในวันแรก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๗ การท าพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณหลงัจากการสวดพระคาถาของหมอท าพิธี 
(ที่มา: อัศว์ศิริ ลาปอีี) 



๔๗ 

 

 ในขณะที่พิธีกรรมในส่วนของพิธีสงฆ์หรือคติความเช่ือผ่านพิธีกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพุทธนั้นก็จะ
นิมนต์พระจ านวน ๙ รูปให้มาสวดท าพิธีในวันรุ่งข้ึน ซึ่งเป็นวันปล่อยเรือลงสู่ทะเล ซึ่งจะมีการสร้างแพ โดยใช้
วัสดุที่หาง่ายและย่อยสลายได้ ซึ่งบนแพจะท าโครงสร้างลักษณะคล้ายบ้าน เพื่อน าของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้ว
ไปลอยลงสู่ทะเล โดยมีความเช่ือว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล ตามแนวทางการปฏิบัติเฉพาะ
ของชุมชนบ้านใหญ่ ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๘ การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และผูกสายสญิจนเ์พื่อประกอบพิธีกรรมลงเลของหมอท าพิธีและชาวบ้าน 

(ที่มา: ปการียะ เจะหะ) 
ต่อมาหมอพิธีจะขึงสายสิญจน์ที่แพและฝ่ายชายจะช่วยกันยกเพลงทะเลส่งออกจากฝั่ง จากนั้นพระสงฆ์จะท า
พิธีเจริญพระพุทธมนต์รดน้ ามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกในชุมชนที่มาร่วมพิธีจึงถือว่าเป็นการเสร็จพิธี  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๙ การปล่อยเรือที่ใช้ในการประกอบพิธีลงเล พื้นที่ไม้แก่น ลงสู่ทะเลอันถือเป็นข้ันตอนสุดท้าย 

 (ที่มา: ปการียะ เจะหะ) 



๔๘ 

 

 ทั้งนี้จากภาพรวมของกิจกรรมและพิธีกรรมที่ปรากฎในประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม ฐานทรัพยากร องค์ความรู้ คุณค่า
และวัฒนธรรมท้องถ่ินที่มีนัยยะส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่านในวิถีที่หลากหลายของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่ให้
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้สัญลักษณ์แพเป็นสื่อในการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นสาระและความหมายเดิมของประเพณีลงเล ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยา่ง
ยาวนานจึงย่อมมีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้
ประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายในการด ารงคงอยู่ด้วย
บริบทพื้นฐานประกอบด้วย 
 ๑.ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ควรค่าแก่การสืบทอด
ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
 ๒. ประเพณีลงเลมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนและด ารงคงอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม และอิทธิพลของอุดมการณ์ที่ถูกถ่ายทอดแก่
ชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้น 
 ๓. ประเพณีลงเลเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกฉกฉวยน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม และ/หรือ
ถูกเบี่ยงเบนไปจากปูมต านานดั้งเดิมของบรรพบุรุษโดยมิได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างถูกต้องแท้จริง 
 โดยสรุปแล้วหากพิจารณาถึงระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ภายใต้บริบทพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนั้นแม้ไม่ปรากฎหลักฐานมีบันทึกใน
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมีเพียงเรื่องเล่าเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลบอกเล่าดังกล่าวอาจแผกผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา
และตามภูมิธรรมของผู้เล่า แต่หากพิจารณาเกี่ยวกับความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาพุทธ คติความเช่ือจาก
อิทธิพลของศาสนาพราห์ม รวมทั้งความเช่ือเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษแล้วพบว่าประเพณีลงเล มีการประกอบสร้าง
โดยเอาสาระส าคัญต่างๆของความเช่ือสะท้อนผ่านรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบ้านภายใต้กรอบการ
ผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ผ่านประเพณีลงเล ในพื้นอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจาก
ฐานคิดหรือระบบความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้สะท้อนความเช่ือและพิธีกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะประเพณี
ลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความเช่ือในหลักธรรม
ของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสางเทวดา อันรวมไปถึง
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ การบูชาท้าวเวสสุวรรณและองค์เทพอื่นๆที่ปรากฏในพิธีกรรม 
นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
๑.๒ ชุมชน/ กลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ด้วยสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลกในลักษณะ
ของชุดเหตการณ์ที่เป็นพลวัตที่เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลกระทบต่อการด ารงอัต
ลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกพื้นที่ทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เช่นเดียวกันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันที่พบว่าช่วง



๔๙ 

 

ระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดภาพของการใช้ความรุนแรงเป็น
อย่างมากในขณะเดียวกันจากผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่สะท้อนความก้าวหน้าทางวัตถุ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันทางสังคมอันน าไปสู่การ
สร้างระเบียบทางความคิดชุดใหม่ใหม่ข้ึนมาอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบความคิดที่มีอิทธิพลตอ่
การก าหนดระเบียบพิธีกรรม/ประเพณีข้ึนมาใหม่นั้น ส่งผลให้รายละเอียดที่สะท้อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
ของพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ ต้องสูญสลายหายไป ในขณะที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมบางพื้นที่ก็จ าเป็นต้อง
ปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบว่าประเพณีลงเล 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ประเพณีลงเล
สามารถอยู่รอดได้นั้นก็จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนั้นชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจึงนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ประเพณีลงเลยังคงสามารถ
ด ารงอยู่ได้โดยชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาผสมผสานหรือ
ปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้ก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการเช่ือมโยงระบบคุณค่าและเช่ือมคติความเช่ือเก่า
กับใหม่ ที่อยู่บนฐานคิดของ “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” โดยสะท้อนออกมาในรูปของการปรับรายละเอียดพิธีกรรม
ภายใต้บริบทของประเพณีลงเลร่วมสมัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณีลงเลที่ถูกผลิตซ้ าให้สามารถอยูร่อดจนถึงปัจจุบันไดแ้ละยังปรากฎแหล่งปฏิบัติส าคัญในปัจจุบัน จาก
รายละเอียดของชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงปฏิบัติการของประเพณีลงภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไขทางพื้นที่และเวลาได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบรายละเอียดของพิธีกรรมในประเพณีพิธีลงเล รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์ 

รูปแบบดั้งเดิม รูปแบบประยุกต์ 
๑.พิธีกรรมจัดข้ึนที่ชายหาดริมทะเลทุกกระบวนการ
และข้ันตอนต่างๆจะเสร็จสิ้นที่ปร าพิธี ทั้ง ๒ วัน 

๑.การจัดพิธีกรรมจะแตกต่างกันใน ๓ พื้นที่ คือ 
๑.๑ ชุมชนบ้านไม้แก่น จะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วน
ของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและท าพิธี
ปล่อยลงทะเลในวันที่สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว 
๑.๒ ชุมชนบ้านใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของ
การสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการท าพิธี
ปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ ปร าพิธีริมชายหาด 
๑.๓ ชุมชนบ้านสารวัน จะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วน
ของการสวดอัญเชิญเทพยดาและการสวดของ
พระสงฆ์ภายในวัด และการท าพิธีปล่อยลงทะเลใน
วันที่สอง ณ ปร าพิธีที่ริมชายหาด 

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
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในการสร้างและพักอาศัยใน
พี่พักช่ัวคราวร่วมกันตลอดทั้งคืนที่ชายหาด 

๒.ไม่ปรากฎการสร้างที่พักช่ัวคราว (ขน า) ในปร าพิธี
เนื่องด้วยความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ จาก
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 

๓.การมีกิจกรรมสังสรรค์ งานรื่นเริงและมโหรสพใน
ภาคกลางคืน 

๓.ไม่ปรากฎกิจกรรมสังสรรค์ งานรื่นเริงและ
มโหรสพในภาคกลางคืน มีเพียงแต่กิจกรรมที่จัด
เฉพาะช่วงกลางวันและภายในวัดเท่านั้น 



๕๐ 

 

 ๑.ประเพณีลงเล ในบริบทของการเปลี่ยนรูปภาคปฏิบัติการของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชน
บ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการท า
พิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สองภายในวัดเพียงอย่างเดียว ด้วยปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การประกอบพิธีไม่เอื้อต่อการจัดพิธีตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคย
ปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้คือมีการประกอบพิธีกรรมโดยการ
ประกอบพิธีสงฆ์ ต่อด้วยการสวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณและเทพยดาต่างๆตามกระบวนการ ซึ่งจะเสร็จสิ้น
กระบวนการวันแรกของพิธีกรรม ในวันรุ่งข้ึนก็จะมีการแห่เรือภายในวัดและท าพิธีปล่อยเรือลงสู่ทะเลตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ อันถือเป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านไม้แก่น 
 ๒.ประเพณีลงเล ในบริบทของการคงรูปภาคปฏิบัติการของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชนบ้าน
ใหญ่ ต าบลไม้แก่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวดอัญเชิญเทพยดาในวันแรกและการท าพิธีปล่อย
ลงทะเลในวันที่สอง ณ ปร าพิธีที่ริมชายหาดโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการอัญเชิญอง ค์เทพซึ่งเป็น
สาระส าคัญส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันแรกและ/หรืออาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพธีิ
ในวันรุ่งข้ึนหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะท าการปล่อยแพลงเลในวัน
ต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจ านวน ๙ รูปเพื่อจะได้น าแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป อันถือเป็นการสิ้นสุด
การประกอบพิธีกรรมลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่ 
 ๓.ประเพณีลงเล ในบริบทของการแปลงรูปภาคปฏิบัติของพิธีกรรม ซึ่งปรากฎผ่านพื้นที่ชุมชนบ้าน
สารวัน ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยในวันแรกจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนของการสวด
อัญเชิญเทพยดาและการสวดของพระสงฆ์ในวัดและการท าพิธีปล่อยลงทะเลในวันที่สอง ณ ปร าพิธีที่ริม
ชายหาด โดยมีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือการด าเนินประเพณีลงเลจะเริ่ม
ด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวัด
ของวันแรก วันต่อมาจะท าพิธีปล่อยแพลงทะเล ณ ปร าพิธีที่ชายหาดละเวงตามประเพณีดั้งเดิม อันถือเป็นการ
สิ้นสุดกระบวนการการประกอบพิธีกรรม ภายใต้ประเพณีลงเล ของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่ 
 จากบริบทข้างต้นสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเล ซึ่งถือได้ว่ามี
ความส าคัญในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมที่สะท้อนถึงระเบียบ วิถีปฏิบัติการทางสงัคม
ของชาวไทยศาสนาพุทธชุมชนไม้แก่น ชุมชนบ้านใหญ่และชุมชนสารวันในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่
ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้นของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
บนพื้นฐานของความเป็นกัลยาณมิตร การเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งอาชีพการงานและความเป็นอยู่ 
ตลอดจนความเช่ือในเรื่องการสะเดาะเคราะห์และเคารพในบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นต้น โดยเป็นวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่พยายามปลูกฝังและกระตุ้นเตือนให้เอาไมตรีจิต สร้างกิจกรรมให้ได้มีการระลึกถึงกัน ให้ได้มี
โอกาสได้ร่วมท าบุญกุศลร่วมกัน มีความสนุกสนานและช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเป็นประจ าทุกปีสืบต่อกันมา
อย่างยาวนาน เป็นกิจกรรมที่ทวีความงอกงามข้ึนทางด้านจิตใจที่ยึดถือร่วมกันในสังคมพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมาส่งผล
ให้การประกอบพิธีกรรมลงเลในพื้นที่ชุมชนต่างๆของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีมีการปรับรายละเอียดและ
รูปแบบพิธีกรรม ทั้งในมิติของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งเปลี่ยนจากการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญ
เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิในปร าพิธีไปสู่การประกอบพิธีในวัดของชุมชนไม้แก่นและชุมชนสารวัน เนื่องด้วย
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปของพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งแม้ว่า



๕๑ 

 

การประกอบพิธีกรรมของชุมชนบ้านใหญ่ยังคงพยายามที่จะรักษาพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมอยู่ ณ ปร าพิธี
ที่ชายหาดบ้านละเวง แต่ก็จ าต้องปรับรายละเอียดโดยการลดข้ันตอนลงเหลือเพียงการสวดอัญเชิญเทพยดาให้
เสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันแรก โดยไม่มีการจัดกิจกรรมหรือการละเลน่ใดๆของชาวบ้านในภาคกลางคืนเช่น
ในอดีต แต่จากการปฏิบัติประเพณีลงเลของชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลานาน ก็เริ่มมีหน่วยงานในพื้นที่เริ่มเห็นความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของการประกอบพิธีลงเล 
โดยเขามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เห็นความส าคัญ
ของประเพณลงเลหรือลงทะเลนี้ เนื่องจากเห็นว่าประเพณีลงทะเลถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านในอ าเภอไม้
แก่น และมีจุดเด่นตรงที่เป็นประเพณีที่มีการรวมพลังและรวมจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง 
 ถึงแม้ว่าปัจจุบันพิธีกรรมบางอย่างในประเพณีลงเลจะแตกต่างจากครั้งอดีตบ้าง แต่จุดมุ่งหมายเดิมก็
ยังคงอยู่นั้นก็คือเพื่อการสะเดาะเคราะห์ พบปะญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิตลอดจนวญิ
ญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ดลบนัดาลสิง่ดีงามในการด ารงชีวิตแก่ชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี โดย
อาจจะมีการเพิ่มเติมความเพลิดเพลิน สนุกสนานด้วยการจัดการละเล่นใหม่ๆ เข้ามาผนวกบ้าง ก็เพื่อต้องการ
จูงใจให้เยาวชนคนรุ่นหลงั ตระหนักในคุณค่าความส าคัญและก่อให้เกิดความเข้าใจและเช่ือมความสามัคคีกัน
ในชุมชนการท าพิธีลงเลในปัจจุบันของชาวปัตตานีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีไปตามความเหมาะสมจาก
เหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่เอื้อเฟื้อท าให้ชุมชนที่เคยจัดพิธีลงเลแบบดั้งเดิมที่ต้องจัดบนชายหาดทะเลได้
ปรับเปลี่ยนมาประกอบพิธีในบริเวณวัดแทนและท าการลอยแพในแม่น้ าแม้ ว่ารูปแบบการท าพิ ธีจะ
เปลี่ยนแปลงไปแบบใดก็ตามแก่นแกนความเช่ือและการถือปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีสมาชิกชุมชนยังคงรักษา
คุณค่าของพิธีกรรมไว้เพื่อสืบต่อและเป็นขวัญก าลังใจแก่สมาชิกลูกหลานที่ก าลังเติบโตข้ึนมา พิธีลงเลอาจไม่
เป็นที่รู้จักนักในโลกของคนทั่วไปแต่พิธีของคนกลุ่มเล็กๆนี้คือเครื่องยึดโยงคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชนให้
เข้มแข็งในความอ่อนไหวของสังคมปัจจุบัน จึงควรก าหนดรูปแบบให้ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีมีกระบวนการถ่ายทอดโดยกลุ่มคน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างที่เหมาะสม ดังนี้ 
 ๑. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของพิธีกรรมและรายละเอียดของ
ประเพณีลงเลในด้านต่างๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ชุมชนระดับท้อง ถ่ิน ระดับจังหวั ด 
ระดับประเทศ และประเทศโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินควรมุ่งให้เกิด
การศึกษาอย่างแพร่หลายเพื่อให้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 ๒. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในชุมชนท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคัญในฐานะที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีลงเล สร้าง
จิตส านึกของความเป็นท้องถ่ินนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนข้ึน เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของพิธีกรรม 
อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจเกี่ยวกับประเพณีลงเล ในภาพรวมด้วย 
 ๓. การฟื้นฟู โดยการวิพากษ์พิธีกรรมในประเพณีลงเลที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินร่วมกันของสมาชิกในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
โดยเฉพาะพื้นฐานทางอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา 
 ๔. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรบัปรงุภูมิปัญญาด้ังเดิมให้สอดรับกบัยุคสมัยและปรบัเนือ้หา
ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยอาจใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้าง ให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ที่ไม่
ลดทอนคุณค่าเดิมของประเพณี ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



๕๒ 

 

 ๕. การถ่ายทอด โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  
 ๖. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา 
องค์ความรู้ของชุมชนพื้นที่ต่างๆในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมบนฐานของ
พิธีกรรมและประเพณีลงเลให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ๗. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิ
ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ประเพณีท้องถ่ินว่าด้วยความส าคัญของพิธีกรรม
ภายใต้ประเพณีลงเล ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
 ๘. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถ่ิน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านใน
พื้นที่ อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อหมอหรือครูหมอในฐานะผู้ด าเนินงาน ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา
และมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ด้วยการสืบทอดภูมิปัญญา รายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมภายใต้ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ยังมีข้อจ ากัดในประเด็นว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอประกอบพิธี ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัว
แปรและปัจจัยส าคัญในการอนุรกัษ์ประเพณีลงใหด้ ารงคงอยู่ เพราะเหตุว่าบทสวดอัญเชิญท้าวเวสสวุรรณ และ
เหล่าเทวดาให้เป็นสิริมงคลในการประกอบพิธี รวมทั้งบทสวดเพื่อเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับให้
มาร่วมในพิธีนั้น ยังจ ากัดเพียงแค่ตัวบุคคลเพียงผู้เดียว โดยมิได้มีการถ่ายทอดในลักษณะของการเผยแพร่บท
สวด บทอัญเชิญดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุว่าคาถา บทสวดรวมทั้งพิธีกรรมส าคัญที่ว่าน้ีจะถูกส่งผ่าน
ให้แก่ผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าเพื่อประกอบพิธีตามความคิดความเช่ือของหมอท าพิธีรุ่นก่อน ซึ่งต้องอาศัย
ความเสียสละ ทุ่มเทและรักษาศีลให้ครบตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ควรต้องตระหนักและให้
ความส าคัญต่อภาวะสุ่มเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก ที่จะหาตัวบุคคลที่เหมาะสมให้มารับช่วงต่อในการเป็นผู้น าในการ
ประกอบพิธีกรรม ในฐานะหมอท าพิธีจากปรากฎการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดั งกล่าวจึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีกระบวนการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีให้ด ารง
อยูด่้วยแนวทางที่ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๑.๓ เง่ือนไข แนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ทั้งนี้จากข้อค้นพบว่าด้วยแนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นท าให้ทราบปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนอันน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม กรณีอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีในครั้งนี้สามารถอธิบายโดยการยึดโยงกับทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่นิยมที่อธิบายว่าในสังคมหนึ่ง
เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง โดยระบบสังคมหนึ่งๆ นั้นมีส่วนประกอบย่อยลงไปที่มีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาในระบบของสังคมแต่ละแห่งนั้นมีสภาพเป็นลักษณะดุลยภาพเชิงพลวัต 
มีกลไกการปรับตัวและควบคุมทางสังคมที่ท าหน้าที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในสังคม เพราะสังคมนั้นๆ ย่อมถูก
รบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับสภาพอยู่ อย่างต่อเนื่อง (เรวัต สิงห์เรือง, 
๒๕๕๓:๑๒) สอดคล้องกับระเบียบพิธีกรรมที่ปรากฎพบในแต่ละชุมชนของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคมต่อไป เนื่องด้วยจิตส านึกในการหวง
แหนและเป็นเจ้าของร่วมกนัของชุมชนที่พยายามปรบักระบวนการปฏิบัติให้สอดรับกับปัจจยัด้านสถานการณ์ที่
ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่าน



๕๓ 

 

ประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นทีอ่ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า กระบวนการผลิตซ้ าภายใต้บรบิท
ของทุนทางสังคมซึ่งก าหนดระบบความคิดทางวัฒนธรรม ได้เช่ือมร้อยกับแบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเช่ือ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างแยบยล ซึ่งนับเป็นกลไกส าคัญที่ชุมชนไดน้ ามาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
รวมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน อันสะท้อนถึงแนวทางการรักษาอัตลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติที่มมีาแต่เดิมนัน้
ถูกท้าทายให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบสลายไปในที่สุด ดังนั้น
พัฒนาการเชิงความคิดของชุมชนที่น าปัจจัยดังกล่าวมาการประกอบสร้างพิธีลงเล ซึ่งยังคงรักษาระบบความ
เช่ือได้จนถึงปัจจุบันท่ามกลางปัจจัยคุกคามต่าง ๆ นั้น จึงนับว่าเป็นข้อค้นพบส าคัญในการฉายภาพชุมชนใน
พื้นที่อ าเภอไม้แก่น ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของสังคมให้ด ารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดข้ึนได้ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาบริบทพื้นฐานของประเพณีลงเล ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีสู่
กระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนให้ประเพณีลงเลเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จ าเป็นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจการท านุบ ารุ งรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับปริมณฑลทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมย่อมมี
ความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ประเพณีลงเล ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี ถือเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกัน
สร้างข้ึนมาและปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความเช่ือ อัตลักษณ์ คุณค่าทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะท าให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึก
สืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีอันเป็นผลผลิตส าคัญ
ของความเช่ือตามหลักศาสนาพุทธที่สามารถแสดงพลังชุมชนท้องถ่ินผ่านการร่วมประกอบพิธีลงเลในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้การก่อรูปความสัมพันธ์ของประเพณีลงเลกับชุมชนผ่านมิติ
ของการท ากิจกรรมใดๆหรืออยู่ในเหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความทรงจ าร่วมของคนในสังคมนั้นจะน าไปสู่
การหลอมรวมภาพลักษณ์จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม หรือที่เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจ า” (sites of 
memory) อันมีพื้นฐานจากความทรงจ าร่วมของคนในสังคมรวมทั้งท าให้สังคม “มีเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์” ผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ผ่านประเพณีทางวัฒนธรรมข้ึน (Maurice 
Halbwach: ๑๙๘๓) และอัตลักษณ์บนพื้นฐานของแนวคิดส าคัญนี้ก็จะถูกน าไปประกอบสร้างเพื่อสะท้อน
ความเป็นชุมชนในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้มแข็งร่วมกันต่อไป 
 ดังนั้นเพื่อให้ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานียังคงด ารงอยู่ภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีบทบาทใน
การกระตุ้นจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนต่อกระบวนการสืบทอดประเพณีและปกป้อง
คุ้มครองภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยการสืบสานทั้งประวัติและคติวิธีการ ไว้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศชาติ ผ่านข้อเสนอการมีส่วนร่วมจากองคาพยพที่ส าคัญดังต่อไปนี ้
 ๑.) การขยายองค์ความรู้และขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุมชนในวัฒนธรรม โดยการรณรงค์ให้
ชาวบ้านและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของประเพณีลงเล ในฐานะที่
เป็นวัฒนธรรมเฉพาะท้องถ่ินอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่จะต้องรับผิดชอบรว่มกันในการสง่เสรมิ สนับสนนุ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูผ่านการประสานงาน ร่วมกันจัดประเพณีลงเลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในพื้นที่ 
 ๒) ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านประเพณีลงเล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ชาวบ้านในอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานียอมรับในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม 



๕๔ 

 

 ๓) การพิจารณาร่วมกันในการจัดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับส าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงองค์กรการศึกษาอื่นในพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิธีคิดที่มีผลต่อการอนุรักษ์ 
และด ารงอยู่ของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑๐ โครงสร้างการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อบทบาทการอนรุักษ์ประเพณีลงเล 

 
 ในท้ายที่สุดประเพณีลงเล ถือเป็นประเพณีที่มีความส าคัญในด้านความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งได้
มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้สะท้อน
ถึงพิธีกรรมที่อิงกับประเพณีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างของภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นฐานของ
ความเช่ือและสิ่งยึดเหนี่ยวภายใต้โครงสร้างของสังคมทีม่ีความสามัคคี ผ่านกระบวนการประกอบสร้างกจิกรรม
ให้ได้มีการระลึกถึงกัน ให้ได้มีโอกาสได้ร่วมท าบุญกุศลร่วมกัน พบปะพูดคุยมีความสนุกสนานและช่วยเหลือ
เอื้ออาทรกันเป็นประจ าทุกปีสืบต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันนอจากนี้ถือเป็นประเพณีเพื่อหลอมรวมจิตใจผ่าน
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ยึดถือร่วมกันในชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยคติวัฒนธรรมของศาสนา
อิสลามอย่างเข้มข้นแต่ด้วยสถานการณ์ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมานั้น ไดส้่งผลให้รูปแบบของประเพณีและรายละเอียดของพิธีกรรมได้ผัน
แปรไปตามสถานการณ์ นอกจากนี้การผันแปรของคตินิยม ความเช่ือ รวมทั้งแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่
แตกต่างกันของทั้ง ๓ ชุมชน ส่งผลให้ประเพณีแบบดั้งเดิมที่ก าลังอยู่ในภาวะวิกฤติอันส่งผลกระทบต่อสายใย
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงบทบาทในกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการกระตุ้น
จิตส านึกการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชนในการสืบทอดและปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปอยา่งไม่ขาดสาย ตลอดจนการอนุรักษ์ใหป้ระเพณีลงเลเกิดความยั่งยืนทั้งประวัติ
พิธีกรรมและคติวิธีการไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถ่ินต่อไป 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด, 
อ าเภอและต าบล 

สถาบันการศึกษา 

ทั้งในและนอกพื้นที่ 
ท้องที่, สภาองค์กรชุมชน 

และสถาบันศาสนา (วัด) 
องค์กรเอกชน/ 

ส่วนราชการอ่ืน 

 

บทบาทเชื่อมร้อย
เครือข่าย 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ไม้แก่น 

การจัดประเพณีลงเล 

อ าเภอไม้แก่น จังหวดัปัตตาน ี

บทบาทด าเนินการหลัก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

ประชาชน/ชุมชน 

พื้นที่ไม้แก่น ปัตตานี 
บทบาทอ านวย 
ความสะดวก 



๕๕ 

 

๒.ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมท่ีมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ๒.๑ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่  ๑ ต าบลไม้แก่น ท่ีมีต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
๒.๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านไม้แก่น หมู ่
๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบค่าความถ่ีและค่าร้อยละ รายละเอียด
ตาราง ที่ ๑ ดังนี ้
 
ตารางที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

(n= ๑๙๒) 
ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
- ชาย ๑๑๓ ๕๘.๘๕ 
- หญิง ๗๙ ๔๑.๑๕ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
๒. อายุ   
- ต่ ากว่า ๒๐ ป ี ๓๓ ๑๗.๑๘ 
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ป ี ๔๙ ๒๕.๕๒ 
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ป ี ๗๑ ๓๖.๙๗ 
- มากกว่า ๖๑ ปีข้ึนไป ๓๙ ๒๐.๓๓ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา ๔๓ ๒๒.๓๙ 
- มัธยมศึกษา ๙๕ ๔๙.๔๗ 
- อนุปริญญา ๑๗ ๘.๘๗ 
- ปริญญาตรีข้ึนไป ๓๗ ๑๙.๒๗ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
๔. การประกอบอาชีพ   
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๗ ๓.๖๔ 
- เกษตรกรรม ๘๐ ๔๑.๖๙ 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๕.๗๓ 
- ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ๔๓ ๒๒.๓๙ 
- รับจ้างทั่วไป ๓๑ ๑๖.๑๔ 
-ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ๒๐ ๑๐.๔๑ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 



๕๖ 

 

ตารางที่ ๒ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนพื้นที่บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น  
 จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

๕. ศาสนา   
- ศาสนาพุทธ ๑๐๗ ๕๕.๗๓ 
- ศาสนาอิสลาม ๘๕ ๔๔.๒๗ 
- ศาสนาคริสต์ ๐ ๐ 
- ศาสนาอื่น โปรดระบุ……… ๐ ๐ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
๖. ภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   
- ภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๑๕๖ ๘๑.๒๕ 
- ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๓๓ ๑๗.๑๙ 
- ภูมิล าเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๓ ๑.๕๖ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี   
- ไม่เคยเข้าร่วม ๓๕ ๑๘.๒๓ 
- เข้าร่วมเป็นบางครั้ง ๑๐๓ ๕๓.๖๕ 
- เข้าร่วมทุกครั้ง ๕๔ ๒๘.๑๒ 

รวม ๑๙๒ ๑๐๐ 
 
 จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๑ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๙๒ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๘๕ ส่วนเพศหญิง มีจ านวน ๗๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๕ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี 
มีจ านวน ๗๑คน คิดเป็นร้อยละ๓๖.๙๗ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ป ีมีจ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๕๒ และมีอายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓ โดยอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีจ านวน
น้อยที่สุด ๓๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ ตามล าดับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๗ รองลงมาส าเรจ็การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๔๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีจ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๒๗ และส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๗
ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ รองลงมาค้าขาย/
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ รับจ้างทั่วไปมีจ านวน ๓๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๑๔ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑ ในขณะที่รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓ ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพมีจ านวนน้อยที่สุด ๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓และ
นับถือศาสนาอิสลาม มีจ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๗ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือ
ศาสนาอื่นแต่อย่างใด 



๕๗ 

 

 ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๙๒ คน 
ส่วนใหญ่ภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕รองลงมามี
ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๙และภูมิล าเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น มีจ านวนน้อยที่สุด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖นอกจากนี้ส่วนใหญ่
เข้าร่วมประเพณีลงเลเป็นบางครั้ง มีจ านวน ๑๐๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕รองลงมาคือเข้าร่วม
ประเพณีลงเลทุกครั้ง มีจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒และปรากฎว่ามีผู้ไม่เคยเข้าร่วมประเพณีลงเล
เลย จ านวน ๓๕ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๓ตามล าดับ 
 
๒.๑.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมท้ังบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพ้ืนท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๓ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น 

(n= ๑๙๒) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทีป่รากฏพบได้
เฉพาะในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
ก าลังเสี่ยงต่อการสญูหาย 

๒.๒๗ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible 
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย 

๒.๒๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๕ ค่ า เดือน ๘ และต้องตรงกบัวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น 

๒.๒๘ ๐.๘๑ ปานกลาง 

๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยส าคัญอย่างยิ่ง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล 

๒.๑๗ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่
เป็นปจัจัยส าคัญในการก าหนดรปูแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓๕ ๐.๗๔ มาก 

๖. การท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรมถือเป็นบรกิารสาธารณะประการหนึง่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๘๘ ๑.๐๔ ปานกลาง 

    



๕๘ 

 

ตารางที่ ๓ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น 

(n= ๑๙๒) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๗. กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถเลือกจัด/ไมจ่ัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง 

๑.๗๓ ๑.๑๒ ปานกลาง 

๘. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล   

๑.๘๖ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๙. ชุมชนสามารถขอรบัการสนบัสนุนการจัด
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๒๑ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๒.๒๒ ๐.๘๙ ปานกลาง 

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล 
รวมท้ังบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น 

 
๒.๑๑ 

 
๐.๙๓ 

 
ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดการรบัรู้ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง 
๓ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๑ , S.D. = ๐.๙๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๕ ซึ่งระบุว่า อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
รูปแบบพิธีกรรมลงเลที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ระดับมาก (x̄= ๒.๓๕ , S.D. = ๐.๗๔) ในณะที่ประเด็นการรับรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๗ ซึ่งระบุว่า กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเลือกจัด/ไม่จัด
ประเพณีได้ตามความต้องการของชุมชนโดยตรง อยู่ระดับปานกลาง (x̄= ๑.๗๓ , S.D. = ๑.๑๒) ตามล าดับ 
 
๒.๑.๓ ความคิดเห็นของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 ความคิดเห็นต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีครั้งนี้  
คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๔-๖ แบ่งรายด้าน ดังนี ้
 ตารางที่ ๔ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านด าเนินการหลักขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการจัดประเพณีลงเล 

๓.๑๑ ๑.๑๓ ปานกลาง 



๕๙ 

 

ตารางที่ ๔ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ป,ี แผนฯ ๓ ป)ี 

๓.๒๑ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง 

๓.๔๓ ๐.๙๕ ปานกลาง 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น 

๓.๓๒ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี 

๓.๒๓ ๑.๐๔ ปานกลาง 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ด าเนินการหลัก 

๓.๒๖ ๑.๐๓ ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๔ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(x̄= ๓.๒๖ , S.D. = ๑.๐๓)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( x̄= ๓.๔๓ , S.D. = ๐.๙๕)รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best 
Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (x̄= ๓.๓๒ , S.D. = ๐.๙๘), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี (x̄= ๓.๒๓ , 
S.D. = ๑.๐๔), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณีลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ 
(แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (x̄= ๓.๒๑ , S.D. = ๑.๐๗) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรียบเสมือน
เจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๒๑ , S.D. = ๑.๐๗) 
 
ตารางที่ ๕ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอ านวยความสะดวก 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๓๐ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวยความสะดวกในการจัด
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี 

๓.๕๔ ๐.๗๗ มาก 

 



๖๐ 

 

ตารางที่ ๕ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอ านวยความสะดวก 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี 

๓.๕๘ ๐.๗๔ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ
ท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๖๔ ๐.๗๐ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู, ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน 

๓.๔๓ ๐.๙๕ ปานกลาง 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอ านวยความสะดวก 

๓.๔๙ ๐.๘๓ ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๕ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๓.๔๙ , S.D. = ๐.๘๓)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์
ประเพณีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๖๔ , S.D. = ๐.๗๐) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนา
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี(x̄= ๓.๕๘ , S.D. = ๐.๗๔), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี(x̄
= ๓.๕๔ , S.D. = ๐.๗๗), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน( x̄= ๓.๕๔ , S.D. = ๐.๗๗) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
ประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(x̄= ๓.๓๐ , S.D. = ๑.๐๒) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๖ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณ๊ 

๓.๔๕ ๐.๙๑ ปานกลาง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า
ท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๕๒ ๐.๘๐ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๕๕ ๐.๗๖ มาก 



๖๑ 

 

ตารางที่ ๖ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๙๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 

๓.๕๑ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทใน
การร่วมจัดประเพณี 

๓.๓๑ ๐.๙๙ ปานกลาง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

๓.๔๖ ๐.๘๕ ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๖ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๓.๔๖ , S.D. = ๐.๘๕)ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (x̄= ๓.๕๕ , S.D. = ๐.๗๖) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๓.๕๒ , S.D. = ๐.๘๐), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมี
การเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ  (x̄= ๓.๕๑ , S.D. = 
๐.๘๓)และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่นทั้งในและ
นอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๓.๔๕ , S.D. = ๐.๙๑)โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้
ประชาชนมีบทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄= ๓.๓๑ , S.D. = ๐.๙๙) ตามล าดับ 
 
 จากตารางที่ ๔-๖ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้
แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แกน่ 
จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๗ 
 
ตารางที่ ๗ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน 
 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก ๓.๒๖ ๑.๐๓ ปานกลาง 
๒. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก ๓.๔๙ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย ๓.๔๖ ๐.๘๕ ปานกลาง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 

๓.๔๐ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 



๖๒ 

 

 จากตารางที่ ๗ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๓.๔๐ , 
S.D. = ๐.๙๐) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 
๓.๔๙, S.D. = ๐.๘๓) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 
(x̄= ๓.๔๖, S.D. = ๐.๘๕) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(x̄= ๓.๒๖, S.D. = ๑.๐๓) ตามล าดับ 

๒.๑.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด 
 
๒.๑.๕ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 สมมติฐานท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑.๑ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 

เพศ x̄ S.D. t df P 
ชาย ๔.๐๑ ๐.๘๕ ๑.๘๑๗ ๑๙๐ ๐.๐๘๙ 
หญิง ๓.๖๗ ๑.๐๔    

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 

 
 สมมติฐานท่ี ๑.๒ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่อายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๙ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๒๕๙ ๔ ๑.๕๖๔ ๑.๔๖๕ ๑.๐๙๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๗.๒๙๐ ๑๘๗ ๑.๐๕๕   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 



๖๓ 

 

 จากตาราง ๙ พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๓ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๑๔๒ ๔ ๑.๗๘๖ ๑.๗๐๑ ๑.๐๓๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๖.๔๐๗ ๑๘๗ ๑.๐๕๐   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง๑๐พบว่าประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ า เภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๔ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๙๙๘ ๖ ๑.๑๖๖ ๑.๐๕๑ ๑.๑๒๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๖.๕๕๑ ๑๘๕ ๑.๐๖๒   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง๑๑ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๕ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
 
 



๖๔ 

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๗๕๘ ๔ ๓.๕๖๙ ๓.๓๕๗ ๐.๕๑๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๘.๗๙๑ ๑๘๗ ๑.๐๖๓   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง๑๒ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๖ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีภูมิล าเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๑๒๗ ๓ ๒.๗๐๙ ๒.๖๐๗ ๐.๗๕๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๕.๔๔๒ ๑๘๘ ๑.๐๓๙   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๑๓ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มภูีมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๗ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วม 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๒๓๒ ๓ ๒.๔๑๑ ๒.๓๐๙ ๐.๘๐๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๖.๓๑๗ ๑๘๘ ๑.๐๔๔   

รวม ๒๐๓.๕๔๙ ๑๙๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๑๔ ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ที่มกีารเข้าร่วมประเพณีต่างกันมีความคิดเหน็ต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน 



๖๕ 

 

สมมติฐานท่ี ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถแสดงผล
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 r Sig. 

การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไป 
ของประเพณีลงเล และบทบาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๐.๐๓๐ ๐.๕๔๗ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๑๕ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีโดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ทั้งนี้ พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
 ๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทองท่ีมีต่อบทบาทการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
๒.๒.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู ่
๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบแจกแจงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
รายละเอียดตาราง ที่ ๑๖ ดังนี ้
 
ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

(n= ๑๔๒) 
ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
- ชาย ๙๐ ๖๓.๓๘ 
- หญิง ๕๒ ๓๖.๖๒ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐ 



๖๖ 

 

ตารางที่ ๑๖ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
(n= ๑๔๒) 

๒. อายุ   
- ต่ ากว่า ๒๐ ป ี ๑๔ ๙.๘๕ 
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ป ี ๓๐ ๒๑.๑๕ 
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ป ี ๕๔ ๓๘.๐๒ 
- มากกว่า ๖๑ ปีข้ึนไป ๔๔ ๓๐.๙๘ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา ๓๑ ๒๑.๘๓ 
- มัธยมศึกษา ๔๖ ๔๕.๗๗ 
- อนุปริญญา ๑๑ ๗.๔๕ 
- ปริญญาตรีข้ึนไป 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. ภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   
- ภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๙๘ ๖๙.๐๑ 
- ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๔๑ ๒๘.๘๗ 
- ภูมิล าเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น 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 



๖๗ 

 

 จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๑๖ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทร
ทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๔๒ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๓๘ ส่วนเพศหญิง มีจ านวน ๕๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี 
มีจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ รองลงมามีอายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๙๘ และมีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี มีจ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๕  โดยอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มี
จ านวนน้อยที่สุด ๑๔ คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๕ ตามล าดับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๗ รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มี
จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๕ และส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑.๘๓ และส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๗.๔๕  ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ รองลงมา
รับจ้างทั่วไปมีจ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๒ และค้าขาย/ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน ๒๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๘ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๘ 
ในขณะไม่ได้ประกอบอาชีพ มีจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ โดยประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีจ านวน น้อยที่สุด ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน ๑๐๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖ และนับถือศาสนาอิสลาม มีจ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบ
ผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นแต่อย่างใด 
 ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๔๒ คน 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๑ รองลงมามี
ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๗ และภูมิล าเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น มีจ านวนน้อยที่สุด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ นอกจากนี้ส่วน
ใหญ่เข้าร่วมประเพณีลงเลเป็นบางครั้ง มีจ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๔ รองลงมาคือไม่เคยเข้าร่วม
ประเพณีลงเลเลย มีจ านวน ๕๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ และปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วมประเพณีลงเล ทุก
ครั้งเพียง ๕ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ตามล าดับ 
 
๒.๒.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมท้ังบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพ้ืนท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๑๗ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑๗ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทอง 

(n= ๑๔๒) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทีป่รากฏพบได้
เฉพาะในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
ก าลังเสี่ยงต่อการสญูหาย 

๒.๑๕ ๐.๘๗ ปานกลาง 



๖๘ 

 

ตารางที่ ๑๗ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทอง 

(n= ๑๔๒) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible 
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย 

๑.๗๖ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๕ ค่ า เดือน ๘ และต้องตรงกบัวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น 

๑.๙๓ ๑.๐๔ ปานกลาง 

๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยส าคัญอย่างยิ่ง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล 

๑.๘๘ ๑.๐๙ ปานกลาง 

๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่
เป็นปจัจัยส าคัญในการก าหนดรปูแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

๑.๙๖ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๖. การท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรมถือเป็นบรกิารสาธารณะประการหนึง่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๙๑ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๗. กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถเลือกจัด/ไมจ่ัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง 

๑.๗๖ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๘. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล   

๑.๗๑ ๑.๒๕ ปานกลาง 

๙. ชุมชนสามารถขอรบัการสนบัสนุนการจัด
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๘๕ ๑.๑๒ ปานกลาง 

๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๑.๘๐ ๑.๑๗ ปานกลาง 

การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล 
รวมท้ังบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง 

 
๑.๘๗ 

 
๑.๑๐ 

 
ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดการรบัรูข้องประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง 
๑๗ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๑, S.D. = ๐.๙๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๑ ซึ่งระบุว่า ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ปรากฏพบได้เฉพาะในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี และก าลังเสี่ยงต่อการสูญหาย อยู่ระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๕, S.D. = ๐.๘๗) ในณะที่ประเด็นการรับรู้



๖๙ 

 

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๘ ซึ่งระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการจัด
ประเพณีลงเล อยู่ระดับปานกลาง (x̄= ๑.๗๑, S.D. = ๑.๒๕) ตามล าดับ 
 
๒.๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อ
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 ความคิดเห็นต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีครั้งนี้  
คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๑ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๑๘-๒๐ แบ่งรายด้าน ดังนี ้
 ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านด าเนินการหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๔๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการจัดประเพณีลงเล 

๓.๔๘ ๑.๑๕ ปานกลาง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ป,ี แผนฯ ๓ ปี) 

๓.๕๐ ๑.๑๓ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง 

๓.๕๙ ๑.๐๓ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น 

๓.๕๒ ๑.๑๐ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี 

๓.๖๑ ๐.๙๘ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ด าเนินการหลัก 

๓.๕๔ ๑.๐๗ มาก 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๑๘ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๕๔ , S.D. = ๑.๐๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (x̄= ๓.๖๑ , S.D. = ๐.๙๘) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง (x̄= ๓.๕๙ , S.D. = ๑.๐๓), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้าง
ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (x̄= ๓.๕๒ , S.D. 
= ๑.๑๐), องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณีลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ 
๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (x̄= ๓.๕๐ , S.D. = ๑.๑๓) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลกั
ในการด าเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๔๘ , S.D. = ๑.๑๕) ตามล าดับ 
 



๗๐ 

 

ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวกขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๔๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอ านวยความสะดวก 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๕๙ ๑.๐๓ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวยความสะดวกในการจัด
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี 

๓.๕๓ ๑.๐๘ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี 

๓.๕๘ ๑.๐๕ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ
ท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๖๓ ๐.๙๕ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู, ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน 

๓.๖๔ ๐.๙๓ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอ านวยความสะดวก 

๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๑๙ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๔๙ , S.D. = ๑.๐๑) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริมและสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้
ยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๖๔ , S.D. = ๐.๙๓) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการจัดตัง้
สภาวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๓.๖๓, S.D. = ๐.๗๕), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์
ประเพณี (x̄= ๓.๕๙ , S.D. = ๑.๐๓), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคล/
งบประมาณเพื่อรองรับการจดัประเพณี (x̄= ๓.๕๘, S.D. = ๑.๐๕) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวย
ความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๕๓, 
S.D. = ๑.๐๒) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๔๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี 

๓.๖๗ ๐.๙๐ มาก 

    



๗๑ 

 

ตารางที่ ๒๐ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๑๔๒) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านผู้ด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า
ท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๖๑ ๐.๙๘ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๗๐ ๐.๘๗ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 

๓.๖๐ ๐.๙๙ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนชนมีบทบาทใน
การร่วมจัดประเพณี 

๓.๓๘ ๑.๒๑ ปานกลาง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

๓.๕๙ ๐.๙๙ มาก 

 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตาม
ตารางที่ ๒๐ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๕๙ , S.D. = ๐.๙๙) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (x̄= ๓.๗๐ , S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๓.๖๗ , S.D. = ๐.๙๐), องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูน้ าท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์ประเพณี (x̄= ๓.๖๑, S.D. 
= ๐.๙๘) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีการเช่ือมโยง/แลกเปลีย่นข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดบั
จังหวัดและอ าเภอ (x̄= ๓.๖๐ , S.D. = ๐.๙๙) และ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมี
บทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄= ๓.๓๘, S.D. = ๑.๒๑) ตามล าดับ 
 จากตารางที่ ๑๘-๒๐ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๒๑ 
ตารางที่ ๒๑ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน 
 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก ๓.๕๔ ๑.๐๗ มาก 
๒. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย ๓.๕๙ ๐.๙๙ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 

๓.๕๗ ๑.๐๒ มาก 



๗๒ 

 

 จากตารางที่ ๒๑ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๕๗ , S.D. = 
๑.๐๒) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก และ ความคิดเห็นของประชาชนตอ่
บทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̄= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๙) และ (x̄= ๓.๕๙, S.D. = ๑.๐๑) 
ตามล าดับ ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= 
๓.๕๔, S.D. = ๑.๐๗)  

๒.๒.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด 
 
๒.๒.๕ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่  ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 สมมติฐานท่ี ๑ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองที่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑.๑ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 

เพศ x̄ S.D. t df p 
ชาย ๓.๔๙ ๐.๘๗ ๑.๐๙๓ ๑๔๐ ๐.๐๗๕ 
หญิง ๓.๓๓ ๑.๐๔    

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 

 
 สมมติฐานท่ี ๑.๒ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๑๕๖ ๔ ๑.๐๓๙ ๐.๓๘๖ ๑.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๘.๕๖๒ ๑๓๗ ๒.๖๙๐   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 



๗๓ 

 

 จากตาราง ๒๓ พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอายุต่างกันมีความเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๓ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๗๗๕ ๔ ๑.๖๙๔ ๐.๖๓๔ ๐.๐๙๗ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๕.๙๔๓ ๑๓๗ ๒.๖๗๑   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๒๔ พบว่าประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการอนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๔ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๕๐๔ ๖ ๐.๙๑๗ ๐.๓๓๗ ๑.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๗.๒๑๔ ๑๓๕ ๒.๗๒๐   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๒๕ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๕ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
 
 
 



๗๔ 

 

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๘๙ ๔ ๐.๘๗๒ ๐.๓๒๔ ๑.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๙.๒๒๙ ๑๓๗ ๒.๖๙๕   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง๒๖ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๖ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีภูมิล าเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๑๐๘ ๓ ๒.๓๖๙ ๐.๘๙๔ ๐.๐๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๕.๖๑๐ ๑๓๘ ๒.๖๔๙   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๒๗ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๗ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีการเข้าร่วมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วม 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๖๓๕ ๓ ๒.๒๑๑ ๐.๘๓๔ ๐.๐๘๙ 
ภายในกลุ่ม ๓๖๕.๙๗๕ ๑๓๘ ๒.๖๕๑   

รวม ๓๗๒.๗๑๘ ๑๔๑    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 



๗๕ 

 

 จากตาราง ๒๘ ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ที่มีการเข้าร่วมประเพณีต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒  ต าบลไทรทอง ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 r Sig. 

การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไป 
ของประเพณีลงเล และบทบาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๐.๐๒๕ ๐.๖๑๘ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๒๙ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีโดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ทั้งนี้ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
 ๒.๓ ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนบ้านใหญ่ ม.๓ ต าบลไม้แก่น ท่ีมีต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ 
ต าบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละ ตามตาราง ที่ ๓๐ ดังนี้ 
ตารางที่ ๓๐ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๒๐๔) 
ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
- ชาย ๑๓๑ ๖๔.๒๒ 
- หญิง ๗๓ ๓๕.๗๘ 

รวม ๒๐๔ ๑๐๐ 



๗๖ 

 

ตารางที่ ๓๐ (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
(n= ๒๐๔) 

๒. อายุ   
- ต่ ากว่า ๒๐ ป ี ๒๐ ๙.๘๑ 
- ระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ป ี ๖๘ ๓๓.๓๓ 
- ระหว่าง ๔๕ – ๖๐ ป ี ๘๑ ๓๙.๗๑ 
- มากกว่า ๖๑ ปีข้ึนไป ๓๕ ๑๗.๑๕ 

รวม ๒๐๔ ๑๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา ๖๑ ๒๙.๙๑ 
- มัธยมศึกษา ๙๔ ๔๖.๐๗ 
- อนุปริญญา ๑๗ ๘.๓๓ 
- ปริญญาตรีข้ึนไป 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. ภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   
- ภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๑๗๙ ๘๗.๗๕ 
- ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๒๓ ๑๑.๒๗ 
- ภูมิล าเนาเดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น ๒ ๐.๙๘ 

รวม ๒๐๔ ๑๐๐ 
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน ี   
- ไม่เคยเข้าร่วม ๑๐๘ ๕๒.๙๕ 
- เข้าร่วมเป็นบางครั้ง ๖๙ ๓๓.๘๒ 
- เข้าร่วมทุกครั้ง ๑๗ ๑๓.๒๓ 

รวม ๒๐๔ ๑๐๐ 



๗๗ 

 

 จากรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานตามตาราง ๓๐ ข้างต้น พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๒๐๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๒๒ ส่วนเพศหญิง มีจ านวน ๗๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี 
มีจ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ป ีมีจ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓๓ อายุมากกว่า ๖๑ ปี มีจ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕ โดยอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีจ านวนน้อย
ที่สุด ๒๐ คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ ตามล าดับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษา 
จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๖๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๙๑ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙ โดย
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามจี านวนน้อยที่สุด จ านวน ๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓  ในขณะที่ส่วน
ใหญ่ประกอบรับจ้างทัว่ไป มีจ านวน ๘๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๕ โดยประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน ๓๐ คน มี
จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ และค้าขาย/ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน ๒๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๗๙ และเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๕ ในขณะไม่ได้
ประกอบอาชีพ มีจ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ มีจ านวนน้อยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๙ และนับถือศาสนาพุทธ มีจ านวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๑ 
ทั้งนี้ไม่ปรากฎพบผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นแต่อย่างใด 
 ในขณะที่ข้อมูลเฉพาะซึ่งสะท้อนบริบทของการมีส่วนร่วมในประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้น พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๒๐๔ คน 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมและอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ รองลงมามี
ภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่ปัจจุบันอาศัยในอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ และภูมิล าเนา
เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยในอ าเภอไม้แก่น มีจ านวนน้อยที่สุด ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ นอกจากนี้ส่วน
ใหญ่เข้าร่วมประเพณีลงเลเป็นบางครั้ง มีจ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๕ รองลงมาคือไม่เคยเข้าร่วม
ประเพณีลงเล มีจ านวน ๖๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๒ และปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วมประเพณีลงเล ทุกครั้ง
เพียง ๑๗ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ ตามล าดับ 
 
๒.๓.๒ การรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นเกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมท้ังบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพ้ืนท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดตาราง ที่ ๓๑ดังนี ้
 
ตารางที่ ๓๑ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 

(n= ๒๐๔) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีทีป่รากฏพบได้
เฉพาะในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ
ก าลังเสี่ยงต่อการสญูหาย 

๑.๙๓ ๑.๐๑ ปานกลาง 



๗๘ 

 

ตารางที่ ๓๑ (ต่อ) การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 

(n= ๒๐๔) 
ประเด็นการรับรู้ x̄ S.D. ระดับการรับรู้ 

๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible 
Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย 

๑.๔๗ ๑.๒๑ ปานกลาง 

๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๕ ค่ า เดือน ๘ และต้องตรงกบัวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น 

๒.๑๖ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยส าคัญอย่างยิ่ง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล 

๒.๑๔ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่
เป็นปจัจัยส าคัญในการก าหนดรปูแบบพิธีกรรม
ลงเลทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

๒.๒๓ ๐.๗๔ ปานกลาง 

๖. การท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรมถือเป็นบรกิารสาธารณะประการหนึง่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๔๘ ๐.๕๕ มาก 

๗. กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถเลือกจัด/ไมจ่ัดประเพณีได้ตามความ
ต้องการของชุมชนโดยตรง 

๒.๐๔ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๘. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล   

๑.๘๕ ๑.๐๙ ปานกลาง 

๙. ชุมชนสามารถขอรบัการสนบัสนุนการจัด
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๒๗ ๐.๖๑ ปานกลาง 

๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๒.๕๘ ๐.๔๗ มาก 

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล 
รวมท้ังบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น 

 
๒.๑๒ 

 
๐.๘๓ 

 
ปานกลาง 

 
 จากรายละเอียดการรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตามตาราง 
๓๑ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๒ , S.D. = ๐.๘๓) ซึ่งประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อ ๑๐ ซึ่งระบุว่า ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อยู่ระดับมาก (x̄= ๒.๕๘, S.D. = ๐.๔๗) ในณะที่ประเด็นการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๒ 



๗๙ 

 

ซึ่งระบุว่า ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible Cultural 
Heritage) รวมทั้งเตรียมข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย อยู่ระดับปานกลาง (x̄= ๑.๔๗, S.D. 
= ๑.๒๑) ตามล าดับ 
 
๒.๓.๓ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่  ๓ ต าบลไม้แก่นอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 ความคิดเห็นต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีครั้งนี้  
คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจจากประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตาราง ที่ ๓๒-๓๔ แบ่งรายด้าน ดังนี ้
 ตารางที่ ๓๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านด าเนินการหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๒๐๔) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านด าเนินการหลัก 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการจัดประเพณีลงเล 

๓.๔๔ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ป,ี แผนฯ ๓ ปี) 

๓.๖๕ ๐.๙๔ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี
มาสู่การปฏิบัติใช้งานอย่างแท้จริง 

๓.๔๖ ๑.๐๔ ปานกลาง 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น 

๓.๕๙ ๐.๙๖ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน
คุณค่าและผลกระทบของประเพณี 

๓.๗๐ ๐.๘๕ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านผู้ด าเนินการหลัก 

๓.๕๖ ๐.๙๗ มาก 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๒ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๕๖, S.D. = ๐.๙๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินคุณค่าและผลกระทบของประเพณี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (x̄= ๓.๗๐, S.D. = ๐.๘๕) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีนโยบายการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเลไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ (แผนฯ ๔ ปี, แผนฯ ๓ ปี) (x̄= ๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๔), องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องสร้างต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์ประเพณีแก่หน่วยงานอื่น (x̄
= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๖), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีมาสู่การปฏิบัติใช้
งานอย่างแท้จริง (x̄= ๓.๔๖, S.D. = ๑.๐๔) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปรยีบเสมอืนเจา้ภาพหลกัใน
การด าเนินการจัดประเพณีลงเล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๔๔, S.D. = ๑.๐๗) 
 



๘๐ 

 

ตารางที่ ๓๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวกขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๒๐๔) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านอ านวยความสะดวก 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/แผนงาน
และแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๘๐ ๑.๐๒ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวยความสะดวกในการจัด
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี 

๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจัดประเพณี 

๔.๐๖ ๐.๗๔ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ
ท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๔.๐๕ ๐.๗๐ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู, ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน 

๓.๘๒ ๐.๙๕ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านอ านวยความสะดวก 

๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 

 
 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๓ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๙๗ , S.D. = ๐.๘๔) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรอ านวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๔.๑๑ , S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อรองรับการจดัประเพณี (x̄= ๔.๐๖ , S.D. = ๐.๗๔), องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินควรมีการจัดต้ังสภาวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินเป็นการเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๔.๐๕ , S.D. 
= ๐.๗๐), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟู , ส่งเสริมและสืบสานประเพณี/อัตลักษณ์
ชุมชนให้ยั่งยืน (x̄= ๓.๘๒ , S.D. = ๐.๙๕) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประชาสัมพันธ์แบบแผน/
แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๘๐ , S.D. = ๑.๐๒) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๓๔ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๒๐๔) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ประเพณี 

๓.๗๗ ๐.๘๑ มาก 



๘๑ 

 

ตารางที่ ๓๔ (ต่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

(n= ๒๐๔) 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูน้ า
ท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๙๐ ๐.๕๙ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๓.๗๕ ๐.๘๓ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 

๓.๘๔ ๐.๖๑ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมีบทบาทในการ
ร่วมจัดประเพณี 

๓.๕๓ ๑.๐๑ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้านเชื่อมร้อยเครือข่าย 

๓.๗๖ ๐.๗๗ มาก 

 จากรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีตามตาราง
ที่ ๓๔ ข้างต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๗๖ , S.D. = ๐.๗๗) ซึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ประเพณี มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๙๐ , S.D. = ๐.๕๙) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการเช่ือมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภาวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ (x̄= ๓.๘๔ , S.D. = ๐.๖๑), องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ินอื่ นทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์
ประเพณี (x̄= ๓.๗๗ , S.D. = ๐.๘๑) และองค์กรปกครองส่วนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี (x̄= ๓.๗๕ , S.D. = ๐.๘๓) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเปิดพื้นที่ให้
เอกชนมีบทบาทในการร่วมจัดประเพณี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄= ๓.๕๓ , S.D. = ๑.๐๑) ตามล าดับ 
 จากตารางที่ ๓๒-๓๔ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนบ้าน
ใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานีรวมทุกด้าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๓๕ 
ตารางที่ ๓๕ ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทุกด้าน 
 
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 
x̄ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
๑. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก ๓.๕๖ ๐.๙๗ มาก 
๒. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก ๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 
๓. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย ๓.๗๖ ๐.๗๗ มาก 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้าน 

๓.๗๖ ๐.๘๖ มาก 



๘๒ 

 

 จากตารางที่ ๓๕ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นต่อบทบาทของ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๗๖ , S.D. = 
๐.๘๖) โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๙๗, S.D. 
= ๐.๘๔) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย (x̄= ๓.๗๖, 
S.D. = ๐.๗๗) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๕๖, 
S.D. = ๐.๙๗) ตามล าดับ 

๒.๓.๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 จากแบบสอบถามปรากฏไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแต่อย่างใด 
 
๒.๓.๕ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่  ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 สมมติฐานท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเหน็
ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายประเด็น ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑.๑ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ 

เพศ x̄ S.D. t df p 
ชาย ๓.๘๐ ๐.๙๔ ๐.๙๙๗ ๒๐๒ ๐.๓๘๔ 
หญิง ๓.๖๑ ๑.๐๗    

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตาราง ๘ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 

 
 สมมติฐานท่ี ๑.๒ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๓๗ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๖๐๓ ๔ ๒.๑๕๐ ๑.๐๖๘ ๐.๗๕๗ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๒.๗๗๗ ๑๙๙ ๒.๐๑๓   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 



๘๓ 

 

 จากตาราง ๓๗ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอายุต่างกันมีความเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๓ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๓๘ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๖๐๓ ๔ ๒.๔๐๐ ๑.๑๙๔ ๐.๘๙๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๒.๑๗๔ ๑๙๙ ๒.๐๑๐   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๓๘ พบว่าประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่
แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๔ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๓๙ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๔๑๕ ๖ ๑.๔๐๒ ๐.๖๘๖ ๑.๒๕๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๒.๙๖๕ ๑๙๗ ๒.๐๔๕   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๓๙ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๕ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่นับถือศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
 
 
 



๘๔ 

 

ตารางที่ ๔๐ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามศาสนา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๔๓๗ ๔ ๑.๖๐๙ ๐.๗๙๑ ๑.๐๑๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๔.๙๔๓ ๑๙๙ ๒.๐๓๕   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๒๖ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่นับถือศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๖ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีภูมิล าเนาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๘๐๑ ๓ ๒.๖๐๐ ๑.๒๘๙ ๐.๕๕๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๓.๕๗๙ ๒๐๐ ๒.๐๑๘   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

 จากตาราง ๔๑ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๑.๗ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีการเข้าร่วมต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔๒ แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามการเข้าร่วม 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๔๓๓ ๓ ๒.๔๗๘ ๑.๑๒๗ ๐.๕๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๔๐๓.๙๔๗ ๒๐๐ ๒.๐๑๙   

รวม ๔๑๑.๓๘๐ ๒๐๓    
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 



๘๕ 

 

 จากตาราง ๔๒ ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ที่มีบริบทการเข้าร่วมประเพณีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการอนุรกัษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๒ การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น ที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สามารถแสดงผล
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ ๔๓ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 R Sig. 

การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไป 
ของประเพณีลงเลและบทบาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๐.๐๗๑ ๐.๑๕๘ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔๓ เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณี
ลงเล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีโดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ทั้งนี้ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
๓. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองที่เกิดตามหลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยสิ่งที่
สามารถสะท้อนระดับของการกระจายอ านาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามีอยู่มาก
น้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากการให้อ านาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการแทรกแซง
หรือก ากับดูแลของส่วนกลาง กล่าวคือ หากอ านาจหน้าที่ในการจัดท าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
อยู่กว้างขวาง ย่อมสะท้อนถึงระดับการกระจายอ านาจที่มีอยู่สูง และหากส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงหรือก ากับ
ดูแลอยู่น้อย ก็สามารถสะท้อนถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินที่มีอยู่สูง เป็นต้น 
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, ๒๕๕๒) และเมื่อพิจารณาบทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะผ่าน
แนวคิดว่าด้วยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นันทวัฒน์ บรมานันท์ (๒๕๔๓) ได้สรุปไว้ว่า 



๘๖ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยทั่วไปแล้ว
อ านาจหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นรูปแบบเดียวกัน คือการจัดท า “บริการ
สาธารณะ” ส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะพิจารณาจากการจัดท าภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป โดยสามารถแยกได้เป็น ๒ ประเภทได้แก่ 
          ๑.๑ บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่จัดท าข้ึนโดยรัฐ ที่มุ่งเน้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรฐั เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน กระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของรัฐโดยรวมและรวมไปถึง
กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการต ารวจ ศาลยุติธรรม กิจกรรม
ทางการทูต ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
          ๑.๒ บริการสาธารณะระดับท้องถ่ิน (Local Affairs) เป็นกิจกรรมที่เกีย่วกับท้องถ่ินโดยเฉพาะและเพือ่
ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินโดยจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคนในท้องถ่ิน ซึ่งแต่ละ
ท้องถ่ินอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของคนในท้องถ่ิน ทั้งเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอ านวยความสะดวกรวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้คนในท้องถ่ินโดยตรง เป็นต้น 
  หากพิจารณาจากขอบข่ายและอ านาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมายแล้วก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินกิจกรรมหรือให้บริการสาธารณะได้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ๒๕๔๗:๓๘) 
          ๑)  อ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดท า เป็นกิจกรรมที่กฎหมายบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท า
ให้ครบถ้วน หากไม่จัดท าเท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
          ๒) อ านาจหน้าที่ที่อาจจัดท า เป็นกิจกรรมที่กฎหมายให้ดุลพินิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าจะ
จัดท าบริการสาธารณะนั้น ๆ หรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับความพร้อมและความเหมาะกับและจ าเป็นในท้องถ่ินน้ัน ๆ 
          อย่างไรก็ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกฎหมายได้ให้อ านาจไว้อย่างชัดเจนว่า
กิจกรรมหรือหน้าที่ด้านใดสามารถด าเนินการได้หรือกิจกรรมใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ก็จะเป็นอ านาจของส่วนภูมิภาคหรือรัฐส่วนกลาง ตามหลักการแนวคิดการแบ่งอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้ในการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ ความสามารถทั้งทรัพยากรบุคลากร เงินและความต้องการของประชาชน
เป็นหลักทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท าบริการสาธารณะ 
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งถือเป็นหน่วยวิเคราะห์ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้น้ัน พบว่ามีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ๒ ฉบับ ได้แก่ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ (ข้อ ๑๑) ซึ่งสามารถสรุปภารกิจ ออกเป็น ๗ ประการ ดังนี ้
 ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 



๘๗ 

 

 ภายใต้กรอบการวิจัยเกี่ยวกระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการวิจัยในอาณาบริเวณทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความหลากหลายของความเป็น
พหุลักษณ์ ซึ่งในปัจจุบันด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลีย่น
พลวัตของประเพณีเฉพาะถ่ินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันปัจจัยดังกล่าวได้น าไปสู่การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านภาคีเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รวมทั้งองค์กรพิเศษต่าง ๆ สู่การสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามกลไกส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงนั้นจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง และ องค์การบริหารสว่นต าบลตะโละไกรทอง ซึ่งนับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนถึงหน่วยวิเคราะห์
ภายใต้สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งยังเป็นองค์กรทางปกครองที่มีบทบาทในการจัดการปัญหาพื้นฐานแก่
ประชาชนและยังผลก่อให้เกิดการเสริมสร้างสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ด้วยกลไกการจัดการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีนัยส าคัญ  
 
บรบิทท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 วิสัยทัศน์ 

“ท้องถ่ินน่าอยํ่ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล น าสูส่ังคมสันติสุข” 
 พันธกิจ 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 
  ๒. สนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผ้ํด้อยโอกาส 
  ๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
  ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
สภาพข้อมูลท่ัวไปของเขคพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ท่ีตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดตั้ง ข้ึนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอไม้แก่นไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๑ กิโลเมตรหรือตามเส้นทางจังหวัดหมายเลข ๔๑๓๖ (แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๒ ที่ต าบลละหาร) ผ่านอ าเภอไม้แก่นและมาบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๓๖ มีเนื้อที่ทั้งหมด  
รวม ๑๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร 
อาณาเขตติดต่อ 
          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
          ทิศใต้               ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลต้นไทร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 



๘๘ 

 

เขตการปกครอง 
          หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง 
          หมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน 
          หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง 
          หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน 
          หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง 
ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะเนื้อดินจะเป็น
ดินทรายและดินร่วนปนทรายในหมู่ ๕ บ้านท่าช้าง มีคลองพื้นที่หมู่ ๔ พื้นที่หมู่ ๕ มีเขตป่าสงวนในหมู่ ๓ มี
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร 
ลักษณะภูมิอากาศ 
          สภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน คือในช่วงเดือน
มกราคม- เมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน โดยเฉลี่ยอุณหภูมิ ๒๘-๓๐ องศาเซลเซียส และฤดูฝนระหว่างเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
           ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ การคมนาคม/ขนส่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีทางคมนาคมและขนส่ง ได้แก่
ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก จ านวน ๑ สาย เป็นถนนลาดยาง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓  บ้านกูวิง  หมู่ ๑ บ้าน
โคกนิบง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ซึ่งเป็นถนนที่สัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้านผ่านที่ท าการอ าเภอไม้แก่น
มายังที่ตั้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ส าหรับในเขตพื้นที่ต าบลไทรทอง มีถนนคอนกรีต ๑๓ 
สาย ถนนลูกรัง ๑๐ สาย ถนนหินคลุก ๕ สาย ล าคลอง ๕ สาย เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา 
  ๑.๒ การไฟฟ้า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ๙๕ 
% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังขยายไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่มีเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น 
  ๑.๓ การประปา องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีประปาที่จ่ายน้ าประปามาจากอ าเภอ
ไม้แก่นและมีแผนด าเนินการสร้างระบบประปาในหมู่บ้านให้ประชาชนใช้อย่างทั่วถึงในอนาคต 
          ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางกสิกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ได้แก่ ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ 
  ๒.๒ หัตถกรรม ได้แก่  ปักผ้า  ทอผ้า จักสาน 
  ๒.๓ อื่น ๆ เช่น จัดต้ังกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่นกลุ่มถั่วลิสงค่ัวทราย หมู่ ๒ ร้านค้าชุมชน 
 ๓. ด้านคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑ ประชากร โดยตรวจสอบแยกเป็นการนับถือศาสนา ดังนี ้
                           ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๕ 
                           ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๕        
  ๓.๒ การศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง  มีโรงเรียน จ านวน ๖ แห่ง คือ    
   ๑. โรงเรียนบ้านโคกนิบง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ต าบลไทรทอง 
   ๒. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะฮ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ต าบลไทรทอง 
   ๓. โรงเรียนวัดสารวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสารวัน ต าบลไทรทอง           



๘๙ 

 

   ๔. โรงเรียนบ้านปลักแตน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
   ๕. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
   ๖. โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง  ต าบลไทรทอง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ แห่ง 
   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนิบง ตั้งอยู่ห่างจากมัสยิดโคกนิบงไปทางทิศเหนือ
  ประมาณ ๕๐ เมตร ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา 
   ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารวัน ตั้งอยู่ติดกับวัดสารวันไปทางทิศตะวันออก ได้รับ
  การถ่ายโอนจาก สปช . เดิมและกรมการพัฒนาชุมชน 
  ๓.๓ การศาสนา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  - มัสยิด จ านวน  ๕  แห่ง ดังนี้ 
   ๑. มัสยิดอัดดารีลคอยรียะฮ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ต าบลไทรทอง 
   ๒. มัสยิดดารุลนาอิน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ต าบลไทรทอง 
   ๓. มัสยิดนูรูลนาอิน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
   ๔. มัสยิดบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕  บ้านท่าช้าง ต าบลไทรทอง 
   ๕. มัสยิดบ้านพ่อเทพ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ต าบลไทรทอง 
   ๖. มัสยิดโคกม่วง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน  ต าบลไทรทอง 
  - มัดราเซาะห์ จ านวน  ๙  แห่ง ดังนี้ 
   ๑. มัดราเซาะห์ บือติง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกนิบง ต าบลไทรทอง 
                      ๒. มัดราเซาะห์ดารุลฮูดา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ต าบลไทรทอง 
                      ๓. มัดราเซาะห์โคกกายอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง ต าบลไทรทอง 
                      ๔. มัดราเซาะห์อาตะบือเระ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
                      ๕. มัดราเซาะห์โคกม่วง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
                      ๖. มัดราเซาะห์กูแบปีงะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านปลักแตน ต าบลไทรทอง 
                      ๗. มัดราเซาะห์ท่าควาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ต าบลไทรทอง 
                      ๘. มัดราเซาะห์บาโงงูโบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ต าบลไทรทอง 
                      ๙. มัดราเซาะห์บลูกา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าช้าง ต าบลไทรทอง 
  - วัด  จ านวน ๑ แห่ง  ได้แก่ วัดสารวัน อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ ๒  ต าบลไทรทอง 
   ๓.๔ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๘๕ ของประชากรในพื้นที่ โดยนับถือศาสนาพุทธเพียงร้อยละ ๑๕ ของ
ประชากรในพื้นที่ มีประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งประชาชนยังคงรักษาและสืบสานให้คงอยู่ ดังนี้ 
                       ก. วันเมาลิด เป็นวันร าลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮ าหมัดมีการท าพีธี
ละหมาดเพื่อสดุดีท่านศาสดา 
                      ข. ประเพณีอาซูรอ เป็นประเพณีที่มุสลิมทั่วโลกระลึกถึงสมัยนบีมูอ าหมัด มีการท า
ขนมข้ึน โดยรวบรวมอาหารต่าง ๆ  ที่มีอยู่มากวนในภาชนะเดียวเพื่อเลี้ยงทหารในสงคราม ซึ่งเป็นการแก้ปญัหา
ความขาดแคลนอาหารในขณะนั้นและมุสลิมทั่วโลกก็ได้ท าขนมอาซูรอข้ึนทุกปีในเดือนมูฮารัมของทุกปี 
                      ค. กิจกรรมถือศีลอด เป็นประเพณีถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ๑ ใน ๕ ของ
ศีล ๕ ที่มุสลิมิกชนทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อฝึกความอดทนอดกลั้นและให้คิดถึงคนที่อดอยากหิวโหย 



๙๐ 

 

                      ง. วันฮารีรายอ เป็นวันที่ส าคัญของมุสลิม ซึ่งก าหนดปีละ ๒ ครั้ง คือวันที่ ๑ เดือน
เซาวาล (หลังจากการถือศีลอด) และวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจยะฮ์ การจัดงานวันอารีรายอมีความหมายกับ
มุสลิมเป็นอย่างมากเพราะเป็นวันที่มีการแสดงถึงพลังของความรักพลังของความสามัคคีและพลังแห่งความ
สมานฉันท์ในประชาชาติอิสลาม 
                      จ. พิธีเข้าสุนัต การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของศาสนาอิสลาม ซึ่งบังคับแก่
มุสลิมทุกคน โดยทั่วไปการเข้าสุนัตจะท าเมื่อเด็กชายอายุประมาณ ๘-๑๐ ขวบ ผู้ปกครองจะน าเด็กเข้าท าสนุตั
กับหมอท าสุนัต ที่เรียกว่า โต๊ะมูเด็ง 
                       ฉ. วันข้ึนปีใหม่ มีความเช่ือว่าเมื่อปีใหม่มาถึงความทุกข์ความโศกจะถูกทิ้งไว้กับปเีกา่ 
วันข้ึนปีใหม่มาถึงจะรับเอาแต่สิ่งใหม่ ๆ ความมีโชคและความสุข             
                      ช. วันเด็กแห่งชาติ ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก ซึ่งเป็นผู้ที่จะ
เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
                       ซ. วันวิสาขบูชา มีข้ึนเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดข้ึนในวันเดียวกันและเดือนเดียวกัน 
                      ฌ. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณกาล ควรให้
ความส าคัญผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ เป็นปูชนียบุคลที่ส าคัญในสังคมที่คอยหล่อหลอมและ
ปลูกฝังให้คนในสังคมเป็นคนดี 
                      ญ. วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระอธิษฐานว่าจะอยู่ประจ าวัด 
                      ฎ. พิธีลงทะเล นิยมจัดข้ึนในเดือน ๘ มีการน าอาหารใส่ลงในแพเพื่อน าไปลอยทะเล 
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีทะเลซึ่งคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับชาวประมงได้ท ามาหากิน 
                      ฏ. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระพรมราชินีนาถ (ทุกวันที่ 
๑๒ สิงหาคม) เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง
พระองค์ทรงตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ มีสัญลักษณ์เป็น 
ดอกมะลิเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก 
                      ฐ. วันสาทรเดือนสิบ เป็นความเช่ือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเช่ือว่าบรรพบุรุษอัน ได้แก่ 
ปู่ ย่าตา ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากท าช่ัวจะตายกลายเป็นเปรตต้องทุกข์ทนทรมานในอเวจ ีตอ้ง
อาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๐ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกว่า เปรต จึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่ น้องและจะกลับไป
นรกในวันแรม ๑๕ ค่ าเดือน ๑๐ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผูม้ีชีวิตอยู่จึงน าอาหารไปท าบญุทีวั่ดเพื่ออุทศิสว่น
บุญส่วนกุสลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
                      ฑ. ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีที่เกิดจากความเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนา แสดง
ถึงความปิติยินดีในการเสด็จกลับมาจากช้ันดาวดึงส์ของพระพุทธองค์ (ตรงกับวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ ) การ
ลากพระเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
                      ฒ. วันลอยกระทง เป็นประเพณีส าคัญ มีความเช่ือว่าได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามหา 
บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ บูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ านันมทานทีหรือเป็นการตอบแทน
และขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลในแม่น้ า 
                      ณ. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ ๕ 
ธันวาคม) เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
พระองค์ทรงตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเป็นวันพ่อ  



๙๑ 

 

  ๓.๕ การสาธารณสุข ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีสถานพยาบาล คือ
โรงพยาบาลไม้แก่นต้ังอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๔ บ้านปลักแตน ขนาด ๓๐ เตียง จ านวน ๑ แห่ง  
  ๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มี
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอไม้แก่น จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสารวันท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ แหล่งน้ า   
   - ล าน้ าและล าห้วย จ านวน  ๕ สาย  
   - บึงและหนอง  จ านวน  ๒ สาย 
  ๔.๒ ป่าไม้ 
    - มีป่าสงวน  จ านวน ๘๐๐ ไร่  ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านกูวิง 
  
สภาพข้อมูลท่ัวไปของเขคพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ท่ีตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง 
          องค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน ๔ ต าบลของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
ที่ท าการตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอไม้แก่น ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๖.๒๔ ตาราง
กิโลเมตรเนื้อที่โดยประมาณ ๑๐,๑๕๑ ไร่ เดิมเป็นหมู่บ้านในต าบลไม้แก่น ต่อมากิ่งอ าเภอได้ประกาศจัดต้ัง
ต าบลและเปลี่ยนแปลงหมู่บา้นของต าบล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ต าบลตะโละไกรทองแยก
จากต าบลไม้แก่น ต าบลตะโละไกรทอง มีลักษณะเป็นอ่าว มีคลองล้อมรอบอ่างน้ าที่ท าด้วยทอง ซึ่งภาษา
ท้องถ่ินตะโละ 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 ต าบล ได้แก่ 
          ๑. ต าบลตะโละไกรทอง ประกอบด้วย  
  หมู่ ๑ บ้านดินเสมอ  
  หมู่ ๒ บ้านทะเล  
  หมู่ ๓ บ้านตะโละไกรทอง  
  หมู่ ๔ บ้านบิลยา 
 ๒. ต าบลไม้แก่น ประกอบด้วย 
  หมู่ ๑ บ้านไม้แก่น  
  หมู่ ๒ บ้านปาเส  
  หมู่ ๓ บ้านใหญ่ 



๙๒ 

 

บริบทท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ” 
 ยุทธศาสตร์ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๒) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองได้เน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก แต่เนื่องจากการมีงบประมาณจ ากัด จึงต้องด าเนินการตามศักยภาพขององค์กร  
ในปัจจุบันความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ลดความส าคัญลงมาก เนื่องจากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองโดยการพัฒนาได้ยึดแนวทางจากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและใน
ปัจจุบัน ยังพบปัญหาด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกบ้าง เนื่องจากถนนบางสายยังเปน็เพียงถนนดินลูกรัง ปญัหา 
สภาพน้ าท่วมขัง ในฤดูฝน การบ ารุงรักษาให้แสงสว่างในยามค่ าคืน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวนี้ ประชาชนยัง
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ด้านสาธารณูปโภค   
         ในพื้นที่บางหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโละไกรทองมีปัญหาเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค จากสภาพดังกล่าวท าให้แหล่งน้ าด่ืมน้ าใช้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากอิทธิพลน้ าทะเลหนุน ท า
ให้แหล่งน้ าจืดแปรสภาพเป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นแหลม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง จึงได้ด าเนินการจัดท าระบบประปาหมู่บ้านข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้วในบางส่วน และจะขยายการให้บริการจนเต็มพื้นที่ต่อไป 
ด้านเศรษฐกิจ  
          สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโละไกรทองข้ึนอยู่กับความเอื้อของ
ธรรมชาติเป็นหลัก  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการประมงชายฝั่ง และการเกษตร  ซึ่ง
รายได้ข้ึนอยู่กับจ านวนผลผลิตที่ได้ตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถคาดการได้เลยว่า ในแต่ละปีสภาพเศรษฐกิจจะ
ดีหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับการจ้างงานต่าง ๆ  ในพื้นที่มีน้อย ประชาชนบางส่วนจึงว่างงานและบางส่วนก็
ต้องท างานนอกพื้นที่ การสร้างงานในพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
ว่างงาน การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าวความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยการรวมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ด้านการศึกษา  
          ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้เพียงระดับประถมศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงข้ึนยังมี
น้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและค่านิยมในพื้นที่ ซึ่งจะยอมรับผู้ที่มีงานท าและมีรายได้การศึกษาจึงมุ่งเน้น
เพียงให้อ่านออกเขียนได้และผ่านการศึกษาภาคบังคับเท่านั้น 
 
    



๙๓ 

 

การรักษาความสงบเรียบร้อย  
          -  มีชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน ๔ แห่ง  
          -  ศูนย์ อปพร. จ านวน ๑ ศูนย์  สมาชิก อปพร.จ านวน 90  คน  
          - หน่วยทหารในพื้นที่  รวม จ านวน ๒ ชุด          
การคมนาคม  
          (๑) จ านวนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง  จ านวน ๒๙ สาย ดังนี้  
                    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)       จ านวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๑๐,๐๔๓ เมตร  
                    - ถนนแอลฟัสติกคอนกรีต (ลาดยาง)   จ านวน  ๒  สาย ระยะทาง   ๗,๘๗๙ เมตร  
                    - ถนนหินคลุก   จ านวน  ๒ สาย    ระยะทาง  ๓,๔๗๙ เมตร  
                    - ถนนลูกรัง   จ านวน ๑๓ สาย ระยะทาง  ๖,๐๖๘ เมตร  
          การเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน อ าเภอใช้รถยนต์ส่วนตัว/รถจักรยานยนต์ ไม่มียานพาหนะประจ า
ทาง การเดินทางไปตัวจังหวัดปัตตานี ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้าง และโดยสารรถประจ าทางนอกเขตพื้นที่ 
นักเรียนที่ศึกษานอกพื้นที่ประเภทไปกลับ ใช้บริการรถรับจ้างประเภทจ้างเหมารายเดือน และรถบริการของ
โรงเรียน และรถส่วนตัว มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ ถนนสายโคกนิบง – โคกเคียน, ถนนสายไม้แก่น-รัง
มดแดง, ถนนสายละเวง-ป่าไหม้, ถนนเช่ือมหมู่บ้านดอนทราย-บ้านป่าไหม้ 
ด้านศาสนา  
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด สุเหร่าและกูโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลามหลาย
แห่ง ประเพณีความเช่ือต่าง ๆ จึงเป็นตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ เช่น การถือบวชในเดือนรอมฏอน การ
จัดงานเมาลิด เทศกาลฮารีรายอ ประเพณีการแต่งกายและอาหาร เป็นต้น 
 
 ทั้งนี้จากการประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด าเนินการรวมทั้งบริบททั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง และ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรม แม้ว่ายังไม่ปรากฎแนวทางการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินเท่าใดนัก แต่หากพิจารณาถึงแนวทางการจัดท า
ยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่เป็นการเฉพาะนั้น อาจต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) ที่เช่ือมโยงกับการทบทวนแผนที่ผ่านมา ดังนั้นกระบวนการวางแผนลักษณะนี้ จึงต้องอาศัยความ
ยืดหยุ่นและการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
การวางแผนโดย องค์กรปกครองท้องถ่ิน ถือเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายหลักของพื้นที่ ขณะที่ภาคประชาชน
ต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ดังนั้นกระบวนการสร้าง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ ๑ เกี่ยวกับสถานการณ์ 
บริบทการด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่
ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ ๒ 
ว่าด้วยความคิดเห็นของประชาชนซึ่งสะท้อนความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตลอดจนข้อค้นพบส าคัญจากแนวทางการสัมภาษณ์มาเป็นฐานข้อมูล
ร่วมกับการใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๔๔  



๙๔ 

 

ตารางที่ ๔๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพเช่ือมโยงกับกิจกรรม/ประเพณีทางทะเล  
๒. การยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยสอดคล้องกับกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปประชาคมอย่างเข้มแข็ง  
๓. มีกลไกการสร้างเสริมเยาวชนในชุมชนให้ตระหนัก
เห็นคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชนไว้ อันก่อให้เกิดความส านึกรักบ้านเกิด 
๔. ขนาดและศักยภาพขององค์กรสามารถรองรับการ
ให้บริการสาธารณะรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
๕. มีประเพณีเฉพาะถ่ินที่เช่ือมโยงกับคติทางศาสนาของ
ชาวบ้านที่นับถือพุทธและมุสลิม ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญบนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม 
๖. ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในพื้นที่ จากฐานของ
ชุมชนแบบดั้งเดิม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
และปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรง 
๗. สัดส่วนของผู้น าท้องที่และท้องถ่ินทั้งชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิมสามารถก าหนดนโยบายที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาได้โดยไม่จ ากัดเงื่อนไข 
๘. ก าหนดแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
อ าเภอไม้แก่นไว้ในแผนพัฒนา 
๙. มีปราชญ์ชาวบ้าน (หมอพิธี) ที่ยังคงมีบทบาทส าคัญ 

๑. โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการที่สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. งบประมาณ/บุคลากรที่จ าเป็นต่อกระบวนการ
ด าเนินการด้านท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินค่อนข้างจ ากัด 
๓. ขาดความชัดเจนในการก าหนดยุทศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
๔. วิกฤตการณ์ส าคัญของการไม่มีผู้สืบทอดระเบียบ
พิธีกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน (หมอพิธี) ซึ่งเสี่ยงต่อ
การสูญหายของภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ง่าย  
๕. อัตลักษณ์ของชุมชนเริ่อมถูกลดทอความส าคัญ
เนื่องจากชาวบ้านโดยเฉพาะชาวไทยพุทธในชุมชนมี
การย้านถ่ินฐานออกจากภูมิล าเนาอย่างต่อเนื่อง 
๖. รายละเอียดพิธีกรรม/กิจกรรมต่าง ๆ  ไม่สามารถ
ด าเนินการในรูปแบบเดิมได้อย่างครบถ้วน เนื่อง
ด้วยยุทธการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยของฝ่ายความมั่นคงหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
๗. เกิดปัญหาความไม่สงบอันน ามาซึ่งการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘. การประชาสัมพันธ์/การเข้าถึงข้อมูล/ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการจัดประเพณีลงเล จากหน่วยงานใน
พื้นที่มีจ านวนจ ากัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
๙. บทบาทการขับเคลื่อนกิจกรรมในมิติของการอน
รักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินยังมีน้อย  
๑๐.ขาดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผล
กระทบต่อสภาพนิ เวศของสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม/ประเพณีลงเลที่ชายหาด 
๑๑. เกิดปัญหาสภาพทางเศรษฐกิจ/รายได้, หนี้สิน
ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



๙๕ 

 

ตารางที่ ๔๔ (ต่อ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (SWOT Analysis) 
 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
๑. กระแสการตื่นตัวในการด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน รวมทั้งการเช่ือมโยงอัต
ลักษณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน
ในพื้นที่ที่ต้องอาศัยฐานการพัฒนาทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างมีนัยส าคัญ 
๒. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ/บุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเพณีท้องถ่ินทั้ง
ระดับนโยบายจากส่วนกลางและแผนพัฒนาระดับพื้นที่
จากส่วนภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓. การเสนอประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี โดยกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าสู่กระบวนการ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(ICH) ขององค์การ UNESCO  
๔. เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างอ าเภอ
และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมหลาย
สายที่จะเช่ือมโยงไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว 
๕. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอก
พื้นที่ตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น ในรูปแบบของการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑. การถูกก าหนดให้เป็น “พื้นที่สีแดง” ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมในมติิต่าง ๆ  โดยเฉพาะกิจกรรม/
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับมิติทางศาสนาของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
๒. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตอ้ย่างต่อเนือ่ง 
๓. บทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
บัญญัติในกฎหมายเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยังถือเป็นภารกิจรอง 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการด าเนินภารกิจหลักเป็นส าคัญก่อน 
๔. วิกฤติความแปรปรวนทางสิ่ งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติ เช่น การเกิดข้ึนของ
สภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
๕. ปัญหาเชิงกระบวนการที่ส าคัญ เช่น ไม่มี
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินการจัด
ประเพณีลงเลอย่างชัดเจน, ขาดการประสานงานใน
การปฏิบัติงานของภาครัฐเชิงบูรณาการ รวมทั้ง
หน่วยงานรัฐขาดการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมใน
การจัดประเพณีลงเลในลักษณะต่างฝ่ายต่างท า 
๖. ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเขตพื้นที่บริการ
สาธารณะทับซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส่วนบน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนล่าง (องค์การ
บริหารส่วนต าบลและ/หรือเทศบาล)  
๗. เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลระดับชาติส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๘. ค่านิยมและวัฒนธรรมกระแสหลักมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๙. อิท ธิพลของแนวคิดการท า ให้ วัฒนธรรม
กลายเป็นสินค้าเชิงมูลค่าเนือความส าคัญเชิงคุณค่า 



๙๖ 

 

 ทั้งนีห้ลังจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกดด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ตามตารางที่ ๔๔ ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้สนทนากลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานเชิงพื้นที่ของชุมชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง รวมทั้งพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ และพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้
แก่น (วุฒิชัย แดงเงิน และ ปรเมศวร์ แก้วเอียด , สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ๙ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่ง
สามารถก าหนดแนวทางการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามหลักการ SWOT Matrix อันประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก 
(SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ดังรายละเอียดในตารางที่ ๔๕ 
 
ตารางที่ ๔๕ ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนายุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล (SWOT Matrix) และการก าหนดกลยุทธ์ด าเนินการ 
 

สภาพแวดล้อม จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ภายใน 

ภายนอก 
S : ๑-๙ W : ๑-๑๑ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
O : ๑-๕ การก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุด

แข็งประสานกบัความได้เปรียบใน
โอกาส จากปจัจัยเกี่ยวข้องดังนี ้

S ๑-๖ + O ๑-๒  
S ๗ + O ๓  
S ๘ + O ๔  
S ๙ + O ๕  

 

การก าหนดเป้าหมายโดยใช้ความ
ได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน 

จากปจัจัยเกี่ยวข้องดังนี้  
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  

 
อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
T : ๑-๙ การก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุด

แข็งหลบหลีกอปุสรรคหรอื
ข้อจ ากัดต่าง ๆ จากปัจจัย

เกี่ยวข้อง ดังนี ้
S ๑-๕ + T ๑-๓, T ๖ & T ๘ -๙  
S ๖-๘ + T ๔ & T ๗  
S ๙ -๑๑ + T ๕  
 

การก าหนดเป้าหมายโดย
ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีก
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ จาก

ปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี ้
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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 นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบหลังจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกข้างต้นซึ่งสะท้อนถึงการก าหนดกลุยทธ์เชิงแก้ไข (WO) ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ก าหนดเป้าหมายด าเนินการหลักโดยใช้ความได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน จากปัจจัยเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนประเพณีลงเล โดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
แล้ว ยังพบว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างทางการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ปัจจัยเชิงระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนายุทธศาสตร์อนุรกัษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ก็นับเป็นกลไกที่มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะบทบาทของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ๑.องค์กรทางการเมืองระดับชาติ เช่น รัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกับงานวัฒนธรรม, กรอบทิศทางตามนโยบาย
การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กับงานวัฒนธรรมรวมทั้งกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กับงานวัฒนธรรม เป็นอาทิ นับเป็นกลไกการเมืองระดับชาติที่มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางในรูปของนโยบายการท่องเที่ยวในภาพรวมระดับประเทศ และ ๒.องค์กรทางปกครองระดับ
พื้นที่ เช่น สภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด สภาวัฒนธรรมระดับอ าเภอ รวมถึงสภาวัฒนธรรมระดับต าบล ซึ่งเป็น
เสมือนหน่วยงานประสานความร่วมมือในฐานะของผู้รับเอานโยบายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมจากส่วนกลางมาสู่การปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงพื้นที่ รวมทั้ง ๓.องค์กรปครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งของรัฐที่เกิดจากการกระจายอ านาจของส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินให้
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นบริการสาธารณะในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขณะเดียวกันยัง
นับเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญภายใต้บริบทของหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการประสาน
ผลประโยชน์แก่ชุมชนผ่านการสนับสนุนกระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันถือเป็นบทบาทในการ
จัดท าบริการสาธารณะรูปแบบหนึ่งตามเจตนารมของประชาชนในท้องถ่ิน  พร้อมกันกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวข้องและนโยบายที่ได้รับมอบมาจากส่วนกลางอย่างเคร่งครัด  
 ทั้งนี้การวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานีที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซึ่งถูกก าหนดกระบวนการด าเนินงานภายใตแ้ผน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับ
พื้นที่และระดับชุมชน โดยเฉพาะการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนธรรมสร้างคนดี 
สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติ” ผสานกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถ่ินด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังกล่าวถือเป็นภารกิจส าคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานก ากับนโยบายระดับชาติบนพื้นฐานของมาตรฐานการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ผ่านแนวการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทใน
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่  ๑. บทบาทการเป็นองค์กรด าเนินการหลกั ๒.บทบาทการเป็น
องค์กรเช่ือมร้อยเครือข่าย และ ๓. บทบาทการเป็นองค์กรอ านวยความสะดวก ทั้งนี้ข้อเสนอการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีขั้นตอนตามหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการส ารวจองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดการวิจัยในข้ันต้น อันน ามาสู่การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ผ่านการ
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สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสมด้วยรายละเอียด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ บริบทและพลวัตการจัดประเพณีลงเล ในปัจจุบัน รวมทั้งความ
คิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนองค์ประกอบและปัจจัยที่เช่ือมร้อยตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินครั้งนี้ ผ่านการน าเสนอรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดบนฐานของข้อค้นพบที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะจากพื้นที่กรณีศึกษา อันน าไปสู่การตกผลึกยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แผน
ด าเนินการด้านส่งเสริมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับพื้นที่  รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง ด้วยการน าเสนอชุดความสัมพันธ์จากกลไกการขับเคลื่อนในบริบทเชิง
พื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยถือเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนางานด้านวัฒนธรรมไป
ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การด าเนินงานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ดังนี ้
 
วิสัยทัศน์ 
 “การอนรุักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมอืของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสงัคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยัง่ยืน” 
 
พันธกิจ  
 พันธกิจที่ ๑) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของหน่วยงานเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถ่ิน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
 พันธกิจที่ ๒) สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมขยายกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เฉพาะท้องถ่ินจากฐานราก  
 พันธกิจที่ ๓) เสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนในลักษณะภาคีเครือข่ายด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผน
และนโยบายทุกระดับเชิงบูรณาการ 
 พันธกิจที่ ๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พหุสังคมด้วยการพัฒนา ตามมาตรฐานการ
จัดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
  
ยุทธศาสตร์ มี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีลงเล ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นท่ีปรากฎในพ้ืนท่ีพหุลักษณ์ 
  - กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ (๑) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถ่ินที่ปรากฎในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ (๒) กระตุ้นจิตส านึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการอนุรักษ์ประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ (๓) ก าหนดกระบวนการคุ้มครองประเพณีลงเล ตามมาตรฐานที่สอดคลอ้ง
กับแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
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  - เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๒ เป้าหมาย ประกอบด้วย 
   เป้าหมายที่ (๑) ชุมชนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีความรู้และความเข้าใจบทบาท
ของตนในการสนับสนุนกระบวนการอนุรักษ์ประเพณีลงเล   
   เป้าหมายที่ (๒) ชุมชนท้องถ่ินให้ความสนใจและเข้าร่วมประเพณีลงเล บนพื้นฐาน
คิดว่าด้วยการปกป้องอัตลักษณ์ของตนอย่างมีส่วนร่วม 
  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ีของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล 
  - กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ (๑) การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับให้เกิดความ
เช่ือมโยงการอนุรักษ์ประเพณีลงเล  
   กลยุทธ์ที่ (๒) ปรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอไม้แก่น ให้
รองรับกับการจัดท าบริการสาธารณะด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน  
   กลยุทธ์ที่ (๓) ก าหนดบทบาทขององค์กรที่เป็นภาคีเครอืข่ายการอนุรกัษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลงเล ให้มีความชัดเจน 
  - เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มี ๔ เป้าหมาย ประกอบด้วย 
   เป้าหมายที่ (๑) ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ขับเคลื่อนการด าเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
   เป้าหมายที่ (๒) มีแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนให้สามารถก าหนดรายละเอียดและ
ด าเนินการจัดประเพณีลงเลได้ตามความเหมาะสม 
   เป้าหมายที่ (๓) แสวงหาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณ๊ลงเล โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
   เป้าหมายที่ (๔) เร่งเสริมความเข้มแข็งเชิงคุณภาพ ควบคู่การเช่ือมร้อยเครือข่าย
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเชิงปริมาณ ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างสมดุล   
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสันติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล  
  - กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ (๑) ก าหนดมาตรการดูแลความสงบเรยีบรอ้ยและการปอ้งกันอาชญากรรม
แก่ผู้เข้าร่วมประเพณีลงเลและประชาชนในพื้นที่ 
   กลยุทธ์ที่ (๒) แสวงหาแนวทางจัดการความขัดแย้งโดยอาศัยการร่วมการรักษา
ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมแก่ท้องถ่ินโดยส่วนรวม 
   กลยุทธ์ที่ (๓) สนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินว่าที่ก้าวข้ามความแตกต่างทางความเช่ือและศาสนา 
  - เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มี ๓ เป้าหมาย ประกอบด้วย 
   เป้าหมายที่ (๑) พัฒนากระบวนการจัดการความขัดแย้งให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
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   เป้าหมายที่ (๒) มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถจัดกิจกรรมภายใต้ประเพณีลงเลได้อย่างปลอดภัย 
   เป้าหมายที่ (๓) จัดต้ังศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเลเพื่อสรา้งความเข้าใจอนัดี
ระหว่างกลุ่มผู้ปฎิบัติ ทั้งในและนอกวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน ที่ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม   
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔) การก าหนดกลไกการด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วย
หลักธรรมมาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
  - กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มี ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการอนุรักษ์ประเพณีลงเล ที่
จ าเป็นทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
   กลยุทธ์ที่ (๒) พัฒนาขีดความสามารถการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของทุก
ภาคส่วนต่อการอนุรักษ์ประเพณีลงเล อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ (๓) ก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ตามหลักของกฎหมาย อันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล 
  - เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มี ๔ เป้าหมาย ประกอบด้วย 
   เป้าหมายที่ (๑) การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่
เช่ือมโยงเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
   เป้าหมายที่ (๒) การเสริมสร้างจิตส านึกในการด าเนินกิจกรรมด้วยแนวคิดการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินโดยชุมชน ของชุมชนและเพื่อชุมชน 
   เป้าหมายที่ (๓) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน โดยอาศัยทุนที่มีอยู่ในท้องถ่ินตามมาตรฐานสากล 
   เป้าหมายที่ (๔) การเสนอประเพณีลงเล ให้กิดความยั่งยืนโดยบรรจุในแผนการ
อนุรักษ์กิจกรรม/โครงการ ผ่านชุดนโยบายด้านวัฒนธรรมระดับชาติ 
 ทั้งนีจ้ากการวิเคราะห์และประเมินยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับ
บริบทเชิงพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ข้างต้น สามารถประยุกต์แนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานทางปกครองที่มีบทบาทการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสอดล้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายละเอียดการก าหนดนโยบายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทส าคัญต่อการสบืทอดอัตลกัษณ์ของชุมชนท้องถ่ินเพื่อเปน็มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยอาศัย
กลไกหลักที่สคัญได้แก่ นโยบายและแผนปฎิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้นการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจ าเปน็ต้องมรีูปแบบการก าหนดแนวทางการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนท้องถ่ิน รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว
ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างหลากหลาย เช่นเดียวกันกับภารกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน โดยเฉพาะการวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ที่อยู่บนฐานของการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ตามบริบทของพื้นที่ศึกษารายกรณี ดังนี ้



๑๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณ๊ลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 ภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณ๊
ลงเล ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑) วิสัยทัศน์  
 “ท้องถ่ินน่าอยํ่ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล น าสูส่ังคมสันติสุข ด้วยการอนรุักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลงเล” 

 ๒) นโยบาย  
 ทั้งนี้เพือ่ให้การด าเนินการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สามารถสรปุแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายได้ดังนี ้
 ๑. การเพิ่มศักยภาพและความสามารถการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามมาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการท าการเกษตร การส่งเสริมการตลาดให้มีคุณภาพ 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การตลาดให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมทรัพยากร
บุคลากร/งบประมาณที่สอดคล้องตามภารกิจและจ าเป็นรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของ อสม.ด้วย 

 ๓. การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสาธารณะร่วมในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณะทุกประเภท รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

   ๔. การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้รักสามัคคี การสร้างเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

  ๕. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ที่มีขีด
สมรรถนะและมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันแสวงหาแนวทางให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ 

 ๓) ยุทธศาสตร์  
  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ว่าด้วยการจัดท าบริการ



๑๐๒ 

 

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมทั้งบทบาทการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เป็นรายประเด็นได้ดังนี้ 
          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม เพื่อรองรับการอนุรกัษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 

  ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ า 

  ๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะและขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  ๑.๓ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ 
  ๑.๔ พัฒนาระบบงานสารสนเทศเช่ือมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง 

          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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ 

  ๔.๑ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๒ ฟื้นฟกูารใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

  ๔.๓ จัดท ากลไกก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 
          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ 

  ๕..๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน 

  ๕.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 

          ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อรองรับ การ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๑ ด้าน คือ 

  ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

          ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 

  ๗.๑ ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  ๗.๒ สนับสนุนทรัพยากรการบริหารในการให้บริการประชาชน 

  ๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถ่ินทุกระดับ 

  ๗.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี 



๑๐๓ 

 

 โดยสรุปแล้วการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบายว่าด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองครั้งนี้ มีกลยุทธ์การด าเนินงานที่สัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว นับเป็นแนวทางส าคัญและสอดรับกับ
ผลการวิจัยที่ระบุว่าบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง มีความสัมพันธ์กับบทบาทการเช่ือมร้อยเครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญ   
 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณ๊ลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
 ภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละไกรทอง พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณ๊ลงเล ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑) วิสัยทัศน์  
 “คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับกลไกการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” 

 ๒) นโยบาย  
 ทั้งนี้เพือ่ให้การด าเนินการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะโละไกร
ทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพฒันาเชิงนโยบายได้ดังนี ้
 ๑.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการส่งเสริมความปรองดองเพื่อให้เกิดพลังความสามัคคีด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการในลักษณะของการปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นต้น 

 ๒.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ จัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล การจัดการแก้ไขปัญหา
น้ าเสียชุมชนเพื่อรักษาคุณภาพน้ าของทะเลและแหล่งน้ าจืด  การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพต าบล การพื้นฟูพื้นที่ที่เคยปลูกและน ามาใช้ประโยชน์ในอดตี 
การจัดการสงวนพันธ์ ขยายพันธ์และการบ ารุงรักษาอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งประมง การส่งเสริมเกษตรกรรมไร่นา
สวนผสมตามวิถีชีวิตด้ังเดิมและสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาชีพ ณ พื้นที่ต าบลไม้แก่น เป็นต้น 

 ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่  การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
น าไปสู่การจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลทะเลน้อย การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ช่าง
ซ่อมเครื่องเรือหางยาวหรือวิชาชีพอื่น พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถ่ินอ าเภอไม้แก่น การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตส านึกเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
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ทางศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่ถูกน าเสนอผ่านประเพณีส าคัญเฉพาะถ่ิน เช่น ประเพณีลงเลใหเ้ปน็
งานประจ าปีของพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น     
 ๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการอนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล โดย
มีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่การสนับสนุนให้มีการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด การพนัน อบายมุขและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ชุมชน การจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ การส่งเสริมกิจการ อปพร. เพื่อประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ครบวงจร เป็นต้น 

   ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลประเพณีลงเล ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีประจ าถ่ิน การจัดให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพส าหรับวิถีชีวิต
ชาวประมง การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหาดละเวงเป็นลานอเนกประสงค์ รองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจการ
กลุ่มแม่บ้านโดยเฉพาะของฝากและของที่ระลึก รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อประเพณีลงเลและเช่ือมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 ๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่
ส าคัญ ได้แก่ การก่อสร้างคูระบายน้ า/ฝาคูระบายน้ าในต าบล การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูระบายน้ ารวมทั้งการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบล เป็นต้น 

 ๓) ยุทธศาสตร์  
  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
ไกรทอง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ว่าด้วยการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมทั้งบทบาทการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เป็นรายประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและการบริการเพื่อรองรับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ 

  ๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถ่ิน 

  ๑.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการจัดการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ 

  ๒.๑ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน 

  ๒.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ 
  ๒.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับการจัดการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ 

  ๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา การศึกษา 

  ๓.๒ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชนต์อ่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 

  ๔.๑ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมการกีฬา 

  ๔.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน 

  ๔.๔ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๒ ด้าน คือ 

  ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ประเพณ๊ท้องถ่ินเป็นทุน 
  ๕.๒ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนที่เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์/อัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน คือ 

  ๖.๑ การพัฒนาบริการสาธารณะทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารูปการ 
  ๖.๒ การบริหารจัดการน้ าจืดและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  ๖.๓ การจัดระเบียบการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ไม่ให้เกิดการทับซ้อน 

 โดยสรุปแล้วการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบายว่าด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองครั้งนี้ มีกลยุทธ์การด าเนินงานที่สัมพันธ์กบั
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนับเป็นแนวทางส าคัญและสอดรับกบัผลการวิจยั
ที่ระบุว่าบทบาทการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทการเช่ือมร้อยเครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญ   
 

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมท่ีมีต่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 จากการรวบรวมข้อมูลด้านสภาพพื้นที่ รวมทั้งบริบทการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีศึกษา ผ่านกระบวนการก าหนดจุดยืนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับการประมวลผลความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินที่ปรากฎใน
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความหลากหลาย 
ดังนั้นจากผลการวิจัยเบื้องต้น สามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกตามวิสัยทัศน์ว่าด้วย 
“การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” ดังกล่าวได้ถูกก าหนดให้มีทิศทางสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ



๑๐๖ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ควบคู่กับการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดท าบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใตค้วามเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตามรายประเด็นส าคัญดังนี ้
 ๑) พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งอย่างสมดุล 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับให้มีทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลเมอืง
ศึกษา (Civic Education) เพื่อสร้างพลเมืองดแีละพัฒนาศักยภาพการจดัการเรยีนรู้ตามมาตรฐานสากลรองรบั
ประชาคมอาเซียน 
 ๓) พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ใน
ท้องถ่ิน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยที่สอดคล้องกับการเพิ่มช่องทางตลาด 
 ๔) ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน โดย
กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามอัตลักษณ์ท้องถ่ิน   
 ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการจ าหน่ายยาเสพติดทุกประเภท เพื่อน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคมด้วยการด าเนินงานด้วยแนวคิดพื้นที่สีขาวที่ปลอดยาเสพติดเต็มพื้นที่ 
 ๖) จัดพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนการให้บริการสาธารณะและรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 ๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ด้วยการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม การไฟฟ้า การประปาประจ า
หมู่บ้านรวมถึงสาธารณูปโภคอื่นอย่างทั่วถึง 
 ๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างหลากหลายในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น พร้อมมุ่งเน้นโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่การ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
รวมทั้งน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร พร้อมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ไดร้บั
การศึกษา ฝึกอบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๑๓) ก าหนดแนวทางบริหารจัดการตามหลักสันติวิธี พร้อมกับสร้างกลไกขับเคลื่อนเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานในลักษณะภาคีเครือข่ายเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุขและสมานฉันท์ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 



๑๐๗ 

 

 ด้วยแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยวิธี SWOT Analysis และ SWOT Matrix รวมทั้งผลการวิจัยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย ที่เช่ือมโยงกับเงื่อนไขของการพัฒนาขีดความสามารถการจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงาน
ก ากับนโยบายระดับประเทศ และการก ากับการด าเนินงานจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรม
อ าเภอไม้แก่นรวมทั้งสภาวัฒนธรรมต าบลไม้แก่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องที่ หมายถึงหน่วยงานระดับ
ต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายในระดับพื้นที่ อันก่อให้เกิดความสันติสุขและ
สมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่องคืการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่สนับสนุน
ช่วยเหลือการจัดบริการสาธารณะแก่การด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงเลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ท้องถ่ินน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล น าสู่สังคมสันติสุข ด้วยการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” เช่ือมโยงกับการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต าบลตะ
โละไกรทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐานความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  ที่
สอดคล้องกับกลไกการอนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล” ดังกล่าวนับเป็นแนวทางส าคัญของข้อเสนอการวิจยั
สู่การข้อเสนอเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถอธิบายผ่านโมเดลชุดความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ใน
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภาพที่ ๑๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี ๑๑ Model การขับเคลือ่นผลการวิจัยสูก่ารปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

การก ากับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและนโยบาย
ขององค์กรระดับชาติ 

การผสานแผนปฏิบัติ
การขององค์กร

ปกครองระดับพื้นที่ 

การเชื่อมโยงแผน
ด าเนินงานขององค์กร

ระดับท้องที่ 

การพัฒนาวิสัยทัศน/์กลยุทธ์การ
ด าเนินงานอนุรักษ์และส่งเสริม

ประเพณีลงเลในกระแสโลกาภิวัฒน์ 

บทบาท อปท. กับการเชื่อมร้อยเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่าง
ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

การมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ของประชาชน/ชุมชนพื้นที่ 

อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 



๑๐๘ 

 

 ปัจจุบันพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยก าลังถูกท้าทายจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยระบบทุนนิยมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนที่พยายามมุ่งรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินด้วยกลไกของชุมชน
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินดั้งเดิมที่ก าลังเลือนหายตามสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
ขณะเดียวกันผลกระทบดังกล่าวได้ขยายผลไปสู่ความลักลั่นของกระบวนการเช่ือมร้อยทางวัฒนธรรมอันไร้ซึ่ง
ความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบของพิธีกรรมเฉพาะถ่ินบางพื้นที่ ทั้งนี้ปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญ
ของการที่บุคคล ชุมชนรวมถึงสังคม ถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) ไปกับระบบความคิด ความ
เช่ือรูปแบบใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชุมชนท้องถ่ินอย่างมาก รวมทั้งส่งผลให้
ความเป็นเอกภาพขององคาพยพต่าง ๆ ภายในชาติเลือนหายไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นมรดกทางวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถ่ิน ควรน ากลับมาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมท้องถ่ินของตนอันน าไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางวัฒนรรมระดับชาติ นอกจากนี้การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้น้ันจ าเป็นต้องพัฒนาจากฐานการมีส่วนร่วมของประชานใน
ชุมชนซึ่งตระหนักรู้และหวงแหนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งผ่านการคงไว้ซึ่งรูปแบบการจัดประเพณีอย่าง
มีระเบียบแบบแผนอีกด้วย (อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ์. สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
 ด้วยความส าคัญของเครือข่ายด าเนินการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจผ่านการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับย่อมมีบทบาทที่
แตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่ทั้งองค์กรระดับชาติที่ก าหนดนโยบาย องค์กรระดับพื้นที่ที่น านโยบายดังกล่าว
ไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ที่นับเป็นกลไกส าคัญใน
การผลักดันและกระตุ้นให้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถ่ินไว้ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน ขณะเดียวกันการเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้ให้คนในชุมชนที่เป็นเจา้ของวัฒนธรรมยอมรบัความเปน็
พลวัตที่ก่อตัวข้ึนในสังคมทีละเล็กทีละน้อยจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  เนื่องจาก
วัฒนธรรมนั้นย่อมมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกลไกในการธ ารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดระบบการ
บริหารอย่างสมดุลระหว่างกลไกการใช้อ านาจทางปกครองระดับท้องถ่ินซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดมาผสานเข้ากับการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านแนวทางการอนุรักษ์
ประเพณีของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ในพื้นที่
พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ ด้วยกลไกการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ซึ่งปรากฏเฉพาะพื้นที่อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี อันถือเป็นมรดกล้ าค่าที่ส าคัญของท้องถ่ินและของชาติไทยที่ควรรักษาไว้ให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป ด้วยข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สู่การก าหนดกระบวนการด าเนินงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทั้ง ๔ ประการดังนี้ (วนิชย์ ขวัญนุ้ยและอนัส สะแม. สัมภาษณ์, ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีลงเล ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์ โดยการก าหนดมาตรการอนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถ่ินที่ปรากฎ
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยกลไกการเช่ือมร้อยเครือข่ายด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองทุกระดับ พร้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการกระตุ้นจิตส านึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
อนุรักษ์ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน ด้วยข้อก าหนดกระบวนการคุ้มครองประเพณี
ลงเล อย่างชัดเจนตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 



๑๐๙ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล ด้วยการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับให้
เกิดความเช่ือมโยงการอนุรักษ์ประเพณีลงเล และการปรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอไม้
แก่น ให้รองรับกับการจัดท าบริการสาธารณะด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน รวมทั้งการก าหนดบทบาท
ขององค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ให้มีความชัดเจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสนัติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรกัษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล ผ่านกระบวนการก าหนดมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
อาชญากรรมแก่ผู้เข้าร่วมประเพณีลงเลและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้การแสวงหาแนวทางจัดการความ
ขัดแย้งโดยอาศัยการร่วมการรักษาผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมแก่ท้องถ่ินโดยส่วนรวม รวมทั้งการสนับสนุน
ศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินว่าที่ก้าวข้ามความแตกต่าง
ทางความเช่ือและศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การก าหนดกลไกการด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรม
มาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
อนุรักษ์ประเพณีลงเล ที่จ าเป็นทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ขณะเดียวกันการพัฒนาขีดความสามารถการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของทุกภาคส่วนต่อการอนุรักษ์
ประเพณีลงเล อย่างยั่งยืน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ตามหลักของกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล 
 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 การส ารวจองค์ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่สัมพันธ์กับการ
วิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางด าเนินงานจากการประเมินร่วมกันของ
ชุมชนผ่านวิสัยทัศน์ “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” ซึ่งสามารถประมวลสาระข้อค้นพบส าคัญที่สอดคลอ้งกบั
การประมวลผลการอภิปรายข้อค้นพบจากการวิจัยรายประด็น ไดด้ังนี ้
 บทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นกรณีศึกษาได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละไกรทอง พบว่า บทบาทการเช่ือมร้อยเครือข่าย (Co-ordinator) สอดคล้องกับการด าเนินงาน
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลมากที่สุดตามความคิดเห็นของประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินควรก าหนดบทบาทของการเป็นองค์กรที่ท าให้เกิดการเช่ือมโยง/ประสานงานระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานทางปกครองทั้งในและนอกพื้นที่ผา่นประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในขณะที่บทบาท 
ด้านผู้ด าเนินการหลัก (Moderator) ที่สะท้อนถึงองค์กรหลักที่ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารและการจัดประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  รวมทั้งบทบาทด้านผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ซึ่งสะท้อนบทบาทของการเป็นองค์กรอ านวยความสะดวกแก่ชุมชนและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีเฉพาะถ่ิน ซึ่งนับเป็นกลไกส าคัญอีกประการที่เอื้อต่อการด าเนินการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมได้อีกด้วย  



๑๑๐ 

 

 จากข้อค้นพบดังกล่าวได้ขยายองค์ความรู้ให้มีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับรายละเอียดของ
กระบวนการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี โดยอาศัยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีต่อการสง่เสริมสบืทอดอัตลักษณ์ชาวไทย
เช้ือสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตของวันจรัตน์ เดชวิลัยและทวนธง ครุฑจ้อน (๒๕๕๖) ระบุว่าลักษณะและ
ปัจจัยการสื่อสารเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนมีความสัมพันธ์ซึ่งกนั
และกันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดนโยบายการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสืบทอดตามระเบียบที่ก าหนดส าหรับบทบาทที่ดี 
(good practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการร่วม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต (พ้อต่อ) ของเทศบาลนครภูเก็ต โครงการถือศีลกินผักของเทศบาลเมือง
กะทู้ และโครงการถือศีลกินผักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว บทเรียนส าคัญที่ได้จากงานวิจัย คือ 
การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารภายใต้แนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินเชิงระบบและต่อเนื่องและ
ท้องถ่ินมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นแบบการด าเนินงานทางวัฒนธรรมที่ดีข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ 
ประชาชนต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน
ฮกเกี้ยนให้มากข้ึนโดยมีการสื่อสารสืบทอดในเชิงสัญลักษณ์ที่ผ่านระบบคุณค่าความคิด ความเช่ือประเพณี
พิธีกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความส าคัญกับการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมอนัถือเป็นอัตลกัษณ์
ของชาวไทยเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน 
 นอกจากนี้การวิจัยการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานียังเสนอข้อมูลเชิงกระบวนการที่ส าคัญของการเช่ือมรอ้ยบทบาทการด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินควบคู่การประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องที่ ภายใต้การน าของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อัน
ได้แก่ หน่วยงานทางปกครองรูปแบบต าบลและหมู่บ้านตามล าดับ จากฐานข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะผล
การศึกษาของฐาศุกร์ จันประเสริฐ (๒๕๕๗) เรื่องบทบาทของผู้น าชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ต าบลเกาะ
หวาย จังหวัดนครนายก พบว่าบทบาทของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน สามารถแบ่งออกเป็น
บทบาทที่เป็นทางการและบทบาททีไ่ม่เปน็ทางการ โดยบทบาทที่เป็นทางการเปน็บทบาทที่เกิดข้ึนในลักษณะที่
เป็นคณะท างานที่มีการจัดต้ังข้ึนอย่างเปน็ทางการ โดยชุมชน ต าบลและจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนร่วมกับผู้นาที่ไม่เป็นทางการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน เป็นบทบาทที่เกิดข้ึน
ในฐานะของการเป็นผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ มีคณะท างานที่ชัดเจน การด าเนินงานจะเป็นในลักษณะของการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงานที่เป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่จะน าไปสู่การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ ผู้นากลุ่มนี้จึง
ร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาศักยภาพของชุมชน การวางนโยบายของชุมชนโดยเช่ือมโยงกบั
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน การน ากิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรจุในแผนพัฒนาของต าบล การ
น าเสนอการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนในระดับจังหวัด เป็นต้น 
 ขณะเดียวกันบทบาทของผู้น าที่ไม่เป็นทางการ เป็นบทบาทในลักษณะของการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนโดยการยอมรับนักถือจากสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ มีทั้งบทบาทที่สืบต่อกันมาจากครอบครัวและที่เข้ามาด้วยความเต็มใจแต่บทบาทของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนก็จะเป็นบทบาทที่ไม่เป็นทางการ ทั้งต าแหน่งหน้าที่ หรือรูปแบบของคณะกรรมการ แต่จะ
เป็นในลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการได้รับเลือกให้ เป็นผู้น าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการจาก
สมาชิกในชุมชน เช่น ผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ผู้น าในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สมาชิกใน
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ชุมชน ผู้น าในการสร้างเครือข่ายที่ไมเ่ป็นทางการระหว่างชุมชนเปน็ต้น นอกจากนี้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
พวนที่ไม่เป็นทางการผ่านบทบาทการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือ ศาสนา และประเพณี 
เป็นบทบาทของผู้น าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หรือเป็นผู้น าที่สืบทอดการเป็นผู้น าทางความเช่ือจาก
บรรพบุรุษ เช่น การเป็นผู้น าในการประกอบพิธีไหว้ศาลปู่ตา ต้องเป็นผู้น าที่มาจากครอบครัวที่เคยปฏิบัติมา
ก่อนและชาวบ้านให้การยอมรับ หรือการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นต้น 
 นอกจากบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วยังปรากฎงานศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ ที่สามารถเช่ือมโยงกับองค์ความรู้พื้นฐานของ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือและรูปแบบการแสดงออกซึ่งพิธีกรรมเฉพาะถ่ินกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอธิบาย
การคงอยู่ของประเพณีลงเลที่ปรากฎ ณ ชุมชนบ้านใหญ่ ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมการปฏิบัติผ่านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมถึงรายละเอียดพิธีกรรมทีส่ัมพนัธ์กับการเปลี่ยนรปูและการเปลี่ยนรปูของประเพณีจากกรณีศึกษา เช่น การ
วิจัยของชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (๒๕๕๗) เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในต าบลคลอง
แดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลานั้น พบว่า การสืบถอด/ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในต าบลคลองแดน 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยที่ภูมิปัญญา
ชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพของครอบครัว ท าให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังปรากฏการ
ปฏิบัติถึงรุ่นต่อมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาแทรกแซงจนท าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหลือเพียงค าบอกเล่าเท่านั้น ดังนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงเกิดการ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ในลักษณะของการรวมกลุม่จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะชุมชน 
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสถาบันทางศาสนาอันน าไปสู่การกระตุ้นการส่ง เสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่ปรากฏในภาคใต้และ
โดยเฉพาะประเพณีท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรมนั้น ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา (๒๕๓๗) ได้สรุป
เกี่ยวกับการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่หมู่บ้านภาคใต้มีวัฒนธรรม
ความเช่ือท้องถ่ินสมทบด้วยหลักเหตุผลนิยมจากโลกภายนอก ท าให้ชุมชนจัดการและรับมือกับปัญหาโดยการ
เน้นพลังอ านาจของตนเอง ไม่ยอมรับว่าอ านาจอื่นเหนือกว่าหรือครอบง าไว้ สร้างความเช่ือมั่นในตนเองและใน
ชุมชนมากกว่าจะรอความช่วยเหลือจากอ านาจอื่นหรือบุคคลอื่น เหตุที่ไม่ได้อาศัยสังคมประเพณีโบราณเป็น
หลักอย่างเดียวในการจัดระบบชุมชนนี้เองท าให้ชาวภาคใต้เข้าสู่สังคมสินค้าด้วยความตระหนักในอ านาจของ
ตนเอง ชาวบ้านได้ริเริ่มและเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรแบบต่าง  ๆ  ในท้องถ่ินเพื่อแก้ปัญหาของตนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าตามข้อเรียกร้องของรัฐ หลายหมู่บ้านได้พลิกแพลงเนื้อหา รูปแบบองค์กรชนิดต่าง ๆ ทั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมายและเลี่ยงกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชนของตัวเองอีกด้วย 
 ในขณะที่ ข้อค้นพบการวิจัยว่าด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning Strategics)  เกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อเช่ือมโยงกับ
มิติการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นยกระดับคุณค่าต่อมรดกทางวัฒนธรรมบนฐานของอัตลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน 
โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมให้สอดรับกับปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ รวมทั้งระบบคิดของทุนนิยมโลกที่ผสานกับแนวคิดกระแสโลกาภิวัฒน์น้ัน นอกจากการให้ความส าคัญกบั
ประเด็นความร่วมมือระหว่างชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับท้องถ่ินแล้ว ยังจ าเป็นต้องพัฒนา
กลไกการด าเนินการเชิงบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการผสานแนวทางการจัดการเชิงโครงสร้างอย่างเป็น
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ระบบอีกด้วย ดังนั้นด้วยข้อเสนอจากการวิจัยในประเด็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีของชุมชนท้องถ่ินอย่างหลากหลายในพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น พร้อมมุ่งเน้นโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
สะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถ่ินต่าง ๆ ของรัฐ โดย
สนับสนุนให้น าวัฒนธรรมท้องถ่ินอันหลากหลายเปน็ส่วนหนึ่งของการทอ่งเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ ของประเทศ จึงท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุและชุมชนท้องถ่ินหลายแห่งในสังคมไทย
เกิดการตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองข้ึนใหม่ แสดงถึง
ความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีศิลปะที่มีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม (ทรงคุณ จันทจร พิสิฏฐ์ บุญ
ไชย และไพรัช ถิตย์ผาด, ๒๕๕๒) เพื่อใช้เป็นสินค้ารองรับการเข้ามาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวและมีการ
ปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธ ารงอัตลักษณ์ชาติ
พันธ์ุดั้งเดิมของตน แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธ์ุหลายกลุ่มที่ถูกกลืนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธ์ุเดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย (ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๑)  
 จากปรากฏการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งสัญญาณถึง
ผลกระทบที่ตามมาต่อวิถีชีวิตชุมชนที่ปรากฏผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรมภายใต้ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าของชุมชนอย่างมากดังนั้นหากชุมชนมีกลไกเข้มแข็งและยืนหยัดกับความเป็นอัต
ลักษณ์และร่วมสืบสานหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ินอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาจากยุคบรรพบรุษุ 
รวมถึงการมุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเกิดก็จะน ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของการฉาย
ภาพแห่งความสมานฉันท์ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พร้อมกับธ ารงไว้ซึ่งวิถีปฏิบัติร่วมกันด้วยความ
สมานฉันท์ทางความคิด ความเช่ือของชุมชน ดังนั้นเพื่อสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
พัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินผ่านข้อเสนอของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
บูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ดังนั้นด้วยอัตลักษณ์ของท้องถ่ินก็จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถก่อเกิดความยั่งยืนไดอ้ย่างแท้จริง (พจนา สวนศรี, ๒๕๔๖) 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เปน็กรณีศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และองค์การบริหารสว่น
ต าบลตะโละไกรทอง ในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมครั้งนี้นั้น นอกจากจ าเป็นต้องค านึงถึงบทบาทที่เหมาะสม
รวมทั้งแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานก าหนด
นโยบายระดับชาติแล้ว ยังต้องค านึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗  (๘) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินรวมถึง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตาม
มาตรา ๑๖ (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินนัน้จะ
น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการจัดการและรักษาอัตลักษณ์ทางประเพณีผ่านปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการเพิ่มกลไกอ านาจให้ชุมชน
สามารถจัดการรูปแบบการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมด้วยชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนก็จะสะท้อน
ปรากฎการณ์สันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แท้จริง นอกจากนี้การ
พิจารณาถึงแนวทางการร่วมด าเนินการระหว่างหน่วยงานทางปกครองทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่และระดับ
ท้องถ่ินในลักษณะบูรณาการร่วมกันก็นับเป็นกลไกส าคัญในการจดัการอนุรกัษ์ประเพณีเฉพาะถ่ินได้อย่างยั่งยนื
อีกด้วย ซึ่งในท้ายที่สุดข้อสรุปการวิจัยอันถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการน านโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและสามารถสังเคราะห์ข้อสรุปเพื่อน าเสนอผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยรายประเด็น ดังนี้ 
 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ : พัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นท่ีปรากฎในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจุบัน
ภาคปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการจัดประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในรูปแบบดั้งเดิมจะ
ปรากฏเฉพาะพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่เท่านั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนที่พยายามรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้อย่างสมดุล ทั้งนี้ประเพณีลงเล จะจัดในวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ที่ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น 
ซึ่งรายละเอียดของประเพณีลงเล จะมีการจัดกิจกรรมรวม ๒ วัน โดยวันแรกจะเป็นการสวดอัญเชิญเท้าเวสสุว
รรณและบรรดาเทพยดาทั้งหลายมาร่วมในพิธี ซึ่งสะท้อนถึงคติความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ของชาวบ้าน
พร้อมกับการสร้างแพด้วยวัสดุท้องถ่ินเพื่อจ าลองไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งการประกอบพิธีกรรม ขณะที่กิ จกรรม
วันที่สองจะมีรายละเอียดการปฏิบัติของพุทธศาสนาผ่านการนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธ
มนต์ก่อนให้ชาวบ้านร่วมท าพิธีปล่อยแพลงสู่ทะเล ณ ปะร าพิธีริมชายหาดละเวงต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดของ
พัฒนาการของประเพณีลงเล ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่ ปรากฎในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปเช่ือมร้อยเป็นประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 



๑๑๔ 

 

ระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 รายละเอียดปฏิบัติการทางพิธีกรรมของประเพณีลงเลจะจัดข้ึนในเดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งเช่ือว่าสองวันน้ีถือเป็นฤกษ์ยามส าหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ ก็จะจัด
ข้ึนไม่ได้นอกจากนี้หากในปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง จะท าให้ประเพณีต้องจัดข้ึนในเดือน  ๘ หลังเท่านั้น ซึ่งคนรุ่น
ปัจจุบันเองก็ไม่ทราบนัยส าคัญว่าเพราะเหตุใดจึงก าหนดเป็นวันและเวลาน้ี เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดตอ่ๆ
กันมาของชุมชน นอกจากนี้พิธีลงเลยังถือเป็นพิธีส าคัญของชาวบ้านใน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านไม้
แก่น ชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่นและชุมชนบ้านสารวันต าบลไทนทอง ทั้งนี้ในการจัดพิธีจะมีลูกหลานแใน
ชุมชนจะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพธีิ ซึ่งเช่ือกันว่าหากไม่มีการประกอบพิธีหรือไม่มาร่วมพิธีก็
จะท าให้มีเหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแล้ว
ยังถือว่าเป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งเคราะห์กรรมทั้งหลายให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย โดย
การเตรียมงานจะเริ่มในวันข้ึน ๑๔ ค่ า โดยภาคบ่ายวันแรกชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะไปรวมกันที่ศาลท าพิธี 
เซ่นไหว้อัญเชิญท้าวเวสสวุรรณเพื่อท าการขออนุญาตประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของพิธีลงเล ซึ่ง
ถือเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งและจ าเป็นต้องอาศัยหมอท าพิธีที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเรื่อยมา ในขณะที่การจัดเตรียมของเซ่นไหว้ประกอบด้วย ข้าวต้ม ข้าวสาร 
ซึ่งเช่ือว่าเป็นเสบียงไว้กินในวันข้างหน้า รวมทั้งของคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีการตัดเล็บ ตัดผมเพื่อน าไปใส่ใน
แพอีกด้วยโดยเช่ือว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรม ในรูปแบบของการสะเดาะเคราะหอ์ย่างหนึ่ง ซึ่งในอดีต
จากค าบอกเล่าถึงการประกอบพิธีกรรมลงเลพบว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมช่วงกลางวันในวันแรกแล้ว ต่อมา
ช่วงค่ าได้มีการนิมนต์พระมาเพื่อจะสวดขอพร ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประกอบพิธีกรรมส าคัญในวัน
แรก ณ ปะร าพิธี ครั้นเมื่อถึงภาคกลางคืนก็จะมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เช่น ขับ
มโนราห์ ร้องร าท าเพลง ดังกล่าวสะท้อนถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ญาตมิตรที่เดินทางไปประกอบอาชีพต่างพืน้ที่
ไดก้ลับมาพบปะสังสรรค์กันเป็นกุศโลบายที่เช่ือมร้อยอัตลักษณ์ของสมาชิกในชุมชนได้อย่างแยบยล 
 ทั้งนี้จากภาพรวมของกิจกรรมและพิธีกรรมที่ปรากฎในประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม ฐานทรัพยากร องค์ความรู้  คุณค่า
และวัฒนธรรมท้องถ่ินที่มีนัยยะส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่านในวิถีที่หลากหลายของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่ให้
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้สัญลักษณ์แพเ ป็นสื่อในการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นสาระและความหมายเดิมของประเพณีลงเล ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยา่ง
ยาวนานจึงย่อมมีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้
ประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายในการด ารงคงอยู่ด้วย
บริบทพื้นฐานประกอบด้วย 
 ๑.ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้
ลูกหลานของตน เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ควรค่าแก่การสืบทอด
ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
 ๒. ประเพณีลงเลมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนและด ารงคงอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม และอิทธิพลของอุดมการณ์ที่ถูกถ่ายทอดแก่
ชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอิสลามอย่างเข้มข้น 
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 ๓. ประเพณีลงเลเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกฉกฉวยน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม และ/หรือ
ถูกเบี่ยงเบนไปจากปูมต านานดั้งเดิมของบรรพบุรุษโดยมิได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างถูกต้องแท้จริง 
 โดยสรุปแล้วหากพิจารณาถึงระเบียบพิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี ภายใต้บริบทพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนั้นแม้ไม่ปรากฎหลักฐานมีบันทึกใน
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมีเพียงเรื่องเล่าเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลบอกเล่าดังกล่าวอาจแผกผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา
และตามภูมิธรรมของผู้เล่า แต่หากพิจารณาเกี่ยวกับความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาพุทธ คติความเช่ือจาก
อิทธิพลของศาสนาพราห์ม รวมทั้งความเช่ือเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษแล้วพบว่าประเพณีลงเล มีการประกอบสร้าง
โดยเอาสาระส าคัญต่างๆของความเช่ือสะท้อนผ่านรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบ้านภายใต้กรอบการ
ผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ผ่านประเพณีลงเล ในพื้นอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจาก
ฐานคิดหรือระบบความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้สะท้อนความเช่ือและพิธีกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะประเพณี
ลงเลถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความเช่ือในหลักธรรม
ของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสางเทวดา อันรวมไปถึง
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสะเดาะเคราะห์ การบูชาท้าวเวสสุวรรณและองค์เทพอื่น  ๆ  ที่ปรากฏในพิธีกรรม 
นอกจากนี้ประเพณีลงเล ยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เง่ือนไข แนวคิดและพัฒนาการของประเพณีลงเล ท่ีเชื่อมโยงกับการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชน 
 ทั้งนี้จากข้อค้นพบว่าด้วยแนวคิด พัฒนาการและการก่อรูปของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีนั้นท าให้ทราบปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนอันน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พหุวัฒนธรรม กรณีอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีในครั้งนี้ สามารถอธิบายโดยการยึดโยงกับทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่นิยมที่อธิบายว่าในสังคมหนึ่ง
เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง โดยระบบสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีส่วนประกอบย่อยลงไปที่มีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาในระบบของสังคมแต่ละแห่งนั้นมีสภาพเป็นลักษณะดุลยภาพเชิงพลวัต 
มีกลไกการปรับตัวและควบคุมทางสังคมที่ท าหน้าที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในสังคม เพราะสั งคมนั้นๆ ย่อมถูก
รบกวนจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับสภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง (เรวัต สิงห์เรือง, 
๒๕๕๓:๑๒) สอดคล้องกับระเบียบพิธีกรรมที่ปรากฎพบในแต่ละชุมชนของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคมต่อไป เนื่องด้วยจิตส านึกในการหวง
แหนและเป็นเจ้าของร่วมกนัของชุมชนที่พยายามปรบักระบวนการปฏิบัติให้สอดรับกับปัจจยัด้านสถานการณ์ที่
ส่งผลให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่าน
ประเพณีลงเลของชุมชนต่างๆในพื้นทีอ่ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า กระบวนการผลิตซ้ าภายใต้บรบิท
ของทุนทางสังคมซึ่งก าหนดระบบความคิดทางวัฒนธรรม ได้เช่ือมร้อยกับแบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเช่ือ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างแยบยล ซึ่งนับเป็นกลไกส าคัญที่ชุมชนไดน้ ามาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
รวมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน อันสะท้อนถึงแนวทางการรักษาอัตลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติที่มมีาแต่เดิมนัน้
ถูกท้าทายให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบสลายไปในที่สุด ดังนั้น
พัฒนาการเชิงความคิดของชุมชนที่น าปัจจัยดังกล่าวมาการประกอบสร้างพิธีลงเล ซึ่งยังคงรักษาระบบความ
เช่ือได้จนถึงปัจจุบันท่ามกลางปัจจัยคุกคามต่าง ๆ นั้น จึงนับว่าเป็นข้อค้นพบส าคัญในการฉายภาพชุมชนใน
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พื้นที่อ าเภอไม้แก่น ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยังคงรักษาทุนทางสังคมที่สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของสังคมให้ด ารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดข้ึนได้  นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาบริบทพื้นฐานของประเพณีลงเล ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีสู่กระบวนการเสริมสร้างและ
ฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนให้ประเพณีลงเลเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
จ าเป็นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกจิการท านุบ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินนั้นจะตอ้ง
ให้ความส าคัญกับปริมณฑลทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเพณีลงเล ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ถือเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างข้ึนมาและปฏิบัติสืบเนื่องมา
อย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความเช่ือ อัตลักษณ์ คุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะท าให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีอันเป็นผลผลิตส าคัญของความเช่ือตามหลักศาสนาพุทธที่
สามารถแสดงพลังชุมชนท้องถ่ินผ่านการร่วมประกอบพิธีลงเลในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
นอกจากนี้การก่อรูปความสัมพันธ์ของประเพณีลงเลกับชุมชนผ่านมิติของการท ากิจกรรมใด ๆ หรืออยู่ใน
เหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความทรงจ าร่วมของคนในสังคมนั้นจะน าไปสู่การหลอมรวมภาพลักษณ์จนเกิด
เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม หรือที่เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจ า” (sites of memory) อันมีพื้นฐานจากความ
ทรงจ าร่วมของคนในสังคมรวมทั้งท าให้สังคม “มีเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์” ผ่านกระบวนการ
หล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ผ่านประเพณีทางวัฒนธรรมขึ้น (Maurice Halbwach: ๑๙๘๓) และอัตลักษณ์บน
พื้นฐานของแนวคิดส าคัญนี้ก็จะถูกน าไปประกอบสร้างเพื่อสะท้อนความเป็นชุมชนในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานีอันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้มแข็งร่วมกันต่อไป 
 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ : ความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชนต่อบทบาทการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งสรุปได้จากข้อมูลทั่วไปที่เป็นกรณีศึกษา โดยถือเป็นพื้นที่สะท้อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรมต่อ
กระบวนการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
 ๑. ประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๙๒ คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๕ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจ านวน 
๗๑คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๗ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๙๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙.๔๗ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ และส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓  
 ในขณะที่การรับรู้ของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๑ , S.D. = ๐.๙๓) 
 นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น ต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๓.๔๐ , S.D. = ๐.๙๐) 
โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๔๙, S.D. = 
๐.๘๓) รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย (x̄= ๓.๔๖, S.D. 
= ๐.๘๕) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๒๖, S.D. 
= ๑.๐๓) ตามล าดับ 



๑๑๗ 

 

 ๒. ประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๑๔๒ คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๘ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจ านวน 
๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๔๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๗๗ และประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ ในขณะที่ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖ และนับถือศาสนาอิสลาม มีจ านวน ๘๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ตามล าดับ 
 ในขณะที่ข้อมูลการรับรู้ของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๑, S.D. = ๐.๙๓) 
 นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทองต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๕๗ , S.D. = ๑.๐๒) โดย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก และ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̄= ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๙) และ (x̄= ๓.๕๙, S.D. = ๑.๐๑) ตามล าดับ 
ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๕๔, S.D. = 
๑.๐๗) ตามล าดับ 
 ๓. ประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๒๐๔ คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๒ โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๕- ๖๐ ปี มีจ านวน ๘๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๐๗ ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบรบัจา้งทัว่ไป มีจ านวน ๘๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ ซึ่งส่วนใหญน่บั
ถือศาสนาอิสลาม จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๙ และนับถือศาสนาพุทธ มีจ านวน ๙๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๖๑ ตามล าดับ 
 ในขณะที่ข้อมูลการรับรู้ของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เกี่ยวกับประเพณีลงเล และบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๑๒ , S.D. = ๐.๘๓) 
 นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่นต่อบทบาทของปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= ๓.๗๖ , S.D. = ๐.๘๖) โดย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๘๔) 
รองลงมาคือความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านเช่ือมร้อยเครือข่าย  มีค่าเฉลี่ย (x̄= ๓.๗๖, S.D. = 
๐.๗๗) และความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทด้านด าเนินการหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= ๓.๕๖, S.D. = 
๐.๙๗) ตามล าดับ 
 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓ : ข้อเสนออันเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี พบว่า จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบายต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล ที่สอดคล้องกับบทบาทและมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่
กรณีศึกษาน้ันจะมีความเช่ือมโยงร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ ว่าด้วย “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความ
ร่วมมือของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินที่สอดคล้องกับความเป็น
พหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน ” โดยมี



๑๑๘ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ กลยุทธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเช่ือมโยงกับข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ที่เช่ือมโยง
กับการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญ ๔ ประการได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีลงเล ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่ปรากฎในพื้นที่พหุลักษณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒) การกระจายความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อย่างสมดุล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การสร้างสังคมสมานฉันท์และสนัติสุข ด้วยกลไกการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรกัษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การก าหนดกลไกการด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ด้วยหลักธรรม
มาภิบาลและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
 
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ท้องถ่ินน่าอย่ํ คุณภาพชีวิตดี ยึดหลักธรรมาภิบาล น าสู่สังคมสันติสุข  ด้วยการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี ้
 ๑. การเพิ่มศักยภาพและความสามารถการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามมาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการท าการเกษตร การส่งเสริมการตลาดให้มีคุณภาพ 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/การตลาดให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมทรัพยากร
บุคลากร/งบประมาณที่สอดคล้องตามภารกิจและจ าเป็นรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของ อสม.ด้วย 

 ๓. การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสาธารณะร่วมในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

   ๔. การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้รักสามัคคี การสร้างเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

  ๕. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ที่มีขีด
สมรรถนะและมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันแสวงหาแนวทางให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ 



๑๑๙ 

 

การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตต้องดีทุกด้าน บนพื้นฐาน
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับกลไกการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล” ทั้งนี้เพื่อให้การ
ด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายได้ดังนี้ 
 ๑.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการส่งเสริมความปรองดองเพื่อให้เกิดพลังความสามัคคีด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการในลักษณะของการปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นต้น 

 ๒.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ จัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล การจัดการแก้ไขปัญหา
น้ าเสียชุมชนเพื่อรักษาคุณภาพน้ าของทะเลและแหล่งน้ าจืด  การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพต าบล การพื้นฟูพื้นที่ที่เคยปลูกและน ามาใช้ประโยชน์ในอดตี 
การจัดการสงวนพันธ์ ขยายพันธ์และการบ ารุงรักษาอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งประมง การส่งเสริมเกษตรกรรมไร่นา
สวนผสมตามวิถีชีวิตด้ังเดิมและสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาชีพ ณ พื้นที่ต าบลไม้แก่น เป็นต้น 

 ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่  การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
น าไปสู่การจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลทะเลน้อย การจัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ินอ าเภอไม้แก่น การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตส านึกเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่ถูกน าเสนอผ่านประเพณีส าคัญเฉพาะถ่ิน เช่น 
ประเพณีลงเลให้เป็นงานประจ าปีของพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น     
 ๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนเพื่อรองรับการอนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีลงเล โดย
มีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่การสนับสนุนให้มีการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด การพนัน อบายมุขและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ชุมชน การจัดให้มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ การส่งเสริมกิจการ อปพร. เพื่อประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ครบวงจร เป็นต้น 

   ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลประเพณีลงเล ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีประจ าถ่ิน การจัดให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพส าหรับวิถีชีวิต
ชาวประมง การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหาดละเวงเป็นลานอเนกประสงค์ รองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจการ
กลุ่มแม่บ้านโดยเฉพาะของฝากและของที่ระลึก รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อประเพณีลงเลและเช่ือมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 ๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล โดยมีกลไกที่
ส าคัญ ได้แก่ การก่อสร้างคูระบายน้ า/ฝาคูระบายน้ าในต าบล การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูระบายน้ ารวมทั้งการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบล เป็นต้น 



๑๒๐ 

 

๕.๒ สรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดการทดสอบสมมติฐานเพื่อท าความเข้าใจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพื้นที่พหวัุฒนธรรมต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากพื้นที่ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสามพื้นที่นั้น คณะนักวิจัยได้
ก าหนดสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ อันจะน าไปสู่การสะท้อนถึงบริบทส าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคิดเห็นดังกล่าวจากการก าหนดข้อมูลตัวแปรข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ศาสนา ภูมิล าเนา ประสบการณ์
การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของประเพณีลงเล ขณะที่ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน
น าเสนอเป็นรายพื้นที่ดังนี้ 
 
พ้ืนท่ีชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
ไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ภูมิล าเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๖ 
 
ตารางที่ ๔๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต าบลไม้แก่น  

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ค่านัยส าคัญ

ทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

๑. เพศ ๐.๐๘๙   
๒. อายุ ๑.๐๙๕   

๓. ระดับการศึกษา ๑.๐๓๒   

๔. อาชีพ ๑.๑๒๕   

๕. ศาสนา ๐.๕๑๕   

๖. ภูมิล าเนา ๐.๗๕๐   

๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล ๐.๘๐๗   

๘. การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไปของประเพณีลงเลและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนรุักษ์
และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๐.๕๔๗   

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 



๑๒๑ 

 

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
สารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ภูมิล าเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 
ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๗ 
 
ตารางที่ ๔๗ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านสารวัน หมู่ ๒ ต าบลไม้แก่น  
 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ค่านัยส าคัญ

ทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

๑. เพศ ๐.๐๗๕   

๒. อายุ ๑.๐๐๐   

๓. ระดับการศึกษา ๐.๐๙๗   

๔. อาชีพ ๑.๐๐๐   

๕. ศาสนา ๑.๐๐๐   

๖. ภูมิล าเนา ๐.๐๗๕   

๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล ๐.๐๘๙   

๘. การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไปของประเพณีลงเลและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนรุักษ์
และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๐.๖๑๘   

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 
พ้ืนท่ีชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานไม่ปรากฎปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้าน
ใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ศาสนา ภูมิล าเนา ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับบริบททั่วไปของ
ประเพณีลงเลและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ทั้งนี้ผล
การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๔๘ 



๑๒๒ 

 

ตารางที่ ๔๘ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากความคิดเห็นของประชาชนบ้านใหญ่ หมู่ ๓ ต าบลไม้แก่น  
 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ค่านัยส าคัญ

ทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

๑. เพศ ๐.๓๘๔   

๒. อายุ ๐.๗๕๗   

๓. ระดับการศึกษา ๐.๘๙๐   

๔. อาชีพ ๑.๒๕๐   

๕. ศาสนา ๑.๐๑๐   

๖. ภูมิล าเนา ๐.๕๕๐   

๗. ประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณีลงเล ๐.๕๗๕   

๘. การรบัรูเ้กี่ยวกับบรบิททั่วไปของประเพณีลงเลและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการอนรุักษ์
และสง่เสรมิประเพณีลงเล 

๐.๑๕๘   

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “การอนุรักษ์ประเพณีลงเล ด้วยกลไกความร่วมมือของชุมชนพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินที่สอดคล้องกับความเป็นพหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน” โดยขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม
บูรณาการยุทธศาสตร์การจัดท าบริการสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินไปปฏิบัติใช้จริงภายใต้
กลไกการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งนับเป็นผลผลิตส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทที่สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วย
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย 
 - หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลทุกระดับ 
ควรร่วมการสร้างมาตรการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องของ
รูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - ควรเปิดพื้นที่ให้ภาควิชาการ ภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
หรือแผนงานพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป็นวาระส าคัญของ
กระบวนการขับเคลื่อนปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของอัตลกัษณ์ชุมชนเชิงบรูณาการ 
 - ก าหนดโครงการ/กิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีร่วมกัน โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนกลางส าคัญใน



๑๒๓ 

 

การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย พร้อมน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน บนฐานของการใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อบูรณาการแผนด าเนินการที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อยอดการวิจัย 
 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล พื้นที่พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ายังมีประเด็น
การศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจและก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางวิชาการมากข้ึน จึงได้เสนอแนะเพื่อต่อ
ยอดประเด็นการวิจัยในครั้งต่อไป เช่น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเฉพาะถ่ินของหน่วยงานภาครัฐในบริบทเชิงพื้นที่
อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบความสัมพันธ์ทางภาษา ศาสนา
และชาติพันธ์ุของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวรูปแบบการจัดกิจกรรมการเช่ือมโยงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์พื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอาทิ 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

 การส ารวจโดยแบบสอบถามภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีพหุวัฒธรรมอ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี” ครัง้น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งจะสะท้อนความคิดเห็นภาพรวมของชุมชนในอ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีโดยได้รับการสนับสุนนทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การ
ร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ท้ังน้ีการส ารวจจะให้ความส าคัญยิ่งต่อประเด็นจริยธรรมการวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยยืนยันว่า
ข้อมูลท่ีได้จะถูกน าเสนอเป็นภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบท้ังเป็นรายบุคคล กลุ่มคน
รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
การเข้าร่วมให้ข้อมูลหรือยุติการตอบแบบสอบถามได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่างใด ใน
การน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพเชิงวิชาการของการวิจัยต่อไป 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
๑.แบบสอบถามน้ี มี ๔ หน้า ประกอบด้วยข้อค าถาม แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี ๒ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมท้ังบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 ส่วนท่ี ๔ ค าถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
บทบาทการพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม 
 
๒. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อได้โดยอิสระตามความคิดเห็นเพื่อความสมบูรณ์และ
สามารถน าข้อมูลฉบับน้ีไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีท่ีกรุณาให้ข้อมูล 
 
 
          คณะผู้วิจัย 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หรือ X ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
๑. เพศ  

 ชาย      หญิง 
 
๒. อายุ  

  ต่ ากว่า 20 ปี     ระหว่าง 21 – 45 ปี 
  ระหว่าง 45 – 60 ปี    มากกว่า 61 ปีข้ึนไป 

 
๓. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา  
   อนุปริญญา     ปริญญาตรีข้ึนไป 
 
๔. การประกอบอาชีพ 

  ไม่ได้ประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
  รับจ้างท่ัวไป     ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน

  
๕. ศาสนา 

  พุทธ      อิสลาม 
  คริสต์      ศาสนาอื่น ระบ…ุ………………… 

 

๖. ภูมิล าเนาเดิมและท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน (อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี) 

  ภูมิล าเนาเดิมและปัจจุบันอาศัยในพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
  ภูมิล าเนาเดิมต่างพื้นท่ี แต่ปัจจุบันอาศัยในพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
  ภูมิล าเนาเดิมแต่ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันอยู่นอกพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

 
๗. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีลงเลอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

  ไม่เคยเข้าร่วม     เข้าร่วมเป็นบางครั้ง 
  เข้าร่วมทุกครั้ง     
 
 



๑๓๑ 

 

ตอนที่ ๒ การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตอ่
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
ค าช้ีแจง จงเติมเครื่องหมาย หรือ Xลงใน รายข้อที่ตรงกับการรับรู้ของท่านมากที่สุด 

ประเดน็การรบัรูเ้กี่ยวกับประเพณีลงเล / 
บทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ต่อการอนุรกัษแ์ละสง่เสริมประเพณ ี

ไม่ทราบ
เลย 

พอทราบ
บ้าง 

ทราบเป็น
อย่างด ี

๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีท่ีปรากฏพบได้
เฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
และก าลังเสี่ยงต่อการสญูหาย 

   

๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH (Intangible 
Cultural Heritage)รวมท้ังเตรียมข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกของ UNESCO อีกด้วย 

   

๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๕ ค่ า เดือน ๘ และต้องตรงกับวันจันทร์หรือ
วันพฤหัสบดีเท่าน้ัน 

   

๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยส าคัญอย่างยิ่ง
ของการประกอบพิธีกรรมในประเพณีลงเล 

   

๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบพิธีกรรม
ลงเลท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   

๖. การท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะประการหน่ึง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

๗. กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถเลือกจัด/ไม่จัดประเพณีได้ตาม
ความต้องการของชุมชนโดยตรง 

   

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทหลักในการจัดประเพณีลงเล 

   

๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัด
ประเพณีลงเลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

   



๑๓๒ 

 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

ค าช้ีแจงเติมเครื่องหมาย หรือ X ลงใน  รายข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเลอ าเภอไม้แก่น จงัหวัดปัตตานี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 

๑. บทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก 
๑.๑) อปท.เปรียบเสมือนเจ้าภาพหลัก
ในการด าเนินการจัดประเพณี 

     

๑.๒) อปท. ควรมีนโยบายการอนุรักษ์
ประเพณีไว้ในแผนพัฒนาทุกระยะ 

     

๑.๓) อปท. ต้องน ายุทธศาสตร์อนุรักษ์
ประเพณีมาสู่การปฏิบัติงานที่แท้จริง 

     

๑.๔) อปท. ต้องสร้างต้นแบบ/Best 
Practice ถ่ายทอดบทเรียนการอนุรักษ์
ประเพณีแก่ชุมชน/หน่วยงานอ่ืน 

     

๑.๕) อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประเมินคุณค่า/ผลกระทบของประเพณี 

     

๒. บทบาทด้านผู้อ านวยความสะดวก 
๒.๑) อปท.ควรประชาสัมพันธ์แบบ
แผนงาน/แนวทางที่ชดัเจนแก่ชุมชนใน
การอนุรักษ์ประเพณี 

     

๒.๒) อปท.ควรอ านวยความสะดวกใน
การจัดสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพื่อรองรับประเพณี 

     

๒.๓) อปท. ควรพฒันาความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล/งบประมาณเพื่อ
รองรับการจัดประเพณี 

     

๒.๔) อปท. ควรมีการจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ
เพื่อการอนุรักษ์ประเพณี 

     

๒.๕) อปท. ควรก าหนดรูปแบบการ
ฟื้นฟู,สง่เสริมและสืบสานประเพณี/อัต
ลักษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน 

     



๑๓๓ 

 

ตอนที่ ๓ (ต่อ) ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเลอ าเภอไม้แก่น จงัหวัดปัตตานี 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
๓. บทบาทด้านผู้เช่ือมร้อยเครือข่าย 
๓.๑) อปท.ควรประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่นอ่ืนทั้งใน
และนอกพื้นที่ในการอนุรักษ์ประเพณี 

     

๓.๒) อปท.ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมกับผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ประเพณี 

     

๓.๓) อปท. ควรสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

     

๓.๔) อปท. ควรมีการเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลประเพณีกับสภา
วัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 

     

๓.๕) อปท. ควรเปิดพื้นที่ให้เอกชนมี
บทบาทในการร่วมจัดประเพณี 

     

 

ตอนที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

๔.๑ ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

๔.๒ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคณุทกุท่าน 



๑๓๔ 

 

แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่

พื้นที่พหุวัฒนธรรมอ าเภอไม้แกน่ จังหวัดปัตตานี 
-------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
2. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ บริบทและศักยภาพการจัดการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2.1 สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินไม้แก่น 
 2.2 ข้อมูลด้านทรัพยากร, การบริการพื้นฐานและการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ 
 2.3 บริบท กิจกรรมและรูปแบบรายละเอียดการจัดประเพณีลงเล พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 
3. บทบาทตามมาตรฐานการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3.1. บทบาทด้านการอ านวยความสะดวก 
 3.2. บทบาทด้านการเช่ือมร้อยเครือข่าย 
 3.3. บทบาทด้านการด าเนินการหลัก 
 
4. ขอบข่ายการก าหนดความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เช่ือมโยงกับเครือข่าย
การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
 4.2 หน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
 4.3 หน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน 
 4.4 หน่วยราชการอื่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชน 
 4.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับประชาชน/ประชาสังคม 
 
5. จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ต่อการจัดการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
6. แนวโน้มการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเลเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่พหุวัฒนธรรม อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

 

7. ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้บริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 



๑๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

- การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการประเมิน คะแนนผู้เช่ียวชาญ รวม IOC 

๑ ๒ ๓ 
๑.เพศ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
๒.อายุ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 
๓. ระดับการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
๔. การประกอบอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
๕. ศาสนา ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
๖. ภูมิล าเนา ๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 
๗. การเข้าร่วมประเพณีลงเล ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

 
ตอนที่ ๒การรับรู้เกี่ยวกับประเพณีลงเล รวมทั้งบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี ในพ้ืนที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

รายการประเมิน 
คะแนน

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC 
๑ ๒ ๓ 

๑. ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ปรากฏพบได้เฉพาะในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น 
จังหวดัปัตตานี และก าลงัเสีย่งต่อการสญูหาย 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๒. ประเพณีลงเล ถูกบรรจุในฐานข้อมูลมรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม หรือ 
ICH (Intangible Cultural Heritage)รวมทั้งเตรียมขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ของ UNESCO อีกด้วย 

๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 

๓. การประกอบพิธีกรรมลงเล จะจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ และต้อง
ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหสับดเีท่าน้ัน 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๔. การสะเดาะเคราะห์ถือเป็นนัยส าคัญอย่างยิง่ของการประกอบพิธีกรรมใน
ประเพณีลงเล 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๕. อิทธิพลของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นปัจจัยส าคญัในการก าหนด
รูปแบบพิธีกรรมลงเลทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๖. การท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมถือเป็นบริการสาธารณะ
ประการหน่ึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๗. กฏหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกจัด/ไม่จัด
ประเพณีได้ตามความต้องการของชุมชนโดยตรง 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ มีบทบาทหลักในการจัด
ประเพณีลงเล 

๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 

๙. ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนการจัดประเพณีลงเลจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๑๐. ชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีลงเล 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

รวมค่า IOC ทกุข้อ ๐.๙๓ 



๑๓๗ 

 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเหน็และความต้องการเก่ียวกบับทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
อนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จงัหวดัปัตตานี 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
๑ ๒ ๓ 

๑. บทบาทด้านผู้ด าเนินการหลัก 
๑.๑ อปท.เปรียบเสมือนเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดประเพณี ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
๑.๒ อปท. ควรมีนโยบายการอนุรกัษ์ประเพณีไว้ในแผนพฒันาทุก
ระยะ 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๑.๓ อปท. ต้องน ายุทธศาสตร์อนรุักษ์ประเพรม๊าสู่การปฏิบตัิงาน
อย่างแท้จริง 

๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 

๑.๔ อปท. ต้องสร้างต้นแบบ/Best Practice ถ่ายทอดบทเรยีนการ
อนุรักษ์ประเพณีแก่ชุมชน/หน่วยงานอื่น  

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๑.๕ อปท. เป็นหน่วยงานหลกัในการประเมินคุณค่า/ผลกระทบของ
ประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๒. บทบาทด้านผู้อ านวยความสะดวก 
๒.๑ อปท.ควรประชาสัมพันธ์แบบแผนงาน/แนวทางที่ชัดเจนแก่
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๒.๒ อปท.ควรอ านวยความสะดวกในการจัดสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพือ่รองรบัประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๒.๓ อปท. ควรพฒันาความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล/งบประมาณ
เพื่อรองรับการจัดประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๒.๔ อปท. ควรมีการจัดต้ังสภาวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินเป็นการ
เฉพาะเพือ่การอนุรักษ์ประเพณี 

๑ ๐ ๑ ๒ ๐.๖๗ 

๒.๕ อปท. ควรก าหนดรูปแบบการฟื้นฟ,ู ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณี/อัตลกัษณ์ชุมชนให้ยั่งยืน 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๓. บทบาทด้านผู้เชื่อมร้อยเครือข่าย 
๓.๑ อปท.ควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภครัฐ/ท้องถ่ินอื่น
ทั้งในและนอกพื้นที่ในการอนรุักษ์ประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๓.๒ อปท.ควรสร้างเครอืข่ายความร่วมกับผู้น าทอ้งที่/ผู้น าชุมชนเพื่อ
การอนุรกัษ์ประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๓.๓ อปท. ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชนใน
การอนุรกัษ์ประเพณี 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๓.๔  อปท. ควรมีการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมลูประเพณีกบัสภา
วัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 

๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 

๓.๕  อปท. ควรเปิดพื้นที่ใหเ้อกชนมบีทบาทในการร่วมจัดประเพณี ๑ ๑ ๑ ๓ ๑.๐๐ 
รวมค่า IOC ทุกข้อ ๐.๙๕๖ 



๑๓๘ 

 

การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค 

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

Reliability Coefficient 
N of Cases =๓๐  N of Items = ๓๒ 
Alpha = .๘๑๙๔ 
 
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .๘๑๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ในโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชน ณ หมู่ ๑ บ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชน ณ หมู่ ๒ บ้านสารวัน ต าบลไทรทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ และเจ้าหน้าที่ทหารใน ณ หมู่ ๓ บ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น 



๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ สภาวัฒนธรรมอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยฯ โดยร่วมกับปลัดอ าเภอไม้แก่น 

 

  

 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนณ หมู่ ๓ บ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น 


