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ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน, การวางแผนและผังเมือง, การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน, ชุมชนต าบล
แหลมโพธ์ิ 

นาย วาเอล เจะมะ:  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิ จังหวัดปัตตานี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน 

  
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด กระบวนการ  และวิธีการมีส่วนร่วม 

ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลม
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมในพื้นท่ีวิจัย  วิธีวิจัย
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เป็นเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส ารวจภาคสนาม และการรวบรวมข้อมูลด้าน
ความคิดเห็นและความต้องการด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ัวไปใน
พื้นท่ีวิจัย กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม ด าเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม 
พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติพรรณนา  การเปรียบเทียบค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า ด้านความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม ท้ัง 3 กลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
การมีส่วนร่วมท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงไปได้แก่ 
การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ค่าเฉลี่ย 4.06 และการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) 
ค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีวิจัย และกลุ่มผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ินได้แสดงความประสงค์ต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 ท้ังนี้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความส าคัญโดยรวมสูงท่ีสุด คือ กลุ่ม
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม รองลงไป คือ กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีวิจัย ตามล าดับ 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์และความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน  จึงท าให้มองเห็น
ความส าคัญในระดับท่ีแตกต่างกัน ด้านข้อเสนอแนะในการน าผลจากการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยได้เสนอให้น าการมีส่วนร่วม 7 ระดับ
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มาใช้ในการวางแผนและผังเมืองทุกระดับ โดยรัฐบาลควรบรรจุไว้เป็นหลักการส าคัญใน
ระดับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองควรด าเนินการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึนตามกรอบทฤษฎี นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองมากข้ึน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจในเร่ืองแผนและ
ผังเมืองและประโยชน์ท่ีจะได้รับ ท้ังนี้นักวางแผนและนักผังเมืองควรส ารวจพื้นท่ีวางผัง พบปะผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน จัดเตรียม
สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพสามมิติ หุ่นจ าลอง และภาพเคลื่อนไหว นอกเหนือจากแผนท่ีและแผนผังแบบเดิม ๆ ท่ีไม่สามารถ
สื่อสารให้คนท่ัวไปเข้าใจได้ โดยน าเสนอต่อผู้น าชุมชนก่อน แล้วจึงน าเสนอต่อประชาชนท่ัวไป เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ภาพรวมแก่ผู้น า ก่อนจะเร่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย ท้ังนี้ก็เพื่อให้เกิดความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามกรอบ
แนวคิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  ซึ่งรัฐบาลได้ใช้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการแก้ปัญหา
ชายแดนภาคใต้ 
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MR. WA-EL JAH-MA : A STUDY ON PUBLIC PARTICIPATION IN  TOWN 
CONSERVATION AND REVITALIZATION PLANNING FOR LAEM POH COMMUNITY, 
PATTANI PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SITTHIPORN 
PIROMRUEN 

The objectives of this research are to investigate, analyze and evaluate theories, principles, 
methods and process in public participation available in the field of study, people’s views and desire to 
participate in town conservation and revitalization planning, to propose recommendations on public participation 
in Muslim neighborhood such as Laem Poh. In conducting the research, employed methods included collecting 
information from printed documents, electronic sources, and field survey. Public views and desire were gathered 
from 120 samples by means of questionnaires and interviews from 3 groups including Laem Poh residents, local 
leaders, and experts in public participation. The collecting task was done during January – March 2018 and a 
statistical analysis was performed using percentages, means and standard deviation. The findings from the 
research reveal that 3 groups reflex their views in the same direction. Participation as described in “General 
Theory of Participation” is the most desirable with the means of 4.11 in the 1- 5 rating scale, follow by 
participation provided in the City Planning Act B.E. 2518 (means 4.06) and participation as proposed in the new 
City Planning Act (means 3.83), respectively. On the other side, desire to participate in conservation and 
revitalization planning and designing of Laem Poh, group 1 and 2 wishes to participate at the highest means of 
4.20.   From the researcher interpretation, group 3 has given the highest means followed by group 2 and group 1. 
These phenomena probably reflected their levels of experience and understanding on the subject matter of 
public participation in planning. The researcher then recommended reinstating 7 levels of participations as 
delineated in the General Theory into the plan making process at all levels, treats this principal as the 
government’s requirement of good governance in public policy. The Department of Public Works and Town and 
Country Planning should rewrite its New City Planning Act by providing more means of participation within the 
content as suggest in the General Theory. Furthermore, to provide a meaningful of participation to all, it is 
necessary for planners to conduct a field survey before making a first step of participation, meet local leaders in 
their neighborhoods, preparing multi-media for making a better understanding the subject matter of plan and its 
benefit to the community as a hole. These may include a three-dimensional illustration, scaled model, graphic 
and video. Then, the educated the leaders will guide their fellow residents for better understanding of the 
coming participation process and plans, as suggested by His Majesty the late King Bhumibol to “understanding, 
reaching, developing”, which is the government strategy in combating the troubling 3 southern Thai provinces. 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัด
ปัตตานี” สามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงได้ดีตามเวลาท่ีก าหนด เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย เร่ิมตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะแนวทางและทางเลือกในการ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตามล าดับมาโดยตลอด  คณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ ประธานกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ
วัฒนา ธาดานิติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีให้ความกรุณาเสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังให้ค าแนะน า 
เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ข้ึน 

ในช่วงเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้รับความเมตตาจาก
อาจารย์ประจ าทุกท่านของภาควิชาออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้
ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชา ทฤษฎีและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชานี้ อย่างกระตือรือร้น กระตุ้นให้ผู้วิจัยมีความคิด
ริเร่ิมท่ีน าไปสู่การพัฒนาตนเองและสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ 

อนึ่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม นายภูริพัฒน์  จรัสสาธรวัฒน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ 
นายนายนิมะ  เจะอาแว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ นายดอเลาะห์ เจ๊ะแต นักวิจัยอิสระชุมชนแหลมโพธิ์ ได้
แนะน าและประสานงานให้ผู้วิจัยเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีวิจัยได้อย่างท่ัวถึง  นางสาวปรัศนีย์ หลียะลาและกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิท่ีเสียสละช่วยแจกแบบสอบถามในระหว่างการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชนท้ัง  4 
หมู่บ้าน ท้ังนี้หน่วยงานรัฐกลุ่มนักวิชาการทางด้านวิชาชีพในการวางแผนและผังเมือง 3 จังหวัดภาคใต้น าทีมโดย นายรุสลัน โตะ
แปเราะ นักผังเมือง หน่วยงานเอกชนองค์กรอิสระ (NGO) กลุ่มนักอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ าอ่าวปัตตานีน าทีมโดย นางสาวล
ม้าย มานะการ เลขานุการ สมาคมลุ่มน้ าสายบุรี ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้ ผู้น าชุมชนนายอันวา เจะมะ 
ก านันต าบลแหมโพธ์ิ  ผู้น าศาสนา นายอาเซ็ง กาเดร์ และนายเจะอูมา มะลี 

โต๊ะอีหม่ามประจ าหมู่บ้านแหลมโพธ์ิท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยประสานงานภายในชุมชนให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างราบร่ืน และสุดท้ายก็คือประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ด้วยความยินดีและเต็มใจ ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยคร้ังนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี
ในเวลาอันควร 

บัดนี้ การด าเนินการวิจัยได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านและหน่วยงานท่ีกล่าวถึง
ข้างต้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
  

วาเอล  เจะมะ 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ 
และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝุาย (แสนสุริยา รักเสมอ, 2560) กระบวนการมีส่วน
ร่วมมีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบที่ ถูกน ามาใช้ข้ึนอยู่กับบริบทของพื้นที่เป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของพื้นที่  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เห็น
ความส าคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสันติสุขของบ้านเมือง
กลับมาโดยเร็ว เพื่อจะได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาบ้านเมือง ทั้งนี้รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทางด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย
ในชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น 
การจัดกิจกรรมเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนให้แสดงความคิดเห็น ถือเป็นเรื่องที่ดีส าหรับ
ชุมชนที่จะได้มีโอกาสก าหนดทิศทางในการพัฒนาของชุมชนเองด้วย การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้อยู่
อาศัยในกระบวนการต่าง ๆ ในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ 
นอกจากนี ้กระบวนการมีส่วนร่วมยังสามารถเป็นตัวเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชนชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแก้ไขปัญหาส่งเสริมความมั่นใจ และสร้างความโปร่งใส
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างมีทิศทางอีกด้วย (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2560) 
 พื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี โดยสภาพแวดล้อมทั่วไปพื้นที่มีจุดเด่น คือ มี
ลักษณะสันทรายที่กลายเป็นแหลมยื่นโค้งออกไปในทะเล เรียกกันว่า แหลมตาชีหรือแหลมโพธ์ิ ที่มี
ความยาวจนสุดปลายแหลมประมาณ 22 กิโลเมตร เหมาะส าหรับการท าประมงขนาดเล็กแบบยังชีพ
ของชาวบ้าน ทั้งนี้พื้นที่แหลมโพธ์ิในอดีตเคยใช้เป็นที่ก าบังลมเพื่อจอดทอดสมอของเรือส าเภา เรือ
สินค้านานาชนิดในยุคของเมืองลังกาสุกะ ซึ่งเป็นท่าชายฝัง่ริมอ่าวปัตตานีในปัจจุบนั และรุ่งเรืองข้ึนมา
จากการค้าทางทะเลเมื่อราวพุทธศตวรรษที่21 อีกทั้งพื้นที่แหลมโพธ์ิยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติทาง
ทะเลอ่าวไทยและอ่าวปัตตานี รวมถึงทรัพยากรระบบนิเวศที่ส าคัญ คือ พื้นที่ชุ่มน้ าและปุาชายเลน 
(วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2558) 
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 ทั้งนี้ชุมชนแหลมโพธ์ิมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และแหล่งพื้นที่โบราณสถาน ได้แก่ 
มัสยิดชุมชนบ้านดาโต๊ะ ที่มีอายุราวเดียวกับมัสยิดกรือเซะ รวมถึง สุสานหรือ“กูโบร์”ของอดีตเจ้า
เมืองหลายคน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เช่ือกันว่าเป็นเจ้าเมืองยะหริ่งที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 200 ปี 
(วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2548) 

 ครอบคลมุพื้นทีป่ระมาณ 10,439 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก การ
ปลูกมะพร้าว และส่วนหนึง่ก็ไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ประชากรโดยรวมอยูท่ี่
ประมาณ 8,482 คน มีที่อยู่อาศัยประมาณ 1,200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ต าบลแหลม
โพธ์ิ ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบูดี หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี 
และหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน บ้านตะโละสะมิแล, 2559) 
 ในปัจจุบันชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิได้ประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละประเภท ท าให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยปราศจากการวางแผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ง
เป็นการพัฒนาชุมชนในอนาคตอย่างไร้ทิศทาง ขาดการวางผังเมือง ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิที่ส าคัญมี
ด้วยกัน 4 ชุมชน สภาพในปัจจุบันชุมชนหมู่บ้านดาโต๊ะและชุมชนหมู่บ้านตะโละสะมิแล ถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย รวมถึงมี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ในอดีตรัฐให้การสนับสนุน แตป่ัจจุบันขาดการดูแลรักษาท าให้เกิดความ
เสื่อมโทรมจนเกือบจะใช้การไม่ได้ 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์ชุมและฟื้นฟูชุมชน จะเป็นการ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐ  ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนในพื้นที่  ได้มีบทบาทใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา 
ร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงการลงมือปฏิบัติการแกป้ัญหาร่วมกนัในการ
วางแผนผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาชุมชนของ
ภาครัฐที่ก าหนดไว้ ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิเป็นชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ปัจจุบันชุมชนก าลังเติบโตโดยปราศจากการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมีความ
เสื่อมโทรมโดยรอบพืน้ที่บรเิวณชุมชนและสว่นอื่นในต าบลแหลมโพธ์ิ  จึงมีความจ าเป็นที่ควรจะจัดท า
แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยเปิดโอกาสเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
วางแผนและผังเมือง ทั้งนี้จึงสมควรที่จะท าการวิจัยเพื่อหารูปแบบกระบวนการและวิธีการมีส่วนรวม
ของประชาชนในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชมชนที่เหมาะสมกับบรบิทและสอดคลอ้งกับสภาพทาง
สังคมของชุมชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่แหลมโพธ์ิ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม 
และตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเปราะบาง โดยพื้นฐานลักษณะการมีส่วนร่วมที่เป็น
จุดเด่นภายในชุมชนมุสลิม เป็นช่วงที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความส าคัญของการเข้าร่วมประกอบ
ศาสนกิจการละหมาดร่วมกันทีม่ัสยิดหรอืสุเหร่าภายในพื้นที่ชุมชน ตลอดทั้งวันใน 5 ช่วงเวลาของการ
รวมกลุ่มกันประกอบพิธีศาสนา จึงท าให้ประชาชนทั่วไปมีความผูกพันกับผู้น าศาสนามากกว่าผู้น า
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ชุมชนในท้องถ่ิน และมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ปกครอง แนะน า และแก้ไขปัญหาต่างที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ชุมชนมุสลิมยังมีลักษณะจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแสดงความเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเองออกมาอย่างชัดเจนในรูปแบบการด าเนินชีวิต เ ช่น การแต่งกาย ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อย่างชัดเจน ซึ่งมีความแตกต่างจากชุมชนชาวไทยพุทธที่มีสถานที่
วัดเป็นจุดศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจในแต่ละช่วงเทศกาลที่ส าคัญ โดยไม่ได้ประกอบศาสนกิจ
เป็นกิจวัตรประจ าวันเหมือนชุมชนมุสลิม รวมถึงลักษณะวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้งนี้ชุมชนมุสลิมภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถอยู่รวมกันได้บนความ
หลากหลายวัฒนธรรม ในรูปแบบพหุวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน 

ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะได้น ากลับมาเสนอแนะให้กับชุมชนได้น าไปใช้ รวมทั้งผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์กับชุมชนมุสลิมอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด กระบวนการ และวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองของประชากรในชุมชนมุสลิมต าบลแหลมโพธ์ิ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองส าหรับ
ชุมชนมุสลิมต าบลแหลมโพธ์ิที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 

3. ค าถามเพื่อการวิจัย 
            ในกระบวนการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ  จังหวัด
ปัตตานี จะมีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรวมอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับบรบิทและสอดคล้องกบั
สภาพทางสังคมที่พิเศษของชุมชนมุสลิมในภาคใต้ 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตทางด้านพื้นที่ที่จะท าการวิจัย ครอบคลุมชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ซึ่งประกอบด้วย 4 
หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านบูดี หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านปาตาบูด ีและ 
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ทั้ง 4 ชุมชนนี้มีพื้นที่ต่อเนื่องในระยะทาง 10 กิโลเมตร และมีเนื้อที่
ประมาณ 10,439 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แหลม ดินทราย มีประชากรประมาณ 8,482 คน มีที่อยู่อาศัย
ประมาณ 1,200 หลังคาเรือน (การศึกษานอกระบบโรงเรียน บ้านตะโละสะมิแล, 2559) 
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 ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จงัหวดัปตัตานี  
ที่มา: ภาพถ่ายทางอากาศลักษณะภูมิประเทศ (Google Earth,2016) 

ขอบเขตด้านทางเน้ือหา ประกอบด้วย  
 1. การศึกษา ทฤษฎี แนวความคิด หลักการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม นิยามของการมีส่วน

ร่วม กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการของการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ สาระส าคัญของการวางแผน
และผังเมืองในประเทศไทย การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และกรณีศึกษาการ
จัดท าแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

 2. การศึกษาประวัต ิบริบท และสภาพปัจจุบันของพื้นที่วิจัย 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ชุมชนแหลมโพธ์ิ การตั้ง ถ่ินฐานของชุมชน 

ลักษณะทางด้านกายภาพของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ลักษณะ
ทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวระบบนิเวศ และนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะต้องให้ความส าคัญและคุณค่าในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบริบทของพืน้ที่ในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอยู่ร่วมกันใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

 3. การส ารวจความคิดเห็นของประชากรต่อการมีส่วนร่วม 
 การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินระดับความส าคัญของ

กระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง และสิ่งที่สมควร
ได้รับการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูในชุมชนแหลมโพธ์ิมากที่สุด  

หมู่ที่ 4 บา้นดาโต๊ะ 
หมู่ที่ 2 บา้นตาโละสะมิแล 

หมู่ที่ 1 บา้นบูด ี
หมู่ที่ 3 บา้นตาปาบูด ีอ่าวไทย 

อ่าวบางปู 

แหลมตาข ี

ต าบลตาโละกาโปร์ 
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 4. การประมวลผล วิเคราะห์ และการสรุปผล 
  การประมวลผล วิเคราะห์ และการสรุปผลการประเมินระดับความส าคัญของ
ประชากรที่มีต่อกระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง และสิ่งที่สมควร
ได้รับการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูในชุมชน  
  5. การเสนอแนะกรอบและแนวทางในการด าเนินการ 

 การเสนอแนะกรอบและแนวทางในการด าเนินการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
5. กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินการจ านวน 7 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัย 

การก าหนดหัวข้อเรื่องและช่ือเรื่องที่สนใจ การก าหนดปัญหาการวิจัย การร่างเค้า
โครงและเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของการมีส่วนร่วม 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการมีส่วนร่วมจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองโดยศึกษาจากต ารา หนังสือ 
ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบการวิจัย 
การออกแบบกระบวนการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฏี วิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่จะ 
ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงระยะเวลาด าเนินการ การก าหนดประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง และรายละเอียดในการด าเนินการอื่น ๆ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวิจัยภาคสนาม  
การด าเนินการวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วย การศึกษาประวัติการตั้งถ่ินฐานและ

พัฒนาการของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ การศึกษาและส ารวจสภาพทั่วไปและลักษณะทางกายภาพ
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการและวิธีการของการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ที่ใช้ส าหรับส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการจัดท าข้อเสนอแนะการ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดท ากรอบและแนวทางในการด าเนินการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมอืง 
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ขั้นตอนท่ี 7 การสรุปผลการวิจัย  

การจัดท ารายงานสรปุผลการศึกษาเป็นรปูเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทัง้จัดท าเอกสาร
ส าหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
 

6. วิธีการวิจัย   
 

 6.1 วิธีการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
  6.1.1  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริบทและสัณฐานชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารประวัติศาสตร์ และเอกสารการวิจัยจาก
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1.2  การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร การศึกษา รายงานวิจัย และกรณีศึกษา 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและต าราวิชาการ รายงานการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการ
ค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและ
ผังเมือง และพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ 

 6.2  วิธีการเก็บข้อมูลความคิดเห็น ต่อกระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองและการประเมินสภาพปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งมี
กลุ่มเปูาหมายดังนี้ 
  - กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ   
  - กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ฯลฯ  
  - กลุ่มนักวิชาการและนักผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม 
  6.2.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คนในชุมชนแหลมโพธ์ิ ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมด้วยแบบสอบถาม และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง 
  6.2.2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่มที่ 3 
นักวิชาการ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์จะไม่ก าหนด
ค าตอบไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ตอบได้อย่างอิสระตามความพอใจของผู้ถูกสัมภาษณ์  โดยมี
โครงสร้างของค าถามสั้น ๆ ตามกรอบแนวคิด และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 

 6.3  วิธีการประเมินและวิเคราะห์ 
  การประเมินและวิเคราะห์ใช้วิธีการดังนี้ 
  6.3.1 การประเมินระดับความเห็นต่อกระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมและ
การประเมินสภาพปัจจุบัน ใช้วิธีการให้ค่าน้ าหนักแบบ  (Likert Scale) จ านวน 5 ระดับโดย “น้อย
ที่สุด” เท่ากับ 1 และ “มากที่สุด” เท่ากับ 5 
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 6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้สถิติ พรรณนา(Descriptive 
Statistics) วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ SD.) 
 
7. ข้อตกลงเบ้ืองต้น  
 1. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยก าลังด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) อยู่ในข้ันตอนการยกร่าง ยังไม่ได้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ การวิจัยน้ีจะท าการศึกษาในหมวดและมาตราที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองในพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ 

2. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) (Lawamendment, 2559) ที่อยู่ใน
ข้ันตอนการยกร่าง มีหน่วยงานและองค์กรหลายแห่งก าลังด าเนินการ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ฉบับที่ร่างโดย
เป็นการเปรียบเทียบในการจัดท าแบบประเมินแสดงความคิดเห็นของกลุม่ตัวอย่างวิจัยทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อ
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนรวมในการวางแผนผังเมือง ที่อาจน าไปสู่ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นร่างที่ได้บรรจุเนื้อหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองไว้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุม อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับที่ได้รับการเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาน้ัน มีเนื้อหาสาระทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองแตกต่าง

จากฉบับที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยค่อนข้างมาก 

3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิ ใ น
ปัจจุบันพื้นที่วิจัยยังไม่เคยได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมมาก่อน แต่ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญและ
คุณค่าของสภาพแวดล้อมชุมชนในการตั้งถ่ินฐาน และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์ เนื่องจากใน
สภาพปัจจุบันได้มีการพัฒนาและมีความเจริญอย่างก้าวกระโดด โดยไม่มีมาตรการในการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงได้เลือกพื้นที่ในการวิจัยเพื่อส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านความต้องการ หากใน
อนาคตได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ก็จะสามารถ
น าข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในพื้นที ่น าไปใช้เป็น
แนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนแหลมโพธ์ิได้ 
 

8. นิยายศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. การมีส่วนร่วม หมายถึง การสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสใหส้าธารณชน ที่เกี่ยวข้อง
ได้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาและ
ตัดสินใจ โดยมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินการตามวิธีการสรุปและประเมินผล เพื่อรับผลประโยชน์
ตามมุ่งหมายวัตถุประสงค์ (อคิน รพีพัฒน์, 2527b) 
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 2. กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง ข้ันตอนหลายข้ันตอนที่ต่อเนื่องกันของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยทั่วไปจะเริ่มจากข้ันตอนการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม จากนั้นจะน าไปสู่ข้ันตอนการก าหนดวิธีการการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ข้ันตอนการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด และข้ันตอนการสรุปและประเมินผล 
 3. การอนุรักษ์และฟื้นฟู หมายถึง การสงวนรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการ  
ส่วนการฟื้นฟู คือ การสงวนรักษาสิ่งที่มีอัตลักษณ์และมีคุณค่าในด้านใดด้านหนึ่งของชุมชน โดยมี
กระบวนการด าเนินการเพือ่อนุรกัษ์ ปรับปรุง แก้ไข ในสิ่งที่มีปัญหาและสญูเสียไปให้ฟื้นคืนกลับข้ึนมา
จนสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดยค านึงถึงการสงวนรักษาองค์ประกอบทางด้านกายภาพสังคม
เศรษฐกิจของชุมชน ที่ เคยเป็นอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นกลับสู่สภาพเดิมอย่างยั่ งยืน 
(Miiangbangkok, 2558) 
 4. การวางผังเมือง หมายถึง การวางผังทางกายภาพที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขต
เมืองและพื้นที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชนที่ดิน เพื่อใหประโยชนสูงสุด 
และสามารถเช่ือมโยงในแตละบริเวณดวยการคมนาคม และขนสงที่มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท การวางผัง
เมืองจะเปนการเตรียมการเพื่อรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มข้ึน (กรม
โยธาการและผังเมือง, 2551)  
 5. ผังชุมชน หมายถึง ผังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้ท้องถ่ินมีการ
จัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม เนื่องจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจ านวนมากยังไม่มีกรอบแนวทางการ
พัฒนาที่ ชัดเจน ประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวอย่าง ไม่ เหมาะสม มีการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม เกิดปัญหาการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่
เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน 
ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคเอกชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ตามบทบาทและภารกิจ
ของตนเอง (กรมโยธาการและผังเมือง, 2551) 
 6. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่มที่มารวมกันต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ในอาณาเขตทาง
กายภาพและการปกครอง อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์กัน เป็นกลุ่มคน
ที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกันจึงอาจมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมี
วัฒนธรรมความเช่ือ หรือความสนใจร่วมกัน (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530) 
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 7. องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งข้ึนเพื่อ
ด าเนนิการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ 
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขีองสมาชิกในกลุ่ม (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน, 2558)  
 8. แหลมโพธ์ิ หมายถึง แหลมที่เกิดจากพื้นที่ดินงอกจากท้องทะเลหรือเกิดจากกระแสลมพัด
ทรายทับถมกันจนเกิดพื้นที่ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ของแหลมโพธ์ิเป็นที่ดินยื่นยาวลงไปในทะเลกว่า 
10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10,439 ไร่ มีอาณาเขต ทิศเหนือติดทะเลอ่าวไทย ทิศใต้ติดอ่าวปัตตานี 
ทิศตะวันออกติดต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง และทิศตะวันตกติดแหลมตาชี  (การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน บ้านตะโละสะมิแล, 2559) 
 9. ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ หมายถึง ชุมชนชนบทที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของต าบลแหลม
โพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านบูดี หมู่ที่ 2 ชุมชน
บ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านปาตาบูด ีและ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ทั้ง 4 ชุมชนนี้มีพื้นที่ 
10,439 ไร่ประชากรประมาณ 8,482 คน ที่อยู่อาศัยประมาณ 1,200 หลังคาเรือน 
 10. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ า ลม อากาศ ภูเขา ปุาไม้ สัตว์ พืช เป็นต้น  
(ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)  
 11. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึนหรือดัดแปลง
จากทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิม เช่น อาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน เข่ือน ก าแพง เป็น
ต้น (ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 
 12. สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ ภาษา ความเช่ือ ประเพณีศาสนา 
ตลอดถึงค่านิยมทางสังคม ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากร สร้างสังคมที่
แตกต่างจากในอดีต (ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1. หลักการ และแนวคิด การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนรุักษ์
และฟื้นฟูชุมชนชนบท 
 2. ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองของประชากรใน
ชุมชนมุสลิมต าบลแหลมโพธ์ิ 
 3. การเสนอแนะแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูส าหรับชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
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10. การน าเสนอผลการวิจัย 

 1. การน าเสนอผลการวิจัย โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาวิทยาลัย 
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยเนื้อหา ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนที่ แผนผังบริเวณ รูปภาพ 
ประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมทั้งหมด 7 บท คือ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี 
แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง 
บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย บทที่ 4 บริบทของพื้นที่วิจัย บทที่ 5 การด าเนินการวิจัยภาคสนาม บท
ที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และบทที่ 7 บทสรุป 
 2. การน าเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบความทางวิชาการ และโปรแกรม Power Point 
เพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 3. การน าเสนอในรูปแบบแผ่นบันทึก (CD) รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 
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บทท่ี 2  

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
การวิจัยในบทที่ 2 นี้ จะเป็นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

มีส่วนร่วม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชน เริ่มตั้งแต่ความหมายและแนวคิดของการมีส่วนร่วม ทฤษฏี
และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนของการมี
ส่วนร่วม  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ หลักการและสาระส าคัญในการ
วางแผนและผังเมือง การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษา การจัดท า
แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนริมน้ าจันทบูร และ สรุป  
 

1. ความหมายและแนวความคิดของการมีส่วนร่วม 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง  การสื่อสารสองทาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ร่วมตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยองค์กรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงานหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา และ
เปิดเผย เปิดโอกาสให้สาธารณะหรือประชาชนแสดงความคิดเห็นตอบกลับมา เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจนอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ มีกิจกรรมและมี
กลุ่มเปูาหมายที่ ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความหมายของการมสี่วนได้รวบรวมมาจาก (อคิน รพีพัฒน,์ 2527: 320) (โกวิทย์ พวงงาม, 
2541) และ (Cohen  & Uphoff, 1981: 6) ส่วนแนวคิด วิธีการ กระบวนการและข้ันตอนของการมี
ส่วนร่วมได้รวบรวมมาจาก (ไพรัตน์ เตชะรินทร,์ 2527) ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมสี่วนร่วมได้รวบรวมมา
จาก คูฟแมน (Kaufman & Harold F., 1949) เป็นต้น 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาอยู่ร่วมกันใน
สังคม แล้วสามารถควบคุมทรัพยากร สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ตามสภาวะของความเป็นอยู่ในหมู่
สังคม การกระท าอาจเป็นไปได้ในทางถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะมีลักษณะเป็นแบบ
ช่วง ๆ เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมที่ประชาชนริเริ่มข้ึนมาเอง ไม่ใช่เป็น
พฤติกรรมที่ถูกก าหนดข้ึนหรือถูกช้ีน าโดยผู้น า (อคิน รพีพัฒน์, 2527: 320) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข่งขันของกลุ่มบุคคลในแต่
ละข้ันตอนของการด าเนินกิจกรรม และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสนับสนุนเพื่อท าให้เกิดผลเป็น
กิจกรรม ไม่ใช่เป็นผู้ร่วมตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เพียงเท่านั้น   
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนมีวิธีด าเนินงานในการ
พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนของตนอยู่แล้ว  ไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาท ากิจกรรมตามที่หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งจัดท าข้ึนมา และประชาชนมีศักยภาพเพียงพอสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือ
ก าหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการและข้ันตอนในการวางแผนการพัฒนาชุมชนแหล่งที่อยู่อาศัย 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในการด ารงชีวิตของตนเอง (สรฤทธ จันสุข, 2559)  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีการจ ากัดในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะด้านระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมีกลุ่มผู้เช่ียวชาญดังกล่าวได้ขยายความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสของชุมชนและสังคม ได้เข้ามามี
บทบาทต่อกิจกรรม ซึ่งน าไปสู่และมีอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาชุมชน และเกิดประโยชน์และ
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยมีความเท่าเทียมกัน 
  2. การมีส่วนร่วมสะท้อนถึงการสร้างแรงจูงใจและมีความเปน็ประชาธิปไตยของ
สังคมทีม่ีความเท่าเทียมกัน เช่น 
   - การเอื้อให้เกิดแรงจูงใจและความพยายามในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
   - การแบ่งสรรผลประโยชน์จากร่วมกันในการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
   - การเข้าร่วมการตัดสินใจในการก าหนดเปูาหมาย ก าหนดแผนนโยบาย 
และการวางแผนในการด าเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
   - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ เป็นการเช่ือมโยงและร่วมแรงร่วมใจในการลงทุนเพื่อประโยชน์โดยส่วนร่วม
ของสังคม 
   - ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมไปถึงลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประชาชน ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการของการมีส่วนร่วม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช้ีวัด
กระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) 

โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันการ
ตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน เป็นไปอย่างมี
เสรีภาพและเสมอภาค น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางาน เพื่อพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเป็นการกระท าที่ต้องเกิดข้ึนด้วยความสมัครใจของประชาชน 
 

2. ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

 จากทฤษฎีของ Maslow  การมีส่วนร่วมต้องอาศัยหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเกลี้ยกล่อม
โดยใช้ค าพูดหรือการเขียนที่ดีในการชักจูงหรือจูงใจให้เห็นคล้อยตาม  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความ
น่าเช่ือถือและน าไปสู่การกระท าในที่สุด ซึ่งการเกลี้ยกล่อมที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการ
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ปฏิบัติงาน และหากจะได้ผลดีน้ันผู้เกลี้ยกล่อมต้องใช้ศิลปะในการสร้างความสนใจ โดยเฉพาะความ
ต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow คือ ล าดับข้ันความต้องการ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 
ระดับ จากความต้องการที่น้อยไปมาก มีดังนี้ (Maslow., 1943) ใน (อคิน รพีพัฒน์, 2527: 320) 
 1. ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความ
ต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่าง
มีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายรา่งกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการท างาน และ
การมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 
  3. ความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะเป็น
ที่ยอมรับในสังคม 
  4. ความต้องการทางด้านเกียรติยศช่ือเสียง ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความต้องการ
ดีเด่นเพื่อที่จะได้รับการยกย่องจากบุคคล ด้านน้ีถือเป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความเช่ือมั่น
และมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถของบุคคล 
  5. ความต้องการทางด้านความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงสุด ในความ 
ส าเร็จทุก ๆ ด้านตามความนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นความพยายามในผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็น
แนวทางที่ดีที่สุด (อคิน รพีพัฒน์, 2527: 320) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แนวคดิทฤษฎคีวามต้องการพื้นฐานของมนุษย ์
ที่มา : http://whochange-theworld.blogspot.com/2015/07/maslows-theory.html เข้าถงึเม่ือ 18 
กันยายน 2560. 
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3. ระดับการมีส่วนร่วม วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วม ในอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง กระบวนการที่ภาครัฐให้การสนับสนุน การ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนในรูปแบบส่วนบุคคลกลุ่มคน  สมาคม มูลนิธิและ
องค์กรอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในเรื่องใด ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
แผนและนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ต่อไปนี้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527) 
  1. ร่วมกันท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน
ตลอดจนความต้องการของประชาชนและชุมชน 
  2. ร่วมคิดค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์และสนองความต้องการของชุมชน 
  3. ร่วมวางแผนหรือนโยบาย หรือแผนงานและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  4. ร่วมกันตัดสินใจโดยร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5. ร่วมกันหาแนวทางบริหารในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  6. ร่วมมือกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของกิจกรรมในพื้นที่ ตามขีดความสามารถของ
ประชาชนเองหรือหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคเอกชนให้มากที่สุด 
  7. ร่วมกันผลักดันและลงมือปฏิบัติตามแผนหรือนโยบายของโครงการและกิจกรรม 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
  8. ร่วมกันควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของ
ประชาชนรวมถึงของภาครัฐและเอกชนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 
2527: 6-7) 
 วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนของการมสี่วนร่วมของประชาชนมีอยู่หลากหลาย ข้ึนอยู่กบั
วัตถุประสงค์และความละเอียดของโครงการ ทัง้นี้การมีส่วนร่วมของประชาชนไดแ้บ่งระดับถึง 7 
ระดับด้วยกัน ได้แก่ (ถวิลวดี บุรีกลุ, 2551: 10-11)  
  ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและผู้ที่มีความมั่นใจในการเข้ามามีส่วนร่วม  
  ระดับที่ 2 การเปิดโอกาสรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
สาธารณะต่อ การมีส่วนร่วม 
  ระดับที่ 3 การปรึกษาหารือด้วยกันระหว่างประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หน่วยงานต่าง ๆ   
  ระดับที่ 4 การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการตามความ
เหมาะสมของการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ โดยมีที่ปรึกษาและหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งการเจรจา ซึ่งเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม  
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  ระดับที่ 5 การร่วมกันลงมือปฏิบัติวางแผนของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผน
นโยบายของโครงการเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 
  ระดับที่ 6 การร่วมติดตามตรวจสอบ  
  ระดับที่ 7 การควบคุมโดยประชาชน 
  1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสาร ในการตัดสินใจ เป็นวิธีการให้ข้อมูลจะท าได้โดยหลากหลายวิธีด้วยกันเช่น การโฆษณา
ด้วยสื่อ การจัดนิทรรศการและการท าเอกสาร จดหมายเหตุ หรือหนังสือพิมพ์ การแสดงข่าว การให้
ข้อมูลด้วยสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น การใช้สื่อทางด้านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
บุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (social media) และหอกระจายข่าว เป็นต้น 

 2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับข้ันที่สูงกว่าระดับแรก ใน
การก าหนดแผน นโยบาย เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละประเด็นมากขึ้น โดยทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการให้ข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มากที่สุด ในการส ารวจความคิดเห็น จึงจะได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ การบรรยายให้ประชาชนได้รับฟังเกี่ยวกับแผนนโยบายและ
โครงการต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารโดยตรงและถูกต้องที่สุด 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการ
เปิดรับแสดงความคิดเห็นจากประชาชน ได้เปิดโอกาสให้มีการเจรจากัน โดยการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดเวทีประชุมประชาเสวนา เป็นการเปิดประเด็นรับฟังข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการต่อไป 
  4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับข้ันที่สูงกว่าการปรึกษาหารือกล่าว คือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ
และผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอม
กัน การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
  5. ระดับการร่วมปฏิบัติ  เป็นระดับข้ันที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ 
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินการตามนโยบายหรือ
โครงการ เป็นข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกันด าเนินตามหรือโครงการร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  6. ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มี
ผู้เข้าร่วมน้อย แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ ได้ รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝุาย การสอบถามประชาชนโดยการท าการส ารวจ
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เพื่อให้ประชาชนประเมิน การประเมินผลนี้มีความส าคัญมาก เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรร
ประโยชน์ การยุติหรือคงไว้ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 
  7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน ในการมีส่วนร่วมเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่มีอยู่โดยการลงมติ ผลจากการลงมติจะสะท้อนถึงความสอดคล้องในความต้องการของ
ประชาชนได้ดีมากในระดับความต่าง ๆ โดยผลการประชามติความต้องการของประชาชนนั้น ข้ึนอยู่
กับความชัดเจนของประเด็นในการกระจายข่าวสารในการรับรู้อย่างทั่วถึงของผลดีและผลเสีย ส่วน
บ้านเมืองที่มีการพัฒนาแล้วผลประชามติจะน าเสนอผลบังคับให้หน่วยงานรัฐได้ลงมือปฏิบัติต่อไป
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 10-11)  

 การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองอาจแบง่ออกเป็น 6 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่  
  1. ลักษณะการรับรู้ข่าวสาร จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการ
ด าเนินแผนหรือนโยบายที่จะเกิดข้ึน โดยเป็นการแจ้งข่าวสารอย่างละเอียดเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่อไป 
  2. ลักษณะการปรึกษาหารือ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ด าเนินโครงการ
กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกันตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางข้อเสนอแนะและทางเลือกในการตัดสินใจ 
  3. ลักษณะการประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนหรือ
ฝุายที่เกี่ยวข้องกับโครงการรว่มกันแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น
ที่หลากหลายในเชิงวิชาการและเชิงลึกอีกด้วย 
  4. ลักษณะการประชาพิจารณ์ ในการมีส่วนร่วมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจนโดยใช้เวทีสาธารณะเป็นพื้นที่เปิดเผยข้อมูลในการประชาพิจารณา โดยการมีองค์ประกอบ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับมีหลักเกณฑ์และประเด็นที่ชัดเจน โดยมีการแจ้งให้ทุกฝุายทราบอย่างชัดเจน 
  5. ลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเปูาหมายสูงสุดของประชาชนใน
เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจะด าเนินการได้ โดยเรียกตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการมีอ านาจใน
การตัดสินใจ 
  6. ลักษณะการใช้กลไกทางกฎหมาย เป็นรูปแบบที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการ
มีส่วนร่วมโดยตรงในเชิงการปูองกันและแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด และได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับในความเป็นธรรม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนได้หลาย
ประการทั้งในรูปแบบองค์กร ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชร
มาก, 2551: 9-10) 
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แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทยีบระดับการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

 ผลการเปรียบเทียบทฤษฎีระดับการมีส่วนร่วม วิธีการและข้ันตอนของการมีส่วนร่วม เพื่อ
เป็นแนวทางน าไปใช้ในการวิจัยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
แหลมโพธ์ิ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทฤษฎีระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละระดับที่มีความเหมาะสมและสอด 
คล้องกับสภาพแวดล้อมของบริบทของพื้นที่ และเห็นว่าทฤษฎีของ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 10-11) ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 ระดับข้ันตอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิมากที่สุด 
 
4. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงมี
นักวิชาการได้เสนอแนวความคิดเห็น เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  
พรรณทพิย์ เพชรมาก 

มี 6 ระดับดังน้ี 
 

1. การรบัรู้ข่าวสาร 
 

2. การ
ปรึกษาหารือ 

 

3. การประชุมรับ
ฟังความคดิเห็น 

 

4. การประชา
พิจารณ ์

 

5. ร่วมในการ
ตัดสินใจ 

 

6. การใช้กลไกทาง
กฎหมาย 

 

1. การให้ข้อมูลแก่
ประชาชน 

 

ถวิลวดี บุรีกุล  
มี 7 ระดับดังน้ี 

 

2. การเปิดโอกาส
รับฟงัและแสดง
ความคิดเห็น 

 

3. การ
ปรึกษาหารือ 

 

4. การวางแผน
ร่วมกัน 

 

5. การร่วมกันลง
มือปฏิบัต ิ

 

6. การร่วมติดตาม
ตรวจสอบ 

 

7. การควบคุมโดย
ประชาชน 

 

1. ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าปัญหา 

 

2. ร่วมกันคิดค้น
รูปแบบและวิธีการ 

 

3. ร่วมวางแผน 
 

4. ร่วมตัดสินใจ 
 

5. ร่วมมือเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

 

6. ร่วมกันผลักดัน
และลงมือปฏิบัต ิ

 

7. ร่วมกันผลักดัน
และลงมือปฏิบัต ิ

 

8. ร่วมกันควบคุมและ
ติดตามประเมินผล 

 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ 
มี 8 ระดับดังน้ี 

 

   ชื่อผู้แต่งแหลง่อ้างอิง                    ทฤษฎีระดับการมีส่วนร่วม วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วม 
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ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ดังน้ัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมี 3 ลักษณะ คือ (ประยูร ศรีประสาธน์., 2542) 
 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ  
  2. ปัจจัยส่วนทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 
  3. ปัจจัยทางด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อ 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ ซ่ึงได้ข้อสรุปใน
ประเด็นของปัจจัยทีมีความส าคัญประกอบด้วย (สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) 
  1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน มีจิตอาสา มีทักษะประสบการณ์ 
มีความรู้ความสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์กับ
ตัวเองและคนในชุมชน 
  2. ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเลือกเป็นตัวแทน
ชุมชนมีความร่วมใจสามัคคีและกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผลักดันการมีส่วนร่วม 
  3. ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ด าเนินงานไปตามกฎระเบียบของ
การบริหารชุมชน โดยการเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ปัญหา หรือมีประชาพิจารณ์
ประชาคมหมู่บ้าน 

 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 
2518 ได้ก าหนดไว้ในเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทแสดงความคิดเห็นต่อรองในการตัดสินใจร่วมกันแก้ไขปัญหา
และสรรหาผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติการผังเมืองที่ก าหนดไว้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการด าเนินการดังกล่าวนั้นย่อมจะท าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ เวทีสาธารณะส าหรับทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อรอง 
ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งได้แก่ ปัญหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาน้ัน ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและประชาชน เพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้กรอบแนวนโยบายของรัฐ
และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  
 อย่างไรก็ตามการจัดพื้นที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บนเวทีสาธารณะที่มี
ความถูกต้องสมบูรณ์นั้น จะต้องปูองกันการเรียกร้องในการกระท าอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้การจัดพื้นที่เวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่
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เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีข้ันตอนของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการเตรียมด าเนินการ  โดยใช้การ
สื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
หัวข้อประเด็นสาระต่าง ๆ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จะมีระยะเวลาตามที่กฎหมายผังเมืองก าหนด
และตามความเหมาะสมเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอ่ืน  
          6.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ทั้งนี้ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในหลายข้ันตอนของการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับที่ 2 พ.ศ. 2525 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ดังนี้  

 

 หมวด 3 การวางและจัดท าผังเมืองรวม  
  การวางผังและจัดท าผังเมืองรวมในท้องถ่ินนั้น จัดท าได้โดยต้องอาศัยพนักงาน
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนและผังเมืองโดยอาศัยกฎหมายมาตรา 19 ที่มีส่วนดังนี้ 
   มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
  ในการวางแผนและท าผังเมืองรวมชุมชนหรือเมืองใด โดยมีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่จะท าการเชิญชวนโฆษณาให้ทราบล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2518  
ให้มีการเรียกประชุมมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธี
เงื่อนไขในการเชิญชวนโฆษณาของกลุ่มประชาชนหรือองค์กรหน่วยงานต่าง  ๆ ตามกฎกระทรวง
(พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 3, 2535: 6)  
 

 หมวด 5 การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
  สาระส าคัญในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ  ได้ก าหนดเนื้อหาตามกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  มาตรา 32 และมาตรา 33 ที่มีความเกี่ยวข้องกบั
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  กรมโยธาธิการและผงัเมือง ให้ด าเนินการจัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม ดังนี้ 

มาตรา 32 ในการประกาศแสดงเขตที่จัดท าผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 30 และ
มาตรา 31 ให้มีค าประกาศเชิญชวนให้โยธาธิการผังเมืองและผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้มีสิทธิก่อสร้าง
อาคารเหนือที่ดิน เป็นการเชิญชวนเจ้าของที่ดินได้เสนอและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีความ
ประสงค์ในการปรับพื้นที่ดินและท าหนังสือเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองภายใน 45 วัน 
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ  
  มาตรา 33  ในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท า
การประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนรับทราบแล้วจะต้องจัดท าการประชุมของประชาชนนั้น
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อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขในการโฆษณา และการแสดงข้อคิดเห็นให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง  (พระราชบัญญัติการผัง
เมือง, 2518: 18) 
 

 6.2  พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
  พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุด คือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 มี
เนื้อหาสาระที่ส าคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินในการปรับแก้
ไขผังเมืองรวมเฉพาะตามมาตรา 26/1” ที่ก าหนดระดับข้ันตอนในการน าเสนอคณะกรรมการผังเมือง
และแสดงความคิดเห็นพิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา 26/1 กล่าวถึงการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้
เหมาะต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้ทราบ และให้มีการปิด
ประกาศ แผนที่ขอบเขตของผังเมืองรวมให้มีการเปิดเผย ณ ส านักงานเขตต่าง ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน และประกาศให้มีค าเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ 

ภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศในวรรคหนึ่ง หากผู้มีส่วนได้เสียได้แสดง
ข้อคิดเห็น ในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น ต้องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ได้
เสนอความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสีย เมื่อคณะกรรมการผังเมืองมีความเห็นชอบด้วยกับข้อแสดงความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้แก้ไขปรับตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ อด าเนินการออก
กฎกระทรวง แก้ไขผังเมืองรวมต่อไป (พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่  4, 2558: 80-81) 

 

 6.3 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
  การมีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. .... ฉบับนี้ยังอยู่ในข้ันตอนการ
ร่างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่ถึง
ข้ันตอนการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีร่างที่ เคยน าเสนอโดยคณะอนุ
กรรมาธิการปฎิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่  ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อ พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมือง
และการใช้พื้นที่  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อ พ.ศ. 2559 และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตามล าดับ ไป
แล้วก็ตาม ร่างของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวโน้มจะได้รับการประกาศใช้บังคับมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผังเมืองโดยตรง ร่างฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระของบทบัญญัติในมาตรา
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่นโยบาย
หรือประกาศตามหลักเกณฑ์ของประเทศหรือผังเมืองตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ (Lawamendment, 
2559) 
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 หมวด 3 การให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น 
  มาตรา 28  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องมุ่งใหป้ระชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จัดท าผัง
เมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว การรวบรวมความคิดเห็นตลอดทั้งความ
เดือดร้อนที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนด้วย  ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับประชาชนก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 60 
วัน ก่อนรับฟัง 
  มาตรา 29  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 
   (1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
    (ก) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (ข) การเปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นในรูปแบต่างๆ เช่น ทาง
ไปรษณีย์ และระบบสื่อสารออนไลน์ หรือทางอื่น ๆ ที่ให้ทั่วถึงในการแสดงความคิดเห็น 
    (ค) การกระจายข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ด าเนินการต่อไป 
    (ง) การเปิดพื้นที่สนทนาในรูปแบบกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย 
   (2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

   (ก) การประชาพิจารณ์ 
   (ข) การเปิดพื้นที่อภิปรายในที่สาธารณะ 
   (ค) การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวข้อง 
   (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน

ได้เสีย 
  (3) วิธีอื่นที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
 การด าเนินการตาม (2) และ (3) ให้กระท า ณ สถานที่และในช่วงเวลาที่ประชาชนมี

ส่วนร่วมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนตามมาตรานี้ โดยคณะกรรมการนโยบายจะวางหลักเกณฑ์การพิจารณา หรือตามความ
เหมาะสมของความคิดเห็น โดยสามารถจ าแนกแยกตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายได้ประกาศก าหนดไว้ 

 มาตรา 30  ก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรบัฟังความคิดเห็น ระยะเวลา 
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สถานที่ที่ชัดแจ้งและข้อมูลข่าวสารที่เป็นการเปิดเผยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยการประกาศนั้นให้มีการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบและส านักผังเมืองจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 

 มาตรา 31  เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าการสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชน
ทราบภายใน 15 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 

 มาตรา 32  เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบน ากรอบแนวคิดและผลการรับฟังความเห็นของประชาชนมาประกอบจัดท าร่างเบื้องต้น
ของแผนพัฒนาการจัดผังเมือง เพื่อค้นหากรอบแนวคิดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน จึงให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือการจัดท า
ผังเมืองแล้วแต่กรณีด้วย (Lawamendment, 2559) 

 

 6.4  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... 
  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... ได้มีบทบัญญัติในการ
รับรองและคุ้มครองสทิธิของประชาชนต่อกระบวนการมสี่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ตลอดจนถึงการลง
มือปฏิบัติ  พ .ร .บ .ฉบับนี้ ได้  ก าหนดการรับรองและ คุ้มครองสิท ธิ ไ ว้  6 ประการ มีดั งนี้ 
(Lawamendment, 2559) 
 การรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ประการท่ี 1 ก าหนดให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 เป็นการรับรอง คุ้มครองที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยห้ามให้ผู้ใดกระท าที่
เป็นการขัดขวางในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 
  ประการท่ี 2 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หากมีกลุ่มหน่วยงานของภาครัฐที่มีความ
เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนและส่งเสริมถือเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ประการท่ี 3 ก าหนดถึงวิธีการในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
       1. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านแก่ประชาชน 
       2. การรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน 
       3. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตัดสินใจ 
       4. การให้ประชาชนร่วมมือในการด าเนินการและตัดสินใจ 
        5. การมอบให้ประชาชนด าเนินงานและตัดสินใจและเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติรายละเอียดของวิธีการให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด   
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 ประการท่ี 4 สิทธิเสรีภาพการคุ้มครองในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง
เรื่องที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ คือ  
       1. การผังเมือง  
       2. การจัดรูปที่ดิน 
       3. การปฏิรูปที่ดิน 
       4. การด าเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประการท่ี 5 ก าหนดถึงระดับของการให้การคุ้มครองและน าไปปฏิบัติซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะต้องค านึงถึงโอกาสในการพัฒนาระดับของการมีส่วน
ร่วมจากระดับแรกจนถึงระดับสุดท้าย 
  ประการท่ี 6 ก าหนดให้การละเลยเพิกเฉยของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจากระดับของกระบวนการมีส่วนร่วมตามล าดับ จึงอาจเป็นเหตุใน
การร้องเรียนเรื่อง 
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก าหนด (Lawamendment, 2559)  
 

 6.5 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และ
การแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 ได้อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และมาตรา 19 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2535 ได้ก าหนดกรอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองไว้ดังนี้ (กฎกระทรวง, 
2552) 
  ข้อ 2 ในกรณีที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่สามารถรับ
ฟังได้ในท้องที่นั้น ทางหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีจ าหน่ายในท้องที่นั้น และทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมทราบถึงการที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมดังกล่าว 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อให้มีการโฆษณาอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในท้องที่ที่จะมี
การวางและจัดท าผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมอืงหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี จะขอ
อนุมัติคณะกรรมการผังเมืองให้มีการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ที่สามารถรับฟังและรับการแพร่ภาพได้
ในท้องที่นั้น หรือโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ 
  การโฆษณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องแสดงหรือระบุเขตท้องที่ที่จะวางและ
จัดท าผังเมืองรวม วัน เวลา และสถานที่ที่จะปิดประกาศแสดงรายการต่าง ๆ ตามข้อ 3 ด้วย 
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  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบเครือข่ายสารสนเทศให้กรมโยธาธิ
การและผังเมืองจัดให้มีการโฆษณาตามวรรคหนึ่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
  ข้อ 3 เมื่อได้โฆษณาตามข้อ 2 แล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี จัดให้มีการปิดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม
ดังต่อไปนี ้
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
   2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม 
   3. ข้อความเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดให้มีการประชุมเพื่อรบัฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม 
   4. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมไป
ตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวม ซึ่งรวมถึงแผนผังและข้อก าหนดของผังเมืองรวมดังกล่าว ที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองและส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือที่ท าการของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม แล้วแต่กรณี 
   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
   6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน 
  ข้อ 4 ประกาศตามข้อ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
15 วันก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ณ สถานที่เขตพื้นที่ กรมโยธาธิการและผั ง
เมือง ศาลากลางจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานที่ดิน
อ าเภอ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท า
ผังเมืองรวม ส าหรับการวางและจัดท าผังเมืองรวมในจังหวัดอื่น  
 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี เผยแพร่ประกาศตามข้อ 
3 ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีการเผยแพร่ประกาศตามข้อ 3 ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
  ข้อ 6 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี จัดให้มี
การประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศตามข้อ 3 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
ในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดประกาศตามข้อ 5 การประชุมครั้ง
ต่อไปจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ให้ประธาน
ในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุมครั้งต่อไป ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีด าเนินการตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 
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  ข้อ 7  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรอืเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี มีหนังสือ
เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านการผังเมืองหรือสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนสมาคม ผู้แทนภาคเอกชน และบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมและแสดงข้อคิดเห็นด้วย 
  ข้อ 11 การแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม ต้องเป็น
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือ ซึ่งจะต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ สุขลักษณะของเมือง การ
อ านวยความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน ที่มีความเช่ือมโยงในการด ารงชีวิตประจ าวัน ความเป็น
ระเบียบของสภาพแวดล้อมและทางสังคมเมือง ความสวยงามของเมืองหรือชุมชนเมือง ความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินรวมถึงสวัสดิภาพของสังคม การส่งเสริมรายได้ให้แก่พื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้น
ทางด้านเศรษฐกิจ การรักษาและบูรณะสถานที่ส าคัญ เช่น บริเวณโบราณสถานหรือวัตถุที่มีประโยชน์ 
อาคารทรงคุณค่าทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรม การฟื้นฟูบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าในพื้นที
บริเวณจัดท าผังเมือง (กฎกระทรวง, 2552)  

 

7. หลักการและสาระส าคัญในการวางแผนและผังเมือง  
 7.1 ระดับและประเภทของการวางแผนและผังเมือง  
 กรอบการวางแผนและผังเมืองในประเทศตามที่ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติภายในของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มี 5 ระดับ ได้แก่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ 2560) 
  1. การวางผังประเทศ เป็นการจัดท าผังโดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ของประเทศจะ
แยกออกเป็นภาคส่วนกลุ่มจังหวัดย่อย โดยมีบทบาทปฏิสัมพันธ์ความเช่ือมโยงอย่างเปน็ระบบเสน้ทาง
คมนาคมตามสภาพแวดล้อมของเมืองในประเทศ การจัดท าผังซึ่งมีอิทธิพลตลอดเส้นทางเช่ือมโยงสู่
ระดับภายนอกประเทศ 
  2. การวางผังภาค เป็นการจัดท าผังในระดับภาค แบ่งออกเป็น 4 ภาค ตาม
ภูมิศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ โดยมีการศึกษาท าผังครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กันตาม
บทบาทหน้าที่และความส าคัญของสภาพแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ 
  3. การวางผังเมืองรวมชุมชนเมืองและผังเมืองรวมจังหวัด เป็นการจัดท าแผนผัง 
นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการ
ด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม 
การขนส่ง การสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การผังเมือง 
  4. การวางผังเมืองเฉพาะ เป็นการจัดท าแผนผัง ซึ่งเป็นก าหนดรายละเอียดของ
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างของเมืองให้เป็นรูปธรรมและสามารถ
บังคับใช้ประโยชน์ได้จริง 
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  5. การวางผังพัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ เป็นผังเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาต าบลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ให้ท้องถ่ินมีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม หรือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวจังหวัดชายแดน 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) เป็นต้น 

 อนึ่ง ระดับการวางแผนและผังดังกล่าวข้างต้นที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อท้องถ่ินในระดับชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ การวางผังเมืองรวมชุมชน และผังเมืองรวมจังหวัด 
ตามกฎหมายการผังเมือง และการวางผังพัฒนาชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะ หรือพื้นที่พิเศษ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

 

 7.2 โครงสร้างและองค์ประกอบท่ีส าคัญของแผนและผังเมือง 
 เนื้อหาสาระส าคัญในการวางแผนและผังเมือง ประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 เรื่อง คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนสง่ และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
(มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ 2560) 
  การวางแผนและผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้างด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
การจ าแนกของกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจจ าแนกองค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ที่ดินออกได้
หลายประเภทด้วยกันถึง 13 ประเภท อาทิ  

 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย /ปานกลาง/มาก 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อพาณิชยกรรม      
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรม 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
 - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

องค์ประกอบเหล่าน้ีประกอบกันเป็นโครงสร้างด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญใน
การวางแผนและผัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของ
ประชาชนมุสลิมในพื้นที่วิจัย 

 การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างด้านการคมนาคมการขนส่ง ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านการคมนาคมขนส่งทางบก การคมนาคมการขนส่งทางน้ า และการคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศ ที่อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่และประชาชนภายนอกพื้นที่
ในการให้บริการการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อ
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นันทนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ และการขนส่งสินค้าอาหาร รวมถึงการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบต่าง ๆ 
              สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาระส าคัญในการวางแผนและผังของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่จ าเป็น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การพักผ่อนหย่อนใจ การขนส่งมวลชนและอื่น ๆ 
อย่างทั่วถึงในราคาค่าใช้จ่ายต่ ากว่าทุน มีความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มี
ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 7.3 การวางแผนและผังเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 
  สิ่งท่ีควรแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีชุมชน ได้แก่ (Daniels Tom & Katherine, 2003) 

 - การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่
ปุาชายเลน พื้นที่ชายหาดและชายฝั่งทะเล  

 - การอนุรักษ์พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่ประกอบศาสนกจิ ได้แก่ พื้นที่บริเวณวัด 
โบสถ์ มัสยิด หรืออาคารทางศาสนาอื่น ๆ 

 - การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งโบราณสถาน และพื้นที่อาคารที่มีส าคัญทางสถาปัตยกรรม
พื้นถ่ิน รวมถึงพื้นที่การเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของชุมชน  

 - การอนุรักษ์พื้นที่เพื่อกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 

             สิ่งท่ีควรแก่การฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีชุมชน ได้แก่ (Duany Andres, Feff Speck, & Mike 
Lydon, 2010) 

 - การฟื้นฟูระบบและโครงข่ายเสน้ทางคมนาคมในพื้นที่ภายในชุมชนแหล่งทีอ่ยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร                                                                

 - การฟื้นฟูสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ดีข้ึน พร้อมใช้งานเพื่อใหเ้พียงพอใน
การใช้บรกิารในประจ าวัน  

- การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน                                   
  - การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน และอาคารที่ทรงคุณค่า
สถาปัตยกรรมมลายูพื้นถ่ิน    
  - การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณปุาชายเลน แหล่งน้ า แม่น้ า ล าคลอง อ่าว 
และชายฝั่งทะเล 
  - การฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
พื้นที่การใช้ประโยชน์แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 

  - การฟื้นฟพูื้นที่ว่างหรือพื้นที่ทีเ่ป็นศูนย์กลางของชุมชนให้มสีภาพดีข้ึนสามารถน า
พื้นที่กลบัมาใช้ประโยชน์ได้โดยส่วนร่วมส าหรบัประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน                                                                                                                                                                                                                      
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  - การฟื้นฟสูภาพแวดล้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารต่าง ๆ ของพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ให้ดีข้ึนสามารถน าพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้สงูสุด  
  - การฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลน และแนวชายหาด เพื่อก าบังกระแสลมในระหว่างช่วงฤดู
ฝนเป็นการปูองกันความปลอดภัยและเป็นการลดความสูญเสียทรัพย์สิน 
  - การฟื้นฟูกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มากข้ึน ให้เห็นถึง
ความส าคัญต่อการบริหารการจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
            - การฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเพื่อหารายได้สู่ชุมชน และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถ่ิน            
 
8. การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากสังคมและ
สาธารณะอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีต  ที่การพัฒนาเมืองมักจะวางแผนและ
ด าเนินการ โดยวิธีการรื้อชุมชนเก่าทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่เช่น โครงการบูรณะฟื้นฟูเมือง โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามารับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ การอนุรักษ์ชุมชนซึ่งเป็นกระแสความสนใจของสังคมอย่าง
ล้นหลาม ที่มีต่อการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในขณะนี้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการวางแผนและพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพเป็นอย่างมาก หลายชุมชนได้ด าเนินการ
วางแผนอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ของกลุ่มผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกบัการวางแผนและพัฒนา เป็นผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การวางแผนพัฒนา หรือในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเต็มไปด้วยความขัดแย้ง    
              การอนุรักษ์ ในเชิงทฤษฏีและหลักการ เริ่มตั้งแต่นิยามศัพท์ของการอนุรกัษ์ แรงจูงใจที่
ท าให้เกิดการอนรุักษ์ ประเภทของสิง่ควรอนุรกัษ์ หลกัเกณฑ์ที่น ามาคัดเลือกเพื่อการอนุรกัษ์และ
กระบวนการอนรุักษ์ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2555: 446-448) 
 

 8.2 แรงจงูใจทีท่ าให้เกิดการอนุรกัษ์   
 การอนุรักษ์เกิดจากแรงจูงใจหลายประการที่ผลักดันและน าไปสู่การด าเนิน (Catanese & and 
Snyder., 1979) แรงจูงใจเหล่าน้ัน ได้แก่ 

 1. เพื่อพิทักษ์มรดกของสังคม ที่ได้รับมาจากอดีตไว้ให้ผู้คนในปัจจุบันและอนาคตได้ชืน่ชม
กับมรดกที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ 

 2. เพื่อสร้างความหลากหลายมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในเมืองที่ มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ทั้งเก่าและใหม่ท่ีผสมผสานกันอย่างเหมาะสม น่าอาศัยมากกว่าชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่ท้ังหมด 

 3. เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ในรูปแบบที่หลากหลาย ผลตอบแทนมักจะมาจาก
กิจกรรมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นภายหลังอนุรักษ์ 

 4. เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนให้กับชุมชนรุ่นหลังได้รับรู้คุณค่าและภาคภูมิใจในสิ่ง
เกิดขึ้นในอดีต ที่ยังคงเหลือไว้ให้เรียนรู้ (สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน, 2555: 450-453)  
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           8.3 ประเภทของสิ่งท่ีควรอนุรักษ์ 
 สิ่งที่ควรอนุรักษ์มีทั้งรูปธรรมและภายภาพ ซึ่งมีตัง้แต่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่บางส่วนของเมือง
หรือบรเิวณของเมอืง ไปจนถึงขนาดเลก็ โดยมีวัตถุช้ินส่วนของอาคารทีเ่ป็นรูปแบบนามธรรม คือ 
ลักษณะทางด้านประเพณี วิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าประเภทของสิ่งที่ควรแก่อนรุักษ์มีอยูห่ลาย
ตัวอย่าง เช่น (Catanese & and Snyder, 1988) 
  1. บริเวณธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ คือ พื้นที่สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ที่สวยงามหรือ
มีคุณค่าทางด้านนิเวศวัฒนธรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
  2. เมืองเล็กและหมู่บ้านแสดงให้เห็นการผสมผสาน บ้าน วัด โรงเรียน ร้านค้า 
สวนสาธารณะ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของชุมชน ที่ท าให้เกิดความ
น่าสนใจ 
  3. ย่านและชุมชนย่อย ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ความสวยงาม
ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือภูมิทัศน์ของชุมชน มีความหลากหลายเช้ือชาติ ลักษณะทางสังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทีน่าสนใจ และแตกต่างไปจากบริเวณอื่น ๆ 

 4. ภูมิทัศน์ถนน ถนนเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชุมชน 
แต่ละชุมชนมักจะมีถนนสายส าคัญ ที่แสดงความโดดเด่นของภูมิทัศน์ถนน เช่น ต้นไม้ อาคารสองข้าง 
ฯลฯ 

 5. รูปด้านหน้าอาคารเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ เป็นตัวก าหนดขอบเขตของถนน 
ลานโล่ง หรือที่ว่างสาธารณะของชุมชน 

 6. มรดกทางวัฒนธรรมอาจปรากฏเป็นรูปร่างที่ชัดเจน เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
สถานที่ หรือเป็นนามธรรมเช่น ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ 

ปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมหรือ Cultural Heritage  เป็นค าที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย มี
ความหมายลึกซึ้ง กว้างขวาง และครอบคลุมสิ่งที่สมควรได้รับการอนุรักษ์เกือบทุกประเภท (สิทธิพร 
ภิรมย์รื่น, 2555: 453-454) 

 

 8.4 กระบวนการอนุรักษ์   
 กระบวนการอนุรักษ์และการด าเนินการที่ก าหนดขอบเขตการอนุรักษ์ในช่วงทศวรรษ 1960 
ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการกระบวนการอนุรักษ์แต่ละประเภท ให้ความส าคัญของบริเวณที่ตั้งและ
สถานที่ ข้างเคียงควบคู่คุมไปด้วย ปัจจุบันการด าเนินการอนุรักษ์ก็มีรายละเอียดเนื้อหาและ
รายละเอียดหลักการอนุรักษ์ และแนวทางด าเนินการอนุรักษ์ ได้ก าหนดกระบวนการอนุรักษ์
ประกอบด้วย 10 ข้ันตอน ดังนี้ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2555: 448-455) 
  1. การระบุสถานที่และบริเวณที่จะอนุรักษ์และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2. การเก็บรวบรวม ข้อมูล เกี่ยวกับความส าคัญของสถานที่และบริเวณที่จะอนุรักษ์ 
  3. การประเมินคุณค่าความส าคัญของสถานที่และบริเวณที่จะอนุรักษ์ 
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  4. การจัดเตรียมข้อความอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความส าคัญของสถานที่และ
บริเวณที่จะอนุรักษ์ 
  5. การระบุภาระจ ายอมที่เกิดจากความส าคัญของสถานที่และบริเวณที่จะอนุรักษ์ 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทีจ่ะมผีลกระทบในอนาคตของสถานที่
ของสถานที่และบริเวณที่จะอนุรักษ์ 
  7. การพัฒนานโยบาย แผน และโครงการอนุรักษ์ 
  8. การจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์  
  9. การบริหารจัดการสถานที่อนุรักษ์ตามที่ก าหนดในแผนและโครงการ 
  10. การติดตามและปรับปรุงแก้ไข ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แนวคดิในการวางแผนการจัดการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, 2541: 20 
 

9. กรณีศึกษาการจัดท าแนวทางอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนริมน้ าจันทบูรโดยการมีส่วนร่วม 

 การจัดท าแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมแม่น้ าจันทบูรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ให้ความส าคัญของการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมี
สว่นร่วมของประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อน  

การควบคุม 
การพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

การฟื้นฟ ู
ปรับปรุง 

องค์กร 
และการมีสว่นร่วม

ของประชาชน 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ 
และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

ผังเมือง 

สถาปัตยกรรม ภูมสิถาปัตยกรรม 

ประวัติศาสตร์โบราณคดี 

เศรษฐกิจ 

การบริหาร 
และการปกครอง สังคม 

และประชากร 

กายภาพ 
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 ชุมชนริมน้ าจันทบูรเป็นชุมชนที่มีการตั้งถ่ินฐานแห่งแรก ๆ ของเมืองจันทบุรี มีที่ตั้งอยู่ติดกับ
แม่น้ าจันทบุรี ซึ่งเป็นย่านชุมชนการค้าและมีเส้นทางการคมนาคมทางน้ าเป็นเส้นทางส าคัญในการ
ขนส่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ย่านชุมชนจันทบูรแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการค้าที่หลากหลายเช้ือชาติ เป็น
แหล่งดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาอาศัยร่วมกับชาวไทยที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม ทั้งชาว จีน และญวน 
จึงเกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เห็นได้ชัดเจนจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ การสร้างศาสนาสถาน ทั้งศาลเจ้า วัดญวน วัดไทยและโบสถ์คาทอลิกทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ใน
พื้นที่บริเวณชุมชนริมน้ าจันทบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียง จึงท าให้อาคารบ้านเรือน มีศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณ์ ดังจะเห็นได้จากลวดลายฉลุที่ได้รับอิทธิพลจากฝีมือช่างจีน ญวน และ
รูปแบบอาคารที่มีทั้งแบบตึกจีน ห้องแถวไม้ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ตะวันตกแบบโคโลเนียลกระจายอยู่ทั่วไปภายในชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม ชุมชนแห่งนี้ก็ยังหลงเหลือศิลปะสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่สะท้อนถึง
ความส าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จากข้อมูล ในการส ารวจของ
ชุมชนริมน้ าจันทบูร (กุสุมา บุญกาญจน และชูวิทย์ สุจฉายา, 2553) ได้สรุปคุณสมบัติที่มีความดั้งเดิม
ของชุมชนได้ดังนี้ 
  1. เป็นชุมชนที่ยังมีผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน มีที่ตั้งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  
  2. มีการตั้งถ่ินฐานมาเป็นเวลานาน 
  3. มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญ  

 4. มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
 5. มีวิถีชีวิตทางด้านสังคม เศรษฐกิจและประเพณีสืบทอดกันต่อ ๆ มาโดยชุมชน

ริมน้ าจันทบูรมีคุณสมบัติของชุมชนด้ังเดิม ดังนี้  
    - เป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบัน (housing stock) ที่รองรับความต้องการของ

ประชากร 
     - เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ท าให้เกิดอัตลักษณ์  
     - เป็นแหล่งพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของท้องถ่ินและการท่องเที่ยว 
      - เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ท าให้เกิด

ความภาคภูมิใจในชาติและท้องถ่ิน  
     - อาคารมลีักษณะเฉพาะ ทีม่าจากการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ

ไทย จีน ญวน และอิทธิพลตะวันตก เนือ่งจากการตัง้ถ่ินฐานของกลุม่คนที่หลากหลาย 
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ภาพที่ 2  พื้นที่การอนุรักษ์ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
ที่มา : http://www.chanthaboonriver.com/ เข้าถงึเม่ือ 18 กันยายน 2560. 

 ในปี พ.ศ.2552-2554 ชุมชนจันทบูรได้รับการฟื้นฟูด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชน
ในชุมชนได้เกิดการร่วมกลุ่มอาสาสมัครในการพัฒนาชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ริมแม่น้ าจันทบูร โดยมี
คณะท างาน 4-5 คน จากส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และคณะนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันอาศรมศิลป์ รวมถึงประชาชนภายในชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วม
จัดท ากิจกรรมชุมชนโดยมีวิสยัทัศน์ “วัฒนธรรมท าการค้า” มีการศึกษารูปแบบอาคารที่เก่าควรค่าแก่
การอนุรักษ์ด้วยการท ากระบวนการการมีส่วนร่วมภายในชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของผู้อยู่อาศัยและอาคาร และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีจ านวน 46 
หลัง น ามาสู่การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงอาคารบ้านเรือน มี
บ้านเลขที่ 69 เป็นบ้านเรียนรู้ชุมชนที่มีการจัดแสดงเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวชุมชน  จึงท าให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชน โดยมีบรรยากาศที่
เป็นลักษณะของการย้อนยุคเชิงวิถีชีวิต ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในปริมาณที่มากข้ึนในแต่ละ
วัน 
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ภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมชุมชนที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่จันทบูร 
ที่มา : http://www.paiduaykan.com/76_province/east/chanthaburi/taluang.html  เข้าถึงเม่ือ  
 18 กันยายน 2560. 
            9.1 ผู้ด าเนินการ แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ าจันทบูร จัดท าโดย ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์รวมถึงประชาชนภายในชุมชน ด าเนินการในระหว่าง
เดือน พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป ี6 เดือน 
  9.2  ตัวอย่างวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาพื้นที่จันทบูรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ  
  1 เพื่อศึกษาและทดลองด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทางอนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนเพื่อสร้างแนวทางการออกแบบผัง และมาตรการก ากับผังอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่
เหมาะสม น าไปสู่แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่ยอมรับร่วมกันได้ เกิดการประสานผลประโยชน์
ร่วมกันในชุมชน 
  2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วม และอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปสรุปเปน็ข้อเสนอแนะส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนผังอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันต่อไป 
 
 
 

http://www.paiduaykan.com/76_province/east/chanthaburi/taluang.html
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 9.3 ตัวอย่างกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการศึกษาพ้ืนท่ีจันทบูร 
 กรอบแนวคิดกระบวนการจัดท าแนวทางอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวคิด 
ดังนี ้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที ่4 ตัวอยา่งกรอบแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดท าแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
ที่มา : กุสุมา บญุกาญจน์ และชูวิทย ์สุจฉายา, 2558: 64   

  กรอบแนวคิดระดับ เทคนิค-วิธีการมีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบ ประกอบด้วย
2 แนวคิด ดังแผนภูมิที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 ตัวอยา่งกรอบแนวคิดเก่ียวกับระดบัเทคนิค-วิธีการมีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบ 
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 66 
 

9.4 ตัวอย่างวิธีด าเนินการวิจัยพ้ืนท่ีจันทบูร 
สรปุระดบัการมีส่วนร่วมและเทคนิควิธีการมสี่วนร่วมส าหรบักระบวนการจัดท าแนวทาง

อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ดังตารางต่อไปนี ้
 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ระดับเทคนิค-วิธีการมี

ส่วนร่วมในการ
วางแผนและออกแบบ 

แนวคิดเก่ียวกับการสร้างโอกาสการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบ 
Henry Sanoff (2000,13-14) ,ม.ร.ว. 
อศิน รพีพัฒน์ (2525) ,วิรัช วิรัชนิภา 
(2530) ,เดวิท แมทิวส์ (ฐิวุฒิ เสนาค า 
แปล, 2541) (อ้างอิงใน ปาริชาติ วลัย

เสถียรและคณะ,2543, 139-143) 

แนวคิดเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วม
และวิธีการ-เทคนิคมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวางแผนและออกแบบ 
สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2551) 

,Nabeel Hamdi and Reinhard 
Goethert (1997) , Henry Sanoff 
(2000) ,ชูวิทย์ สุจฉายา (2552) 
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ตารางที ่1 ระดับการมีส่วนร่วมและวิธีการ-เทคนิคการมีส่วนร่วมส าหรับกระบวนการจัดท าแนวทางอนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชน 

 
 อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมโดยการด าเนินงานแต่ละข้ันจะเป็นลักษณะแบบวงจรเกลียวปฏิสัมพันธ์ของ 3 กิจกรรม คือ การ
วางแผน การปฏิบัติ และการสะท้อนผล เพื่อให้สามารถปรับเปลีย่นไปตามสถานการณ์ในพื้นที ่โดยมผีู้
ศึกษาท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดกระบวนการที่สนับสนุนให้คนใน
พื้นที่ เป็นผู้ก าหนดทิศทางในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเอง ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นวิธีด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับของการมีส่วนร่วม เทคนิค-วิธีการมีส่วนร่วม 
  1. ร่วมรับทราบข้อมูล หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารให้ประชาชนรับทราบ

ข้อมูลประเด็นที่น ามาใช้ตัดสินใจการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นลักษณะการ
สื่อสารทางเดียว 

แผ่นพับ จดหมาย ข่าว วีดทีัศน ์บอร์ด บรรยาย
นิทรรศการ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือการ
เดินสายอธิบาย 

  2. ร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น หน่วยงานเป็นผู้รับข้อมูลและความ
คิดเห็นจากประชาชนเป็นลักษณะการส่ือสารสองทาง 

การเดินส ารวจการสัมภาษณ์แบบสอบถามสัมมนาประชุม
เว็บไซต์สายด่วนสายตรงตู้ไปรษณีย์รับฟังความคิดเห็น 

  3. ร่วมปรึกษาหารือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุม
และมีผลอภิปลายไปเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือใช้พิจารณาการตัดสินใจ 

การสนทนากลุ่ม(Focus Group) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) การประชุมสาธารณะ (Public 
Forum) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)  

  4. ร่วมตัดสินใจ หน่วยงานและประชาชนมีบทบาทเท่าเทียมกันมีการ
สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกันมติในที่ประชุมมีผลผูกพันต่อการ
ตัดสินใจ 

กรรมการภาคีที่มีอ านาจตัดสินใจอยู่ในการประชุมระดม
สมอง (Brainstorming)  

  5. ตัดสินใจเอง ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจทั้งหมดโดยหน่วยงานเป็น
ผู้สนับสนุน 

การจัดการหาประชามติ 
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ตารางที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัยเชงิปฏบิัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 ตัวอย่างผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ เ ข้าร่วมหลัก คือ ประชากรในชุมชนริมน้ าจันทบูรประมาณ 240 หลังคาเรือน 

ประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของและผู้เช่า ผู้ประกอบการ คณะท างานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ า

ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 70 
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จันทบูร คณะกรรมการชุมชน รวมถึงคณะกรรมการศาลเจ้า เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมือง และเทศบาล
เมืองจันทบุรี  

กลุ่มผู้เข้าร่วมรอง คือ เทศบาลเมืองจันทนิมิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ส านักงาน
จังหวัดจันทบุรี 

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนจันทบูร  
การพิจารณาเลือกวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนจันทบูร มีปัญหาหลาย

รูปแบบที่เกิดผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม เช่น เวลาไม่ตรงกัน จึงท าให้การพบปะพูดคุยในเวที
สาธารณะหรือในพื้นที่ที่มีการเปิดประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถลงมติในประเด็นต่าง  ๆ 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมก็คือ การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและสร้างกลุ่มย่อย เพื่อหา
ประเด็นในแต่ละกลุ่มย่อยที่มีความคิดเห็นร่วมกัน ก่อนสร้างมติเห็นชอบร่วมกันในที่ประชุมสาธารณะ 
การประชุมประชาคมเพื่อลดความขัดแย้งในการท างาน โดยมีการแจกเอกสารและแบบสอบถาม 
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ทั้งสิ้น 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เดือนตุลาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาริมแม่น้ าจันทบรู 
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 71 

 

9.6 ตัวอย่างการด าเนินงานและผลการศึกษา 
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ซึ่งแต่ละข้ันตอนมผีลการด าเนินงาน ดังนี ้

  1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเบื้องต้น
หรือความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถท าการศึกษาบทบาทของพื้นที่และแผนพัฒนา
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ชุมชนริมน้ าจันทบูร เพื่อหาแนวทางบทบาทในการส่งเสริมแผนนโยบายที่สอดคล้องในระดับประเทศ
และภูมิภาค 
  ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า พื้นที่จันทบูรมีแนวโน้มที่จะเติบโตในด้านการท่องเที่ยว 
ซึ่งพื้นที่จันทบูรเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับความเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การเข้าพบกับตัวแทนชมรมพฒันาชุมชนริมน้ าจันทบูรและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 76 

 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลการส ารวจและรับทราบถึง
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งพบว่าบทบาทของ
ชุมชนในอดีตที่ผ่านมา ในย่านแห่งนี้เป็นพื้นที่การค้าที่หลากหลายเช้ือชาติเข้ามาอาศัยเปน็ที่พักพิง จน
ในปัจจุบันย่านแห่งนี้ได้กลายเป็นชุมชนอาศัยหนาแน่นปานกลาง แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องของชุมชนใน
อนาคตจะเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกคนในกลุ่มชุมชน ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและการแก้ปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต  
 ทั้งนี้จากการประเมินของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมครั้งนี้มีข้อที่ยังไม่สามารถลงมติ
เห็นชอบกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ได้เท่าที่ควร จึงได้มีการวางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดย
เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิทัศน์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน ผู้ศึกษาสามารถน ามาใช้ก าหนด
แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต่อไป 
  3. ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย มาตรการและแนวทางการออกแบบ ในข้ันตอน
นี้ ผู้ศึกษาได้เตรียมเครื่องมือหลัก 4 อย่าง ประกอบด้วย  
   1. ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของชุมชนในปัจจุบัน  
   2. ผังการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมในชุมชน  
   3. กรณีศึกษาการจัดท าเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลง
อาคารเมืองเชียงคาน 
  4. ขั้นตอนแบบร่างขั้นต้นของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณหัวถนนสุขาภิบาล ซ่ึงเป็น
นโยบายและงบประมาณปี 2557 จากเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและก าหนดเปูาหมาย มาตรการและแนวทางการออกแบบวางผัง 
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  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ควรปรับปรุงพื้นที่ย่อยที่มีศักยภาพในชุมชนให้เกิดหน้าที่การใช้งาน
ที่สง่เสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชน ลดการใช้รถยนต์ในพื้นที่ การปรับปรุง
บ้านที่มีอัตลักษณ์ในชุมชน วางมาตรการควบคุมการก่อสร้างและกิจกรรมการใช้อาคารให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับอัตลักษณ์ของชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์จากคนในชุมชน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพตัวอย่างกิจกรรมเข้าพบเทศบาลเมืองจันทบูรและการสนทนากลุ่มคนในชุมชนในขั้นก าหนด 
เปูาหมาย และทางการออกแบบ          
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 70 
 

  4. ขั้นตอนการออกแบบ ในข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาได้ใช้แผนผังทัศนียภาพจ าลองและร่าง
มาตรการ อันได้จากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและทฤษฎีการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน รวมถึงการน า
ผลความต้องการของชุมชนมาสรุปและสังเคราะห์ออกมาเป็นเครื่องมือ 3 ชนิด ประกอบด้วย  

  1. การออกแบบผังพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน 
  2. ทัศนียภาพจ าลอง  
  3. มาตรการก ากับผังที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นของคนในชุมชน 

โดยได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางควบคุมกายภาพที่สามารถพัฒนาไปสู่การน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่เดิม ซึ่งสรุปเป็นแนวคิดในการวางผังและออกแบบ ดังภาพที่ 
9 
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ภาพที ่7 ผังแนวคิดในการออกแบบเขตชุมชนริมน้ าจันทบูร 
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 75 
 

 วัตถุประสงค์ ในการจัดท ามาตรการก าหนดประเภทการใช้อาคาร ลักษณะ รูปทรง ระยะ
หรือระดับของอาคาร ส าหรบัการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในชุมชนริมน้ าจันทบรู มีดังนี้ คือ 
  - เพื่อควบคุมอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ให้มีความกลมกลืนกับอาคารที่มีอยู่เดิมที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนริมน้ าจันทบูรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  - เพื่อควบคุมกิจกรรม และเวลาในการใช้อาคาร ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนริมน้ าจันทบูร เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ขอบเขตพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารในชุมชนริมน้ าจันทบูร 
ที่มา : กุสุมา บุญกาญจน์ และชูวิทย์ สุจฉายา, 2558: 76 
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  5. ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการประเมินผลแนวทางการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชน รวมถึงมาตรการทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมนั้น สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้มาก
น้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจดัเวทีประชาคมเป็นเครื่องมอืในการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคี แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทางชุมชนจึงเสนอให้จัดเวที
ประชาคมเพื่อสร้างกติกาชุมชนร่วมกัน ได้เกิดฉันทามติร่วมกันในการยอมรับแนวทางอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนร่วมกัน โดยได้น ามาตรการการก ากับผัง คือ การก่อสร้างอาคารใหม่ในชุมชนไม่ควรสูงเกิน 
2 ช้ัน การใช้อาคารเพื่อเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการเปิดเพลงหรืองแสดงดนตรี 
ต้องมีระบบปูองกันเสียงและไปเป็นแนวทางจัดท ากติกาชุมชนเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลกติกาชุมชน โดยชุมชนมีแนวทางการขับเคลื่อนการท างานที่เป็นรูปธรรมด้วยการออกสื่อ
เคเบิ้ลทีวี เพื่อเสนอจุดยืนของชุมชน 
 

10. สรุป 
การวิจัยในบทนี้เป็นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และกรณีศึกษาประสบการณ์การมี

ส่วนร่วมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชน เพื่อน ามาจัดท ากรอบและแนวทางการวิจัย ในการค้นหาแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน การศึกษา
ได้ผลสรุปในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การสื่อสารสองทาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการร่วม
ตัดสินใจ การร่วมด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยองค์กรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน
หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย
เปิดโอกาสให้สาธารณะหรือประชาชนแสดงความคิดเห็นตอบกลับ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจนอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ มีกิจกรรมและมี
กลุ่มเปูาหมายที่ ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมต้องอาศัยหลักทฤษฎีในการเกลี้ย
กล่อมโดยใช้ค าพูดหรือการเขียนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความน่าเช่ือถือและเกิดการกระท าซึ่งก็ คือ การเข้า
มามีส่วนร่วม การชักชวนต้องใช้ศิลปะในการสร้างความสนใจ ตามล าดับช้ันความต้องการของคนตาม
ทฤษฎีของ Maslow เริ่มตั้งแต่ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ความ
ต้องการทางด้านสังคม ด้านเกียรติยศช่ือเสียง และด้านความส าเร็จในชีวิต 

3. ระดับการมีส่วนร่วมของประชนจากระดับข้ันต่ าสุดไปหาระดับข้ันสูงสุด มี 7 ระดับ ได้แก่ 
ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ระดับการปรึกษาหารือร่วมกัน ระดับ
การวางแผนร่วมกัน ระดับการร่วมปฏิบัติ  ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบ และระดับการควบคุมโดย
ประชาชน 

4. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านการสื่อสาร  
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5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหลายครั้ง ประชาชนสามารถแสดงความเห็น คัดค้าน หรืออุทธรณ์ นับเป็น
กฎหมายที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมาก จนเกิดความล่าช้าในการวางและจัดท าผังเมือง ในที่สุด
ได้น าไปสู่การแก้ไข ในฉบับที่ 2 พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงการมสี่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับการ
สื่อสารในสังคมที่เปิดกว้าง ตามที่ก าลังยกร่างใหม่ในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... 

7. หลักการและสาระส าคัญในการวางแผนและผังเมือง ได้แก่ ระดับและประเภทของการ
วางแผนและผังเมือง โครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนและผังเมือง และการวางแผนและ
ผังเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน สิ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์และการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนมีอะไรบ้าง 

8. แนวความคิดด้านการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที่สร้างความ
ชัดเจนด้านนิยามศัพท์การอนุรักษ์  แรงจูงใจที่ท าให้เกิดการอนุรักษ์ ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์ 
และกระบวนการอนุรักษ์  
 9. กรณีศึกษาการจัดท าแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ าจันทบูรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาวจันทบูร ที่ด าเนินการโดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เป็น
ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป ี6 เดือนเป็นตัวอย่างของการทดลองน า “ทฤษฎี” ไปใช้งานในพื้นที่ชุมชนจริงทั้ง
ด้านสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ อาจน าประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
บริเวณอื่น ๆ 
    ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเหล่าน้ีจะได้น าไปสรุปรวมและประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการวิจัยในบทที่ 3 การศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่วิจัยที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ การวิจัย
ภาคสนามการประเมินความคิดเห็นการมีส่วนของประชาชนและสิ่งที่สมควรได้รับการวางแผนและผัง
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนในบทที่ 5 การเสนอแนะแนวทางการมีส่วนของประชาชนและสิ่งที่
สมควรได้รับการวางแผนและผัง ในบทที่ 6 และ 7 ต่อไป 
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บทท่ี 3 

การออกแบบการวิจัย 
 

 การออกแบบการวิจัยในบทที่ 3 มีเนื้อหาสาระที่ประกอบไปด้วย การออกแบบกระบวน การ
วิจัย การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 2 ส าหรับเป็นแนวทางก าหนด
โครงสร้างของกระบวนการการมสี่วนรว่มในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่เฉพาะ 
การก าหนดพื้นที่วิจัย วิธีการวิจัยภาคสนาม การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย วิธีการประเมินและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม การ
ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ในพื้นที่วิจัย และสรุป 
  

1 การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเพื่อใช้ด าเนินการวิจัยภาคสนาม ให้เป็นการท างานต่อเนื่อง
ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ 6 ข้ันตอน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบการวิจัย              
 การก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัย เครื่องมือที่จะใช้ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1.1.1 การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
  1.1.2 การก าหนดประเภทของการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ 
  1.1.3 การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ต้องการศึกษา ค าถามที่
ต้องการจะถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ   
  1.1.4 การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  1.1.5 การก าหนดเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ 
 1.2 ขั้นตอนท่ี 2 การส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย 
 การส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย เพื่อท าการศึกษาสภาพปัจจุบัน สร้างความเข้าใจและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแผนที่จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกับสภาพความเป็นจริง ท าการ
ส ารวจโดยผู้วิจัย ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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  1.2.1 การส ารวจสภาพแวดล้อมและบริบทในพื้นที่ปัจจุบันของชุมชนแหลมโพธ์ิ ใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนและผังเมือง การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ชุมชน 
  1.2.1 การส ารวจโครงสรา้งและองค์ประกอบชุมชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันของพื้นที่ชุมชน
ทั้ง 4 ชุมชน ในเขตพื้นที่ปกครองของต าบลแหลมโพธ์ิ  
 1.3 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมื อ
เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง เริ่ม
ตั้งแต่การจัดเตรียมร่างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ไปจนถึงท าการทดสอบกอ่นน าไปใช้จริง ดังนี้ 
  1.3.1 การจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การก าหนด
โครงสร้าง และรายละเอียดของแบบสอบถาม ค าถามที่ต้องการจะถาม พร้อมค าอธิบายแบบสอบถาม 
สร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อประเมนิความคิดในแต่ละหัวข้อของการมีสว่นร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิส าหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทาง
ศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
  1.3.1 การทดสอบแบบสอบถาม โดยท าการทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง 
หากพบข้อบกพร่องจากค าถามในแบบสอบถาม หรือผู้ตอบไม่เข้าใจค าถามหรืออื่น ๆ ก็จะด าเนินการ
แก้ไข 
 1.4 ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวิจัยภาคสนาม 
 การด าเนินการแจกแบบสอบถามและสมัภาษณ์ โดยใช้แบบที่ได้รับการปรับปรงุแลว้ หลังจาก
นั้นท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในพื้นที่วิจัยและนอกพื้นที่วิจัยตามช่วงเวลาที่
ได้วางแผนไว้ ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุม่ตัวอย่าง ที่มีต่อการประเมินระดบั
ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ  
  1.4.2 การน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากแต่ละกลุ่มตัวอย่างไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 1.5 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การท างานในข้ันตอนที่  5 เป็นการประมวลผลและวิเคราะหผ์ลการประเมนิของกลุม่ตัวอย่าง
ที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเริ่มตั้งแต่  
  1.5.1 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมา 
  1.5.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบตารางสถิติ และการ
บรรยายสาระส าคัญของการค้นพบด้วยสถิติพรรณนา 
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 1.6 ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปผลการวิจัย 
 ข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัยเป็นการสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะประกอบด้วย 
  1.6.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และนัยสิ่งที่
ค้นพบ การจัดท าข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนต่อไป 
  1.6.2 การสรุปผลการวิจัย การจัดท ารายงาน บทความวิจัย และท าการเผยแพร่
งานวิจัย 
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แผนภูมิที่ 6 การออกแบบกระบวนการวิจัย 
  

ประชากร 

ข้อเสนอแนะ  
น าผลไปใช้ 

การอภิปรายผล สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

การคัดกรอง เรียงล าดับความส าคญั 

แบบสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

เจ้าหน้าที ่ผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน 

สรุปผลการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญเจ้าหน้าที่ 
ผู้บรหิาร ผู้น าชุมชน 

ข้อจ ากัดใน
การวิจัย 

ข้อเสนอแนะหัวข้อการวิจัย
ข้ันตอนต่อไป 

สรุปกรอบการมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน 

การทดสอบเครื่องมือ 

วิธีการเก็บ
รวบรวม 
วิธีการ

วิเคราะห ์

ค าอธิบายบริบทพืน้ที่วิจัย 

ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ขั้นตอนท่ี 4    การด าเนินการวิจัยภาคสนาม  

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 
2. ความคิดเหน็  
    (ตามหัวข้อการมีส่วนร่วม) 
3. ข้อเสนอแนะ 

รวบรวมข้อมูลภาค 
สนามพืน้ที่วิจัย 

แผนที่ฐาน แสดงข้อมลู รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 

การออกแบบ
เครื่องมือ  (แบบสอบถาม ฯ) 

 

แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง 

 

ขั้นตอนท่ี 5    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

ก าหนดรายละเอียด
การวิจัย 

กระบวนการ 
ท างานภาคสนาม 

กรอบการ 
วิจัยทฤษฎ ี

ขั้นตอนท่ี 1    การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัย การก าหนดกรอบการ
วิจัยเบื้องต้น 

วัตถุประสงค์  ขอบเขต วิธีการ 
ข้อตกลง 
เบื้องต้น 

1      2     3 

ขั้นตอนท่ี 2    การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของ 
                   การมีส่วนร่วม 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการ 
การมีส่วนร่วมทั่วไป 

กฎหมาย มาตรการ 
 การมีส่วนร่วม 

เอกสาร งานวิจัย กรณศีึกษา 
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม 

มาตรการส่งเสริม 
 

แนวปฏิบัติ/แนวทาง กรอบทฤษฎี  /ควบคมุ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนท่ี 6    การสรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผลและ  
                   ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย  

- กรอบระดับ กระบวนการ และวิธีการของการมี  
  ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน 
 

- การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

- การก าหนดวิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 

- การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3     การออกแบบการวิจัย 

- การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย  
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2 การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย  
 2.1 กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน 
  2.1.1 การมสี่วนร่วมตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
  จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในบท
ที่ 2  ผู้วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินการต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกิดข้ึนบนเวทีสาธารณะ เพื่อให้เกิดการ
วางแผนงานโครงการที่ตอบสนองความต้องการและแนวคิดเห็นที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหา เพื่อ
ปูองกันปัญหาจะเกิดข้ึนในอนาคต องค์ประกอบของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี มีด้วย 7 ระดับ ดังนี้ 

  1. ระดับการให้ข้อมลูแกป่ระชาชนที่มีความสนใจ 
  2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน 
  3. ระดับการปรึกษาหารือทุกภาคส่วน 
  4. ระดับการวางแผนร่วมกัน 

   5. ระดับการร่วมปฏิบัติตามแผน  
   6. ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบ 
   7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน 
  องค์ประกอบของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน  จะเริ่มต้น
ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเข้ามามีส่วนร่วม การประชุม รับฟังความ
คิดเห็น การประชาพิจารณ์ การลงประชามติ การมีส่วนในระดับบริหาร การมีส่วนในการตัดสินใจ 
และการใช้กลไกกฎหมายจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการวางแผนการมีส่วนร่วมในวางผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่  และยังเป็นการพบปะสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีในหมู่กลุ่มสังคมอีกด้วย ทั้งนี้
กระบวนการมีส่วนร่วมได้น าทฤษฎีตามหลักการของ Maslow เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

  2.1.2 การมีส่วนร่วมตาม “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2522” 

  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ได้ก าหนด
กรอบหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ไว้ ดังนี้ 

  - กรณีการวางและจัดท าผังเมืองรวม เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณาในทาง
ช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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  - การโฆษณา ให้เจ้าหน้าทีป่ิดประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
วางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี ้

   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
   4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียด

และข้อก าหนด 
   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเหน็

เกี่ยวกับวางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของ

ประชาชน 
  - ประกาศให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน 

ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 
  - ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่ เพื่อรับ

ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 
   - ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเ ชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

 

  2.1.3 การมีส่วนร่วมตาม “(ร่าง) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับ
ใหม่)” 

 การมีส่วนร่วมกับร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .......ฉบับนี้ยังอยู่ในข้ันตอน
การร่างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่าง
ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระของบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบาย หรือประกาศ ตามหลักเกณฑ์ของประเทศหรือผัง
เมืองตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

  - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

   - การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน  
   (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
       (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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    (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

       (ง) การสนทนากลุม่ย่อย 
   (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) การประชาพิจารณ์ 
        (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
        (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 
        (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้องหรอืมีส่วน

ได้เสีย 
 - ก่อนรับฟงัความคิดเห็นประชาชน ต้องแจง้ถึงวิธีการรบัฟงัความคิดเห็น ระยะเวลา 

สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟงั 
 - เมื่อด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนใหห้น่วยงานประกาศให้ประชาชน

ทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 
 - เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
  (ก) ใหส้่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาและผงัเมอืงจัดใหม้ีตาม 

พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
  (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 

90 วัน 
  (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมลูทางหนงัสือพิมพ์รายวัน

ไม่น้อยกว่าสามฉบบั เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 2.2 กรอบสาระส าคัญในการวางแผนและผังเมือง  
 เนื้อหาสาระส าคัญในการวางแผนและผังเมืองพื้นที่ท าการวิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
ประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 เรื่อง คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  การคมนาคม
ขนส่ง  และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
 

  2.2.1 การวางแผนและผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้างด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามการจ าแนกของกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจจ าแนกองค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกได้หลายประเภทด้วยกันถึง 13 ประเภท อาทิ  
   - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย /ปานกลาง/
มา 
   - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อพาณิชยกรรม      

  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรม 
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  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

องค์ประกอบเหล่าน้ีประกอบกันเป็นโครงสร้างด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญใน
การวางแผนและผัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของ
ประชาชนมุสลิมในพื้นที่วิจัย 

 2.2.2 การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างด้านการคมนาคมการขนส่ง ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้าน  การคมนาคมขนส่งทางบก  การคมนาคมการขนส่งทางน้ า ที่อ านวยความสะดวก
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่และประชาชนภายนอกพื้นที่ในการให้บริการการเข้าถึงที่อยู่
อาศัย สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อนันทนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน
หย่อนใจ และการขนส่งสินค้าอาหาร รวมถึงการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบต่างของชาวเรือประมง 

 2.2.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาระส าคัญในการวางแผนและผังของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก็เพื่อให้ประชาชนได้ รับบริการ
สาธารณะที่จ าเป็น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การพักผ่อนหย่อนใจ การขนส่งมวลชน และอื่น ๆ 
อย่างทั่วถึงในราคาค่าใช้จ่ายต่ ากว่าทุน มีความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มี
ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 ดังนั้นการวางแผนและผังจึงจ าเป็นจะต้องพึ่งพากระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และร่วมกันหาแนวทางวิธีการปูองกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
เขตพื้นที่ชุมชนในอนาคต  

 

2.3  กรอบการวางแผนและผังเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 
  2.3.1 สิ่งท่ีควรแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีวิจัย ได้แก่  
   2.3.1.1 การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติใน
พื้นที่  ได้แก่ พื้นที่ปุาชายเลน และพื้นที่ชายหาดและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอ่าวปัตตานี                               
   2.3.1.2  การอนุรักษ์พื้นทีก่ารใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบศาสนกจิทาง
ศาสนาอิสลาม ได้แก่ พื้นที่บริเวณอาคารมสัยิดหรือสุเหร่า พื้นที่สสุานหรือกุโบร์                                                 
   2.3.1.3. การอนุรกัษ์พื้นที่แหล่งโบราณสถาน และพื้นที่อาคารที่มสี าคัญ
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน รวมถึงพื้นที่การเรียนรู้แหลง่ประวัติศาสตร์ของชุมชน  
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   2.3.1.4 การอนุรักษ์พื้นที่เพือ่กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมศลิปวัฒนธรรม
และประเพณี 
 

  2.3.2 สิ่งท่ีควรแก่การฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีวิจัย ได้แก่  
   2.3.2.1 การฟื้นฟูระบบและโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ภายในชุมชน 
แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร                                                              
   2.3.2.2 การฟื้นฟูสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ดีข้ึน พร้อมใช้งาน
เพื่อใหเ้พียงพอในการใช้บริการในประจ าวัน   
   2.3.2.3 การฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มพื้นทีท่ี่อยู่อาศัยภายในชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัยมากข้ึน                                   
   2.3.2.4 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน และ
อาคารที่ทรงคุณค่าสถาปัตยกรรมมลายูพื้นถ่ิน               
   2.3.2.5 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณปุาชายเลน และชายฝั่ง
ทะเลอ่าวปัตตานีและอ่าวไทย 
   2.3.2.6 การฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่วิจัย ได้แก่ พื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภททีโล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร พื้นที่การใช้ประโยชน์แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 
   2.3.2.7 การฟื้นฟูพื้นที่ว่างหรอืพื้นทีท่ี่เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้มีสภาพดี
ข้ึนสามารถน าพื้นทีก่ลบัมาใช้ประโยชน์ได้โดยส่วนร่วมส าหรบัประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน                                                                                                                                                                                                                      
   2.3.2.8 การฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ของพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้ดีข้ึนสามารถน าพื้นที่กลบัมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  
   2.3.2.9 การฟื้นฟูพื้นทีปุ่าชายเลน และแนวชายหาด เพื่อก าบังกระแสลม
ในระหว่างช่วงฤดูฝนเป็นการปอูงกันความปลอดภัยและเป็นการลดความสูญเสียทรัพยส์ิน 
   2.3.2.10 การฟื้นฟูกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มากข้ึน 
ให้เห็นถึงความส าคัญต่อการบริหารการจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
   2.3.2.11 การฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเพือ่หารายได้สู่พื้นที่วิจยั และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้น
ถ่ิน 
 2.4 ประเภทของการวางแผนและผัง  
    กรอบการวางแผนและผังเมืองในประเทศตามที่ก าหนดโดยกรมโยธาการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย มี 5 ระดับ ได้แก่ 
  1. การวางผังประเทศ เป็นการจัดท าผังโดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ของประเทศจะ
แยกออกเป็นภาคส่วนกลุ่มจังหวัดย่อย โดยมีบทบาทปฏิสัมพันธ์ความเช่ือมโยงอย่างเปน็ระบบเสน้ทาง
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คมนาคมตามสภาพแวดล้อมของเมืองในประเทศ การจัดท าผังซึ่งมีอิทธิพลตลอดเส้นทางเช่ือมโยงสู่
ระดับภายนอกประเทศ 
  2. การวางผังภาค เป็นการจัดท าผังในระดับภาค แบ่งออกเป็น 4 ภาค ตาม
ภูมิศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ โดยมีการศึกษาท าผังครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กันตาม
บทบาทหน้าที่และความส าคัญของสภาพแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ 
  3. การวางผังเมืองรวมชุมชนเมืองและผังเมืองรวมจังหวัด เป็นการจัดท าแผนผัง 
นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการ
ด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม 
การขนส่ง การสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การผังเมือง 
  4. การวางผังเมืองเฉพาะ เป็นการจัดท าแผนผัง ซึ่งเป็นก าหนดรายละเอียดของ
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างของเมืองให้เป็นรูปธรรมและสามารถ
บังคับใช้ประโยชน์ได้จริง 
  5. การวางผังพัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ เป็นผังเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาต าบลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ให้ท้องถ่ินมีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม 

 อนึง่ ระดับการวางแผนและผังดังกล่าวข้างต้นที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ได้แก่ การวางผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองจังหวัด การวางผัง
พัฒนาชุมชนและพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ 

 
3. กรอบระดับ กระบวนการ และวิธีการของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน 
 3.1 ระดับของการมีส่วนร่วม 
  1. ระดับการให้ข้อมลูแกป่ระชาชนที่มีความสนใจ 

 2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน 
 3. ระดับการปรึกษาหารือร่วมกันทุกภาคส่วน  
 4. ระดับการวางแผนร่วมกัน 

  5. ระดับการร่วมปฏิบัติตามแผน 
  6. ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบ 
  7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน 
 3.2 กระบวนการของการมสี่วนร่วมในการวางแผน 
  1. การเริม่โครงการ   
  2. การด าเนินการจัดท าแผน 
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  3. การอนุมัติแผน 
  4. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการด าเนินโครงการก่อสร้าง 
  5. การประเมินผล 
 3.3 วิธีการของการมสี่วนร่วมในการวางแผน 
  1. การประชุมรบัฟังความคิดเห็น 
  2. การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 
  3. ฯลฯ 
 
4 การก าหนดพ้ืนท่ีวิจัย   

4.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัย  
พื้นที่ที่จะคัดเลือกมาเป็นวิจัย เป็นพื้นที่ดินที่เกิดจากการงอกของเนินทรายจากการทับถม

ของกระแสลมในอ่าวไทย จนเป็นพื้นที่ดินที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากพื้นที่
ที่เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งในอดีตพื้นที่เหล่าน้ีเคยเป็นชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการพักเรือสนิค้าขนาดใหญ่ และมีสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลาย
ทางด้านรูปแบบที่เกิดจากประชากรหลายเช้ือชาติและหลายสายวัฒนธรรม เช่น พราหมณ์ ฮินดู จีน
อาหรับ และมลายู เป็นชุมชนยุคสุดท้ายในปกครองของยุคเมืองหลวง “ลังกาสุกะ” ในบริเวณตอนใต้
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น จังหวัดปัตตานี  ดังนั้นพื้นที่บริเวณชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ
ปัจจุบัน จึงเป็นบริเวณที่มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งโบราณสถาน มีขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีแบบมลายูตอนใต้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ขอบเขตพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จงัหวดัปตัตานี 
ที่มา: ภาพถ่ายทางอากาศลักษณะภูมิประเทศ (Google Earth,2016) 
 

หมู่ที่ 4 บา้นดาโต๊ะ 
หมู่ที่ 2 บา้นตาโละสะมิแล 

หมู่ที่ 1 บา้นบูด ี
หมู่ที่ 3 บา้นตาปาบูด ีอ่าว

ไทย 

อ่าวบางป ู

แหลมตาข ี

ต าบลตาโละกาโปร์ 
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4.2 พ้ืนท่ีท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นพ้ืนท่ีวิจัย ประกอบด้วย 4 ชุมชน ดังนี ้
 1. พื้นที่ชุมชนบ้านบูดี พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี 

เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และพื้นที่สีเขียวเพื่อการเกษตร 
 2. พื้นที่ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับฝั่ง

ทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่พักผ่อนหย่อน
ใจและพื้นที่จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ  

 3. พื้นที่ชุมชนบ้านปาตาบูดี พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกติดกับฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี 
เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และพื้นที่สีเขียวเพื่อการเกษตร 
  4. พื้นที่ชุมชนบ้านดาโต๊ะ พื้นที่ทางด้านทิศใต้ติดกับฝั่งทะเลอ่าวบางปู หรืออ่าว
ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่นปานกลาง และมีพื้นที่ว่างบางส่วนส าหรับประกอบ
กิจกรรมของชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนดาโต๊ะยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของชุมชน มีอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าส่งออกขนาดเล็ก 

5. การก าหนดวิธีการวิจัยภาคสนาม   
 5.1 วิธีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีวิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้านประวัติการตั้งถ่ินฐาน และสภาพปัจจุบันของพื้นที่
ชุมชนจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทและสัณฐานชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ และเอกสารการวิจัยจากวารสารเมืองโบราณ  หนังสือความทรงจ าในอ่าวปัตตานี  ซึ่ง
รวบรวมจากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2553) การค้นคว้าจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการส ารวจภาคสนามสภาพปัจจุบันของพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยผู้วิจัย 
 5.2 วิธีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชากร ต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 การเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชากรต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการและวิธีการ ของ
การมีส่วนร่วมประชาชนในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จะใช้
วิธีการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เปูาหมาย คือ 
  - กลุ่มประชากรทั่วไปของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
  - กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา ที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม 
                     - กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม 
 5.3  วิธีการประเมินและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 การประเมินระดับความเหน็ต่อกระบวนการและวิธีการ การมีส่วนร่วมและการประเมินสภาพ
ปัจจุบัน จะใช้วิธีการประเมินด้วยการให้ค่าน้ าหนักแบบ Likert Scale จ านวน 5 ระดับโดย“น้อย
ที่สุด”เท่ากับ 1 และ “มากที่สุด” เท่ากับ 5                    
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   การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD.)  
                       การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 
 
6. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรกลุ่มเปูาหมายในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งมีประชากรโดยประมาณ 8,482 คน จากจ านวน 4 
หมู่บ้าน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทยของพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ, 2558) นอกจากนี้ประชากรในการวิจัยยัง
รวมถึง ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาของชุมชนที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม  ตลอดจนนักวิชาการหรือ
ผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง   

กลุ่มตัวอย่างก าหนดใหป้ระกอบด้วย 3 กลุม่ คือ 
 กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมูบ่้าน 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มบีทบาทต่อการมีส่วนร่วม 
 กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม 
 

  แต่ละกลุม่ตัวอย่างมีวิธีการก าหนดจ านวนตัวอย่าง ดังนี้  
  กลุ่มท่ี 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน ต าบลแหลมโพธ์ิ 
จ านวนทั้งหมดประมาณ 8,482 คน ซึ่งการก าหนดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยา
มาเน เนื่องจากเป็นกรณีที่ทราบจ านวนแน่นอน ส าหรับงานวิจัยน้ียอมให้มีความคลาดคาดเคลื่อนร้อย
ละ 10 ดังนี้  

        n  = 
 

        
 

  
        N = ขนาดของประชากร 
       n = จ านวนตัวอย่าง , ขนาดของตัวอย่าง 
       e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดหรือค่าความคลาด
เคลื่อนที่ให้เกิดได ้
  โดยก าหนดให้ P= 0.10 ( 90 % confidential level) ที่ระดับความเช่ือมั่น 90 % 
และความคลาดเคลื่อน 10 % จะได ้n = 98.83 หรือ 99 จากการค านวณ 
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                                               n =       

              
       

                                                            n = 98.83  
  จากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน เนื่องจากต้องการให้ได้กลุ่มอย่างที่
ครอบคลมุทุกพื้นที่ จ านวน 4 หมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงใช้การสุม่ตัวอย่างแบบกลุม่ โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มจ านวน  3 กลุ่มและน าประชากรของแต่ละหมูบ่้านมาเฉลี่ยแบบใช้วิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้  

                                               n  = 
    

     
     

 โดยที่ n  คือ จ านวนชุดของแบบสอบถาม 
                   N  คือ จ านวนประชากรแต่ละหมูบ่้าน  
           หมายเหตุ : หากมีเศษเกิน 0.5 ท าการปัดเศษข้ึนเป็น 1 และใช้แบบสอบถาม 100 

ชุด กับกลุ่มที่ 1 เท่านั้น 
 เมื่อน าจ านวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านมาท าการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสูตร

แล้วได้ผล ดังนี้   
 หมู่ที่ 1 บ้านบูดี                ประชากร 2,253 สุ่มแบบสอบถามจ านวน 26  ชุด 

  หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล    ประชากร 2,548 สุ่มแบบสอบถามจ านวน 30  ชุด 
  หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี          ประชากร 1,242 สุ่มแบบสอบถามจ านวน 15  ชุด 
  หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ            ประชากร 2,402 สุ่มแบบสอบถามจ านวน 28  ชุด 
                                                               รวมสุ่มแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 ชุด 
 เมื่อได้จ านวนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านแล้ว จะน ามาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ในข้ันต่อไป 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วน
ร่วมเนื่องจากกลุ่มผู้น าเหล่านี้มีบทบาทที่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ดังนั้นการออกแบบสอบถาม จึงเน้นการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นทางด้านโครงสร้างในเชิงทฤษฎี แนวคิดกระบวนการและข้ันตอนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มของ
ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 มีด้วยกันทั้งหมดจ านวนประมาณ 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือเป็น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ผู้น าทางศาสนาภายในชุมชน สมาชิกองค์การส่วนบริหารต าบลและ
อื่นๆ เป็นตัน 
  กลุ่มท่ี 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิม เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีประสบการณ์และช านาญทั้งด้านทฤษฎี แนวคิดและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทั้งเชิงปฏิบัติภาคสนามและ
เชิงวิชาการ ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและบทบาทของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ออกแบบสอบถามเพิ่มเติม
จ านวนประมาณ 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ นักวิชาการส านักงานโยธาและผังเมือ ง
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จังหวัดจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการอิสระ NGO  
ปลัดอ าเภอต าบลแหลมโพธ์ิ และผู้แทนหน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง เป็นต้น 
 
7. การออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยจะใช้เครื่องมือส าหรับเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามส ารวจความ
คิดเห็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี ้

7.1  โครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลเบื้องต้นส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) 

  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมการ
วางแผนและตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน
ร่วมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินการมีส่วนรว่มของในการวางแผน การตอบค าถามจะเป็น
ระบบให้คะแนนแบบ (Likert Scale) 

 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 
2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การ
ประชุมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองว่าอยู่ในข้ันระดับมาก
น้อยเพียงใด การตอบค าถามจะเป็นระบบให้คะแนนแบบ (Likert Scale) 
  ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . 
. . . (ฉบับใหม่) ที่ได้ก าหนดการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผัง
เมือง ว่าอยู่ในข้ันระดับมากน้อยเพียงใด การตอบค าถามจะเป็นระบบให้คะแนนแบบ (Likert Scale) 
  ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับความส าคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน
ที่ควรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟอูย่างเร่งด่วนในการจัดแผนและผงัเมือง การตอบค าถามจะเป็นระบบ
ให้คะแนนแบบ (Likert Scale) (หมายเหตุ: ส่วนที่ 5 เป็นการประเมินเฉพาะกลุ่มที่ 1 และที่ 2 ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย) 
   ส่วนท่ี 6 เป็นค าถามปลายเปิดด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติม 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของการมสี่วนรว่มในการวางแผนผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู แยกเป็น 3 แบบส าหรบั 3 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
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  - กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 คือ ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย ที่มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยมี
ค าถามประกอบด้วย 6 ข้อ 
   - กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 คือ แบบสอบถามกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น า
ทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในพื้นที่วิจัย ที่มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยมีค าถามประกอบด้วย 6 ข้อ รวมถึงการ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล เป็นการเปิดโอกาสให้ตอบและอธิบายอย่างอิสระตามความประสงค์ของผู้
ถูกสัมภาษณ์ 

  - กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 คือ แบบสอบถามนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้าน
การมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม หรือนักวิชาการอิสระที่มีความเช่ียวชาญแนวคิด 
ทฤษฎี ในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิ โดยมีค าถามประกอบด้วย 5 ข้อ รวมถึงการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล เป็นการเปิดโอกาสให้
ตอบและอธิบายอย่างอิสระตามความประสงค์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 

7.2  รูปแบบการสัมภาษณ์  
การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน

และผัง จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้วิธีการออกแบบค าถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน การสัมภาษณ์จะ
เปิดโอกาสให้ตอบและอธิบายอย่างอิสระตามความประสงค์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างหลัก 
ๆ คือ กลุ่ม 2 และ 3 โดยมีโครงสร้างของค าถามด้วยค าสั้น ๆ ที่สามารถระบุประเด็นในการสนทนา
ประมาณ 5-7 ค าถามสั้น ๆ ที่ได้ใจความตามกรอบแนวคิด 
 
8. วิธีการประเมินและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม 

 การก าหนดมาตราส่วนค่าระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วม (R.A. Likert Scale) 
 เกณฑ์ในการประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ได้ก าหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ระดับความส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมมากที่สุด     ให้   5  คะแนน 
 ระดับความส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมมาก          ให้    4  คะแนน 
 ระดับความส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมปานกลาง    ให้   3  คะแนน 
 ระดับความส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมน้อย          ให้    2  คะแนน 
 ระดับความส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมน้อยที่สุด     ให้   1  คะแนน 
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 เกณฑ์การแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)   
 ในการประมวลผลข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณ นา
(descriptive statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ x  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) หรือ S.D. การแบ่งระดับคะแนนตามค่าเฉลี่ย ( x ) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ  ตามเกณฑ์การให้คะแนนจากอันตรภาคช้ัน (class interval) ใน 5 ระดับ  ซึ่งค่า
ความกว้างของอันตรภาคช้ันของค่าเฉลี่ย ค านวณได ้ดังนี ้
  ความกว้างอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                                        จ านวนช้ัน 
     = 5 – 1 
                           5 
     = 0.80 
  ดังนั้นระดับคะแนนของค่าเฉลี่ย ( x ) แต่ละช่วง จึงมีดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีระดับความส าคัญมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีระดับความส าคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีระดับความส าคัญน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณได้จากสูตร 
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  เมื่อ SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตัวอย่าง 

  X  คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางช้ันแต่ละตัว 

  X  คือ ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 

    คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุม่ตัวอย่าง 

 

9. การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 22

มกราคม พ.ศ. 2561  เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู ผู้วิจัยจึงการจัดล าดับความส าคัญและการแยกประเภทของข้อมูลเพื่อการสื่อ
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ความหมายให้สอดคล้องและตรงกบัค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เมื่อได้รูปแบบแบบสอบถามที่
ชัดเจน จึงท าการลงพื้นที่จริงทดลองแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ
ปรากฏว่าแบบสอบถามส าหรับประเมนิความคิดเห็นของประชากรผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจและตอบ
ค าถามได้ ถือว่าแบบสอบถามนี้สามารถใช้ได้ในการประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม  

นอกจากนี้แล้วผลการทดสอบพบว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยในส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ 3 กลุ่ม
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการประเมินส่วนที่ 5 หัวข้อความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลมโพธ์ิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกพื้นที่วิจัย จึงไม่สามารถตอบแบบ
ประเมินส่วนน้ีได้ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสนามตามช่องทางและแผนการด าเนินการต่อไป 
 

10. แผนการด าเนินการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จะด าเนินการโดยเริ่มต้นจากการขอหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้น าชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
และนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการ
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ด้วยตัวเอง ถึงผู้น าชุมชนและนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ เพื่อช่วยติดต่อ
ประสานงานกับสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลในพื้นที่ผู้วิจัยจะด าเนินการด้วยตัวเองและผู้ช่วย
วิจัย 
 การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้วางแผนจะด าเนินการในระหว่างเดือน 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
โดยมีการแบ่งช่วงระยะเวลาการแจกแบบสอบถาม ดังนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยวางแผนจะแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีแบบสอบถามจ านวน 
100 ชุด ซึ่งมีผู้ช่วยแจกแบบสอบถาม 2 คน ใช้ระยะเวลา 1 วัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาของ
แบบสอบถาม โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตอบแบบสอบถาม 1 วัน หลังจากนั้นผู้วิจัยจะกลับมาขอคืน
แบบสอบถามภายในอีก 1 วันของวันรุ่งข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจในการประเมินเกณฑ์ค่า
ระดับความส าคัญของเนื้อหาสาระของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนแหลมโพธ์ิ 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาท
ต่อการมีส่วนร่วมชุมชนแหลมโพธ์ิ จ านวน 4 หมู่บ้าน จ านวน 10 ชุด โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน ผู้วิจัยได้
ก าหนดระยะเวลาเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วมทั้งในเขต
พื้นที่และนอกพื้นที่ โดยท าการสัมภาษณ์จ านวน 10 คน ใช้ระยะเวลา 1 วัน และผู้วิจัยจะขอรับคืน
ภายหลังการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง 
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  ในการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยจะท าการอธิบาย
องค์ประกอบของแบบสอบถามและวิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อ
ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะด าเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมิน โดยให้ผู้ ตอบแบบสอบถาม
บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง  
 
11. สรุป 
 การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ได้ท าการออกแบบกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยการท างาน 
6 ข้ันตอน เริ่มต้นตั้งแต่ การก าหนดกรอบการวิจัย การส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย การ
ออกแบบและสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย การด าเนินการวิจัยภาคสนาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี มีด้วยกัน 7 ระดับ พื้นที่ในการวิจัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของต าบล
แหลมโพธ์ิ จ านวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบูดี ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล ชุมชนบ้านปา
ตาบูดี และชุมชนบ้านดาโต๊ะ โดยมีประชากร 8,420 คน 1200 หลังคาเรือน  ประชากรในการวิจัย
ได้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิและผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและผัง 
โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรทั่วไปของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิทั้ง 4 
หมู่บ้าน  กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และนักวิชาการ
และผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม 
 การออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ รูปแบบที่ 1 แบบสอบถามจะมีด้วยกัน 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ส่วนที่ 2 เป็นแบบให้คะแนนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนผังตาม
กรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ส่วนที่ 3 เป็นแบบให้คะแนนเกี่ยวกับความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4 เป็นแบบให้คะแนนเกี่ยวกับความ
คิดเห็นตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) ส่วนที่ 5 เป็นแบบให้คะแนน
เกี่ยวกับความส าคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชนที่ควรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่าง
เร่งด่วนในการจัดแผนและผังเมือง ส่วนที่ 6 ค าถามปลายเปิดด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
รูปแบบที่ 2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิธีการประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนใช้วิธีการให้เป็นค่าน้ าหนักแบบ Likert scale จ านวน 5 ระดับ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการน าเสนอในรูปแบบตารางและการบรรยายประกอบ การวัดระดับ
ค่าเฉลี่ยมีจ านวน 5 ระดับ โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันเท่ากับ 0.80 การทดสอบเครื่องมือใน
การวิจัย ได้ท าการทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้วางแผนจะด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย และสัมภาษณ์นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ ในระหว่าง
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 รวม 5 วัน 
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 หลังจากการออกแบบกระบวนการวิจัย ก าหนดกรอบการวิจัยด้านทฤษฎีและแนวคิด ไป
จนถึงการออกแบบเครือ่งมอืและวิธีการส าหรับเก็บรวบรวมความคิดเห็นในบทนี้แล้ว ในบทที่ 4 ผู้วิจัย
จะท าการส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย และด าเนินการวิจัยภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทท่ี 4 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชนแหลมโพธิ ์
 

 การวิจัยในบทนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ ซึ่งประกอบด้วย 4 
หมู่บ้าน ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ทั้งในอ่าวไทยและอ่าวปัตตานี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ในอดีตเคยมีเจ้าเมืองปกครองเมื่อ 400 ปีมาแล้ว เนื้อหาส าคัญ
ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศ ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ
ของชุมชนแหลมโพธ์ิ ลักษณะทางสังคม ประชากร และวัฒนธรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ ลักษณะทางกายภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายและระบบการคมนาคมขนส่ง 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในชุมชน 
ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน และสรุป      

 

1. ต าแหน่งท่ีตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 

1.1 ต าแหน่งท่ีตั้ง และขอบเขตการปกครอง 
พื้นที่วิจัยต าบลแหลมโพธ์ิเป็นหนึ่งในต าบลของอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เดิมที่มีช่ือว่า

ต าบล “ตะโละกาโปร์” แต่ได้มีการแบ่งเขตปกครองข้ึนใหม่ โดยแยกออกมาเป็นต าบลแหลมโพธ์ิ 
ปัจจุบันต าบลแหลมโพธ์ิมีเขตการปกครอง เป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านบูดี  หมู่ที่ 2 
บ้านตะโละสะมิแล  หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี  หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ มีจ านวนประชากรประมาณ 8,482 
คน 1,200 หลังคาเรือน ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตติดต่อมีดังนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ   อ่าวปัตตานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลตะโละกาโปร์ และ อ าเภอยะหริ่ง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   แหลมตาชี 
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ภาพที ่10 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณชุมชน ต.แหลมโพธิ ์  
ที่มา: Google Earth, 2016 

 
 แหลมโพธ์ิเป็นต าบลทีม่ีสภาพพื้นที่เปน็แหลมยาวยื่นออกไปในทะเล พื้นดินส่วนใหญ่

เป็นดินทราย ไม่มีนาข้าว ปลูกมะพร้าวและท าอาชีพประมง (เรอืประมงขนาดเล็ก) จ านวนราษฎรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลามและราษฎรบางส่วนได้อพยพไปท างานในประเทศเพื่อนบ้าน 
เนื้อที่ของต าบลแหลมโพธ์ิทั้งหมดประมาณ 10,439 ไร่หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 15.45 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีความหนาแน่นเฉลี่ยประชากรจ านวน 448 คนต่อตารางกิโลเมตร (การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน บ้านตะโละสะมิแล, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองปัตตานี 

อ่าวไทย 

แหลมตาชี 

อ่าวปัตตานี 

ต าบล ตะโละกาโปร ์

หมู่ที่ 4 บา้นดาโต๊ะ 

หมู่ที่ 2 บา้นตาโละสะมีแล 

หมู่ที่ 1 บา้นบูด ี

ต าบลแหลมโพธ์ิ 

หมู่ที่ 3 บา้นตาปาบูด ี
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ภาพที่ 11 ขอบเขตพื้นทีห่มู่ท่ี 1 บ้านบูด ีต.แหลมโพธิ ์  
ที่มา: Google Earth, 2016 
 

หมู่ 1 บ้านบูดี  
 หมู่บ้านบูดีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกันกับชุมชนบ้านปาตาบูดี เมื่อมีการ

แยกเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้านก็เลยมีเปลี่ยนในการตั้งช่ือใหม่ขึ้นมา โดยยังคงใช้ช่ือว่า “บู
ดี” ซึ่งมาจากค าที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปค าว่าบูดี แปลว่า “ต้นโพธ์ิ” บ้านบูดีตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอยะหริ่งประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่เขตปกครองในปัจจุบันประมาณทั้งหมด 3,425 ไร่ พื้นที่
ท าการเกษตร 507 ไร่ สุสาน 7 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ อ่าวไทย 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ บ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 และอ่าวปัตตานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 

   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านปาตาบูดี หมู่ที่ 3 

 

 

 

 

ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง 

หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูด ี

อ่าวปัตตานี 
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ภาพที่ 12 ขอบเขตพื้นทีห่มู่ท่ี 2 บ้านตะโละสะมิแล ต.แหลมโพธิ์   
ที่มา : Google Earth, 2016 
 

หมู่ 2 บ้านตะโละสะมแิล  
 หมู่บ้านตะโละสะมิแลเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของชุมชนบ้านบูดี ต่อมามี

ปรับเปลี่ยนเขตพื้นที่การปกครองเพิ่มอีกหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2524 เมื่อแยกหมู่บ้านข้ึนมาใหม่แล้วได้
ตั้งช่ือบ้านตามที่เล่าสืบต่อกันถึงประวัติหมู่บ้านว่าเดิมที่ชุมชนนี้เป็นชายฝั่งทะเลที่มีสัตว์ทะเลชุกชุม
มาก โดยเฉพาะปลาดุกทะเลมีมากมายท าให้ราษฎรชุมชนนี้ท ามาหากินอย่างอุดสมบูรณ์ เมื่อมีการ
แบ่งหมู่บ้านจึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านตามที่เล่ากันมา คือ บ้านตะโละสะมิแล หรือ “อ่าวปลาดุก” (ค าว่าตะ
โละ แปลว่า อ่าว) บ้านตะโละสะมิแลอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะหริ่งประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมี
เนื้อที่เขตปกครองในปัจจุบันทั้งหมดประมาณ 1,432 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตร 120 ไร่ สุสาน 4 ไร่ มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
  ทิศใต้            ติดต่อกับ  อ่าวปัตตานี (ทะเลใน) 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ 4  
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  บ้านบูดี  หมู่ที่ 1 และบ้านปาตาบูดี หมู่ที่ 3 

 

ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง 

หมู่ที่ 1 บ้านบูด ี

อ่าวปัตตานี 

อ่าวไทย 
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ภาพที่ 13 ขอบเขตพื้นทีห่มู่ท่ี 3 บ้านปาตาบดูี ต.แหลมโพธ์ิ   
ที่มา : Google Earth, 2016 
 

หมู่ 3 บ้านปาตาบูดี  
 หมู่บ้านปาตาบูดีเดิมช่ือว่า “บ้านบูด”ี ซึ่งมาจากค าที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปค าว่าบู

ดี แปลว่า “ต้นโพธ์ิ” เมื่อแยกหมู่บ้านออกมา จึงยังคงใช้ช่ือตามความหมายเดิมว่าบ้าน “หาดโพธ์ิ” 
หรือปาตาบูดี (ค าว่าปาตา แปลว่า หาด) หมู่บ้านปาตาบูดีอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะหริ่งประมาณ 
15 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่เขตปกครองในปัจจุบันทั้งหมดประมาณ 3,745 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตร 723 
ไร่ สุสาน 4 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   อ่าวไทย  
  ทิศใต้              ติดต่อกับ   อ่าวปัตตานี (ทะเลใน) 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านบูดี หมู่ที่ 1 
  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อ่าวไทยและอ่าวปัตตานี 

 

 

 

 

ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง 

หมู่ที่ 1 บ้านบูด ีอ่าวปัตตานี 

อ่าวไทย 
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ภาพที่  14 ขอบเขตพื้นที่หมู่ที ่4 บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ ์  
ที่มา : Google Earth, 2016 
 

หมู่ท่ี 4 บ้านดาโต๊ะ  
  หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่และประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินงอกของทะเลอ่าวไทย และเป็นที่ตั้งของ “สุสานดาโต๊ะ” หรือที่เรียก
กันว่า “กูโบร์”  มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี และสุลานโต๊ะ “ปาแย” บ้านดาโต๊ะหมู่ที่ 4 
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะหริง่ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่เขตปกครองในปัจจุบันทั้งหมด
ประมาณ 2,525 ไร่ ปุาชายเลน 500 ไร่ และสุสาน 22 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อ่าวไทย 
  ทิศใต้            ติดต่อกับ อ่าวปัตตานี  
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านตะโละกาโปร์ 

   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ บ้านตะโละสะมิแล  
 

 

 

ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง 

อ่าวปัตตานี 

อ่าวไทย 
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ภาพที่  15 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ต.แหลมโพธ์ิ  
ที่มา : ภาพถา่ยทางอากาศโดย นายดอเลาะ เจะแต, 2559 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  1.2.1 ชุมชนบ้านบูดี มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นดินงอกที่จากการถมทับอย่าง
ต่อ เนื่องเป็นบริเวณกว้างของดินและทรายในบริเวณหาดที่ติดต่อกับพื้นที่ชุมชนบ้านตาโละสะมิแล 
เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการพัดผ่านของกระแสลม จึงท าให้พื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร  
 - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

   - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

   - การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ตั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  
  บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบูดีทางด้านทิศเหนือติดกับทะเลอ่าวไทยส่วนพื้นที่ทางด้าน
ทิศใต้ติดกับอ่าวปัตตานี มีเนื้อที่ปัจจุบันประมาณทั้งหมด 3,425 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ 
507 ไร่ สุสานประมาณ 7 ไร่ 
  1.2.2 ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นดินและสันทราย
งอกสันทรายจากการถมทับอย่างต่อเนื่อง เป็นบริเวณกว้างของดินและทรายบนหาดปะปนกัน เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติจากการพัดผ่านของกระแสลม ซึ่งกระแสคลื่นลมทะเลทางด้านทิศเหนือยังเป็นปัญหาใน
การกัดเซาะริมทะเลชายหาดที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภค สาธารณูปการของชุมชนบ่อยครั้ง และ
พื้นที่แห่งนี้ยังมีต้นมะพร้าวและต้นสนทะเลขนาดใหญ่สูงประมาณ 10-20 เมตร ที่ปกคลุมพื้นที่ช่วย
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เป็นเกราะก าบังในการชะลอความเรว็ของกระแสลม ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล จึงเป็นพื้นที่ที่
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภท ได้แก่ 

  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัย 
  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรม 
  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ 
  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
  - พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

- พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
- พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เป็นต้น 

  1.2.3 ชุมชนบ้านปาตาบูดี มีลักษณะเป็นพื้นดินและสันทรายงอกยื่นออกไปใน
ทะเล และมีรูปร่างของพื้นที่โค้งปลายแหลมยาว มีบ่อและหลุมกักขังน้ าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและบ่อ
ที่เกิดข้ึนโดยประชาชนในพื้นที่ได้ขุดหลุมเพื่อเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุก มีต้นโพธ์ิและต้นสนทะเลขนาดใหญ่
ข้ึนอยู่ตามพื้นที่ของชุมชนบ้านปาตาบูดี ทั้งนี้บริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับ
ทะเลอ่าวไทย ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับอ่าวปัตตานี ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,745 ไร่ เป็นพื้นที่ท า
การเกษตรประมาณ 723 ไร่ พื้นที่สุสานประมาณ 4 ไร่ จากการส ารวจพื้นที่ของชุมชนบ้านปาตาบูดี 
พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภท ได้แก่ 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 16 สภาพทั่วไปในพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์
ที่มา : ภาพถา่ยทางอากาศโดย นายดอเลาะ เจะแต, 2559 
 

 1.3 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 
  1.3.1 พ้ืนท่ีดินเหนียวปนทราย พบเห็นได้แหล่งที่อยู่อาศัย ทั้ง 4 ชุมชน มีสภาพ
เหมาะแก่ท าการเกษตร เช่น ปลูกต้นมะพร้าว การท าบ่อเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น 
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  1.3.2 พ้ืนท่ีเว้ิงอ่าว ที่เป็นที่ดินรูปร่างเว้าโค้งยื่นสุดปลายแหลมที่เกิดจาการพัดผ่าน
ของกระแสลมจึงมีสภาพเป็นหาดทรายกว้างมีคลื่นเล็กน้อยล้อมรอบด้วยต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งใน
ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นจุดข้ึนปลา และเป็นจุดพักเรือหางยาวของชาวประมงในพื้นที่  

  1.3.3 พ้ืนท่ีปะการัง คือ แนวปะการัง จัดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นหินปูนที่มีความแข็ง 
รวมถึงซากของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในทะเลอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยนับว่าเป็นสิ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลเป็นที่หลบพักอาศัยแพร่ขยายพันธ์ุ และหากินของสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในอ่าว
ไทยและอ่าวปัตตานี เช่น ปลาอินทรีย์ ปลากะพงแดง ปลาจะละเม็ด ปลาทู กุ้ง ปลาหมึก หอย เป็น
ต้น (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2553: 42-43)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ทิศทางกระแสลมและกระแสคลื่นน้ าในบริเวณแหลมโพธ์ิ 
ที่มา : www.thetrippacker.com/pattani, 2559 
 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลมประจ าทิศในต าบลแหลมโพธ์ิ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท าให้เกิดฤดูฝนต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนช่วงฤดู
ร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36 องศาเซลเซียส และต่ าสุด
ราว 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเลตลอดทั้งปี 
ลมทะเลที่ชาวบ้านรู้จัก และมีผลต่อการประกอบอาชีพในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ 

 1.4.1 ลมตะวันออก (ตือฆารอ) จะพัดผ่านในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อิทธิพล
ของลมทะเลจีนใต้ จะท าให้คลื่นลมแรงมีฝนตกในบางครั้ง ฝั่งอ่าวไทยเรือขนาดเล็กจะงดออกหาสัตว์
น้ า 40 วัน 40 คืน ส่วนอ่าวปัตตานีจะมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง 

http://www.thetrippacker.com/pattani
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 1.4.2 ลมตะวันออกเฉลียงใต้ (สือลงแตฆารอ) จะพัดผ่านในช่วงเดือน มกราคม - 
กุมภาพันธ์ คลื่นลมแรงมีฝนตกหนักในบางช่วง กลางวันลมแรงส่วนกลางคืนลมเบา และพัดอากาศ
เย็นจากทิศใต้ข้ึนมา 

 1.4.3 ลมทิศใต้ (สลาแต) จะพัดผ่านช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เข้าสู่ฤดูร้อนบาง
ช่วงลมแรงพัดจนบ้านเสียหาย ส่วนอิทธิพลของลมใต้จะท าให้ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอ่าวปัตตานีมีคลื่น
เล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกในบางครั้ง  

 1.4.4 ลมตะวันตกเฉลียงใต้ (บาระตายอ) จะพัดผ่านช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
ท าให้มีคลื่นเล็กน้อย อากาศจะหนาวบ้างในช่วงเวลากลางคืน ช่วงนี้ชาวประมงจะสะดวกในการออก
หาสัตว์น้ าในอ่าวปัตตานี รวมถึงฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีสัตว์น้ าในทะเลอุดมสมบรูณ์และมีจ านวนมาก 
 

2. ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของต าบลแหลมโพธิ์  
เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะเป็นหมู่บ้านสุดปลายแหลม ซึ่งยื่นไปใน

ทะเลอ่าวไทยและอยู่ตรงกนัข้ามกับฝัง่เมืองปัตตานี พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกระแสลม
ท าให้การไหลเวียนน้ าทะเลเปลี่ยนไปส่งผลให้พื้นที่ทรายเพิ่มข้ึนและท าให้แหลมยื่นยาวออกไปทางทิศ
ตะวันตกอีกหลายกิโลเมตร ผู้บุกเบิกหมู่บ้านส่วนใหญ่เดินทางมาจากบางปูซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
แหลมตาชี ในช่วงแรกชาวบ้านบางปูเข้ามาที่หมู่บ้านดาโต๊ะเพื่อท าการประมง เพราะในอดีตมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะในอ่าวปัตตานีจะมีความอุดมสมบรูณ์มาก สามารถ
จับสัตว์น้ าด้วยการทอดแหได้เต็มล าเรือและทีส่ าคัญบา้นดาโต๊ะยังมแีหลง่น้ าจืดเป็นบอ่น้ าซึ่งพอเพียงที่
จะน ามาใช้ในชุมชน เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์จึงท าให้ผู้คนจากบางปูทยอยมาต้ังถ่ินฐานอยู่
ที่บ้านดาโต๊ะเพิ่มข้ึน ช่ือหมู่บ้านดาโต๊ะมีที่มาจากช่ือของสุสานเก่าแก่ที่รู้จักกันดีส าหรับผู้คนในจังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่ือของ “กูโบร์ดาโต๊ะ” หรือสุสานท่านดาโต๊ะปาแย เคยมีเรื่องเล่ากัน
ว่า สมัยที่เมืองปัตตานีก าลงัเจรญิรุง่เรืองเปน็เมอืงทา่ค้าขาย เมืองปัตตานีสมัยนั้นสามารถผลิตปนืใหญ่
และผลิตขายแก่เพื่อนบ้านได้ ดังนั้นเจ้าเมืองจึงประกาศว่าหากผู้ใดมีทองเหลือง ห้ามน าทองเหลืองไป
ขาย ต้องไปมอบกับเจา้เมอืงเท่านั้นเพื่อใช้หล่อปืนใหญ่ ปืนใหญ่ที่มีช่ือหลายกระบอกหล่อข้ึนในสมัยนี้ 
เช่น พญาตานี ซึ่งปัจจุบันต้ังอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหม และพญาบุหงา เป็นต้น (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 
2548: 14-15) 
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ภาพที่ 18 ที่ตั้งของเมืองปัตตานีที่กรือเซะ-บานา ในพุทธศตวรรษที่ 21-23 (Bougas, 1988) 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/10/entry-1, 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  19 สุสานหรือกูโบร์ท่านดาโต๊ะ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2043-2073 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

นอกจากนี้ ยังมีกูโบว์ หรือสุสานอีกแห่งหนึ่งที่เป็นโบราณสถานของหมู่บ้านแห่งนี้ที่อยู่ภายใน
แนวก าแพงที่ล้อมรอบ 9 คือ สุสานของท่านมัรฮุมดันหยง หรือ สุสานเจ้าเมืองยะหริง่ เป็นสุสานขนาด
ใหญ่ของบ้านดาโต๊ะ เป็นที่รู้จักของชาวบ้านว่าเป็นหลุมฝังศพของเจ้าเมืองปัตตานีและวงศาคณาญาติ 
โดยทั่วไปเช่ือกัน ว่าสร้างนานมาแล้ว หากนับอายุถึงปัจจุบันน่าจะมีอายุไม่ต่ากว่า 400 ปี จาก
การศึกษาทางโบราณคดีของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของกรมศิลปากร โดยการวิเคราะห์จาก
ลวดลายสลักหินเหนือหลุมฝังศพสันนิษฐานว่าสุสานอาจแบ่งอายุเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ สมัยแรก
อายุราวรัตนโกสินทร์ตอนต้น สันนิษฐานว่าลวดลายสลักหินเหนือหลุมฝังศพน่าจะเป็นฝมีือช่างจีนสมัย

http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/10/entry-1
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ราชวงศ์เซ็ง สมัยที่สองอาจจะอยู่ในช่วงสมยัของรชักาลที่ 4 หรือ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพบว่าหิน
เหนือหลุมฝังศพสลักปี พ.ศ. 2443 แหล่งข้อมูลจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่าว่าศพของเจ้าเมืองที่ฝังอยู่
ในสุสานแหล่งนี้ น่าจะเป็นศพของผู้ที่เคยเป็นเจ้าเมืองจากรัฐตรังกานูก่อนมาปกครองปัตตานี ก่อน
สยามเข้ามาครอบครอง ในขณะที่ผู้สูงอายุเหล่าน้ีบางคนได้รับรูเ้พิม่เติมว่าเจ้าเมืองปัตตานีคนน้ีมีช่ือว่า 
“เนจาแย” 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 สุสานหรือกูโบร์ มัรฮุมตันหยง เป็นสุสานเจ้าเมืองยะหริ่ง 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

ภาพที่ 20 ปรากฏข้อสันนิษฐานว่าสุสานยะหริง่แห่งนี้เปน็ที่ฝังศพของ ตนกูประจ าเจ้าหรอือีก
ช่ือหนึ่งว่า ตนกูมูฮัมหมัด ผู้เป็นเจ้าเมืองปัตตานีในช่วง พ.ศ. 2388-2399 และมีลูกหลานของตนกูผู้นี้
สืบต่อมาด้วย ตนกูมูฮัมหมัดเป็นบุตรเจ้าเมืองไทรบุรี ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าเมืองปัตตานี ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องจากนิยูโยฟเจ้าเมืองปัตตานีคนก่อนต้องไปเป็นเจ้าเมืองยะ
หริ่ง และตนกูมูฮัมหมัดยังเป็นผู้ย้ายเมืองปัตตานีและวังมาตั้งที่จะบังติกอ ที่อยู่ในอ าเภอเมือง โดยได้
ปกครองเมืองปัตตานีภายใต้การปกครองของสยามประเทศ และมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่สงขลา 
ทั้งหมดน้ีเป็นค าบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีที่มีการจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 
(วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2548: 17) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 มัสยิดหมูบ่้านดาโต๊ะ 400 ปี อายุราวเดยีวกับหมู่บ้านมัสยิดกรือแซะ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
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 ภาพที่ 21 มัสยิดดาโต๊ะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านชุมชนดาโต๊ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาสนา
โดยมีอายุราว 400 ปี สันนิฐานว่าอาจจะก่อสร้างพร้อมกับมัสยิดกรือแซะ โดยลักษณะและรูปแบบทั้ง
ภายนอกและภายในมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้มัสยิดดาโต๊ะอยู่ในการดูแลของกรมศิลาปากรได้ท าการ
ส ารวจข้ึนทะเบียนโบราณสถานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2478  (ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี , 
2560) 
 

3. ลักษณะทางสังคม ประชากร และวฒันธรรม 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิแห่งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพท าการประมงและรับจ้างทั่วไป การด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ในวงเครือญาติพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีจุดศูนย์กลางของการรวมตัวหรือสถานที่
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นทางด้านสังคมและศาสนากันเป็นประจ า คือ มัสยิด หรือร้านดื่มชา
กาแฟประจ าหมู่บ้านภายในแต่ละชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ระดับสถานะทางสังคมถือว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง สถานะทางการเงินพอมีพอใช้ภายในครอบครัว ส่วนทางด้านภาษาที่ใช้กันเป็นประจ าหมู่บ้าน
เป็นภาษา “ยาวี” หรือที่เรียกว่าภาษามลายูแบบพื้นถ่ิน โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบได้เฉพาะพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย รวมถึงลักษณะการแต่งกายผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าสาโร่งสวม
หมวก “กือปีเยาะ” ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อหลวม ๆ ที่มีขนาดใหญ่พร้อมผ้าคลุมศีรษะเพื่อปกปิดสัดส่วน
ร่างกายให้มิดชิด การแต่งกายเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันออกกลาง
และแหลมมลายูตอนใต้ของเอเชีย เป็นต้น  

3.1 ศาสนา  
การนับถือศาสนาชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 99 ของประชากรใน

พื้นที่และมีมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนวัฒนธรรม
ของพื้นที่แหลมโพธ์ิก็จะมีวันส าคัญทางศาสนาหลัก ๆ มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ลักษณะของกิจกรรมทางด้านศาสนาในพื้นที่วิจัย 
ที่มา : https://nokngamphol.wordpress.com  เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2559. 

 

1 2 3 
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1. การประกอบพิธีละหมาดทุก 5 เวลาเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
2. การถือศีลอดในเดือน “รอมฎอน” ซึ่งตรงกับช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี 
3. วันตรุษ“อีดิ้ลฟิตริ อีดิลอัฎฮา” หรือเรียกว่าวัน “วันฮารีรายอ”เป็นวันเฉลิมฉลองวันข้ึนปี

ใหม่ของศาสนาอิสลาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ภายในแต่ละชุมชน ต.แหลมโพธ์ิ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

จากภาพที่ 23 สภาพแวดล้อมโดยรวมภายในพื้นที่ในแต่ละชุมชน จากการลงส ารวจพื้นที่ซึ่ง
จะพบว่ามีลักษณะของสภาพแวดล้อมรอบบรเิวณชุมชนแหล่งที่อยู่อาศัยเกิดความเสือ่มโทรม และเศษ
ขยะมูลฝอยเต็มพื้นชุมชนส่งผลท าให้เกิดการขุดตันในท่อทางระบายน้ า จึงเกิดการน้ าท่วมขังในใต้ถุน
หรือรอบ ๆ แหล่งที่แหล่งที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย และไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยในการ
ด ารงชีวิตในประจ าวัน 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่  24 สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นทีห่ลังชุมชนในแต่ละหมู่บ้านที่ตดิกับอ่าวบางปู ต.แหลมโพธ์ิ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
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 จากภาพที่ 24 ลักษณะของสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่หลังชุมชนในแต่ละหมู่บ้านที่ติด
กับอ่าวบางปูในต าบลแหลมโพธ์ิ มีความเสื่อมโทรมเป็นแหล่งรวมของเศษขยะในบริเวณหลังชุมชน 
ทั้งนี้เศษขยะมูลฝอยอาจจะพัดมากับกระแสน้ าติดชายฝั่ง หรืออาจเกิดจากประชาชนบางส่วนมีการ
แอบน ามาทิ้ งในบริ เวณดังกล่าว ซึ่ งภายในอนาคตอาจน าไปสู่การท าลายระบบนิเวศทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ 

 

 

 

  
)  
 
ภาพที่ 25 สภาพของถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ต.แหลมโพธิ์ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 

 

จากภาพที่ 25 ในการลงส ารวจพื้นที่ภายในแต่ละชุมชนในแหลมโพธ์ิ จะพบว่าโครงข่ายทาง
สัญจรในการเข้าถึงในแต่ละชุมชนมีความแคบ สืบเนื่องจากชุมชนไม่ได้มีการวางผังตั้งแต่แรก จึงท าให้
ชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยถึงหนาแน่นปานกลาง ถนนมีความกว้างไม่เกิน 5 
เมตร และไม่ต่ ากว่า 2.50 เมตร มีผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงกันหลาย
เส้นทางภายในชุมชนบางชุมชนในแหลมโพธ์ิมีทางเข้าออกทางเดียว และไม่สามารถน ารถยนต์เข้าไป
ภายในชุมชน โดยส่วนใหญ่มีเพียงจักรยานและจักรยานยนต์เท่านั้นที่สัญจรได้โดยส่วนใหญ่  อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมรอบบริเวณทางสัญจรมีสิ่งขีดขวาง จึงท าให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง
แต่ละวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 26 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโลง่ว่างเพื่อนันทนาการของหมู่บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธ์ิ   
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
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จากภาพที่ 26 ในการลงส ารวจพื้นที่จะพบว่า (รูปที่ 1) มีพื้นที่โล่งว่างส าหรับประชาชนทั่วไป
ในชุมชนเป็นสถานที่จุดรวมในการประกอบกิจกรรมของกลุ่มวัยเด็กหรือเยาวชนภายในชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นจุดศูนย์รวมของกลุ่มผู้ใหญ่ทีใ่ช้ส าหรบัพักผ่อนน่ังเล่นในช่วงเวลาเย็น ๆ ส่วน (รูปที่ 2) พื้นที่โล่ง
ภายนอกชุมชนของแต่ละชุมชนจะเลือกใช้พื้นที่ส่วนน้ีเป็นที่จอดรถประจ าหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นสุสานหรือกูโบร์ของศาสนาอิสลาม ต.แหลมโพธิ ์  
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 จากภาพที่ 27 ในการลงส ารวจจะพบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นสุสาน หรือกูโบร์
ส าหรับฝังศพตามวิถีชุมชนอิสลาม ในแต่ละชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิพื้นที่ประเภทนี้มีมากกว่า 20 ไร่ 
และมากที่สุดในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ซึ่งบริเวณนี้เป็นศูนย์รวมของบรรพบุรุษและเครือญาติ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เริ่มตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่สมัย ตนกูมูฮัมหมัด ผู้เป็นเจ้าเมืองปัตตานีในช่วง พ.ศ. 
2388-2399 
 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่  28 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบอาชีพประมงในแต่ละชุมชนของ ต.แหลมโพธิ ์  
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
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จากภาพที่ 28 ในการลงส ารวจจะพบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่ง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ว่างและพื้นที่โล่งส าหรับตากปลาแห้ง หรือตากวัตถุดิบอาหารแปรรูป
เพื่อส่งออกไปขายในตลาด เช่น หัวเกรียบ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่29 การศึกษาในระดับประถมศึกษาในพื้นที่วิจยั 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

3.2 การศึกษา 
ทางด้านการศึกษา จากภาพที่ 29 ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ มีโรงเรียนสามัญและโรงเรียนสอน

ศาสนาควบคู่กับสายสามัญ โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนศูนย์
เด็กเล็กตาดีกาเป็นโรงเรียนสอนเฉพาะด้านศาสนาอิสลามโดยตรงส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ขวบ 
การศึกษาในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม หลังจากจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษามักจะหันไปศึกษาต่อนอกพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิไม่มีสถาบันหรือ
โรงเรียนที่เปิดสอนศาสนาควบคู่สายสามัญ ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จะแนะน าให้ลูกหลานหันไป
ศึกษาด้านศาสนาควบคู่สายสามัญพร้อม ๆ กัน ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่มีความ
หลากหลาย บางคนจบช้ันศึกษาสูงสุดด้านสายศาสนาและสายสามัญ บุคคลเหล่าน้ีจะประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตามความถนัดทางด้านวิชาชีพที่ตนเองศึกษามา เป็นต้น 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 30 อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่วิจัย คือ การท าประมง 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
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ภาพที่ 31 สัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็มที่พบเห็นในพื้นที่ ต.แหลมโพธ์ิ 
ที่มา : การส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 2559 
 

4. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
 กิจกรรมทางเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ มีความ
หลากหลายรูปแบบของอาชีพในแต่ละพื้นที่ภายในชุมชน ซึ่งมี ดังนี ้

 4.1 การประมง  จากภาพที่ 30 เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ต าบลแหลม
โพธ์ิ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในแต่ละชุมชนติดกับทะเลอ่าวไทยและอ่าวปัตตานี ที่เต็มไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการออกเรือประมงจับสัตว์
น้ าต่าง ๆ จากภาพที่ 32 จะพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น ปลาปลาหมึก หอย ปู และกุ้ง ทั้งนี้อาชีพท า
การประมงของชาวบ้านในพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อทรพัยากรสัตว์น้ าในอ่าวไทยมากข้ึน สาเหตุเกิดจาก
เรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเอกชน ได้ใช้วิธีการอวนลากสัตว์น้ าในทะเลอ่าวไทยท าให้ปะการังใต้
น้ าเสียหาย สัตว์น้ าขนาดเล็กขนาดใหญ่จึงถูกจับโดยเรืออุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหมด ท าให้ปริมาณ
สัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็ว 

 4.2 การเกษตร ได้แก่ การปลูกมะพร้าว อ้อย และมะม่วง เป็นต้น เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นดินปนทราย จึงเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกพืชได้หลากหลายอย่าง
พื้นที่อื่น ๆ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรปลูกพืชยืน
ต้นได้อย่างเต็มที่  

 4.3 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ จากภาพที่ 33 สินค้าผลิตภัณฑ์และ
บริการในพื้นต าบลแหลมโพธ์ิ เป็นชุมชนที่มีภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในชุมชน เนื่องจาก
ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนจะท าการแปรรูปวัตถุดิบจากปลาที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาด จึงน า
กลับมาแปรเป็นสินค้าอาหารว่างเรียกว่า “กรือโปฺะ” หรือข้าวเกรียบ มีความหลากหลายรสชาติ เช่น 
ข้าวเกรียบสาหร่าย ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบรสต้มย าและรสอื่น ๆ เป็นต้น ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
สินค้าข้าวเกรียบและน้ าบูดูยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมในท้องตลาดภายนอกและมีช่ือเสียงเป็นสินค้า
ประจ าต าบลแหลมโพธ์ิ ทั้งนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน (OTOP) อีกด้วย  
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ภาพที่ 32 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับเป็นอาชีพเสริมในการเลี้ยงปลาดุก   
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 4.4 การเลี้ยงปลาดุก จากภาพที่ 32 นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรยังมีการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ดินด้วยการขุดดินทรายเป็นบ่อขนาดประมาณกว้างยาว  5 
เมตรลึก 2 เมตร ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลาดุกไว้เพื่อน าขายบ้างและเก็บไว้รับประทานเองบ้าง แต่การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อดินทรายมีทั้งผลดีและผลเสียกล่าว คือ 

          ผลด ีคือ ในเลี้ยงปลาดุกนั้น อาหารส่วนใหญ่จะน ามาจากเศษปลา หัวปลาและไส้
ปลาต่าง ๆ ที่เหลือจากการแปรรูปท าอาหารว่าง “กรือโปฺะ” หรือปลาที่เหลือหลายวันเริ่มขายใน
ท้องตลาดไม่ได้แล้วน ากลับมาเป็นอาหารให้ปลาดุกกิน ซึ่งเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งของการหมุนเวียนหา
รายได้เสริมและลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา  

          ผลเสีย คือ ส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านเรือนข้างเคียงในด้านสภาพแวดล้อมของน้ าที่
ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากการละเลยในการดูแลรักษารักษาสภาพบ่อเลี้ยงปลาในระยะยาว จึงท าให้บ่อ
เลี้ยงปลาเกิดมีน้ าสีเขียวเศษขยะลอยเต็มพื้นที่ผิวน้ าอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 การประกอบกิจการอาหารแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ “กรือโปฺะ” หรือข้าวเกรียบ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 4.5 การผลิตอาหารแปรรูป “กรือโป๊ะ” หรือข้าวเกรียบ จากภาพที่ 34 ซึ่งเป็น
อาหารว่างของชุมชนในสมัยก่อนของหมู่บ้านดาโต๊ะที่ได้น าวัตถุดิบจากเศษปลาเล็ก  ๆ ที่ขายไม่ได้
ราคาในท้องตลาดหรือปลาที่เหลอืจากการขายในท้องตลาดที่เริ่มไม่สด จึงน ากลับมาแปรรูปท าอาหาร
ว่างเพื่อไว้กินเล่นในครอบครัว แต่ในปัจจุบันอาหารว่าง “กรือโปฺะ” หรือข้าวเกรียบแห้งนี้ เริ่มเป็น
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สินค้าของชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและน าไปขายในท้องตลาดภายนอกและเริ่มเป็นสินค้าแปร
รูปที่ท้องตลาดมีความต้องการอย่างมาก ท าให้ชาวบ้านหันมาให้ความสนใจในกิจการท าอาหารแปรรปู
ชนิดนี้มากข้ึน ทั้งนี้ชาวบ้านบางส่วนไม่มีโอกาสที่จะประกอบกิจการนี้ได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านไม่
เอื้ออ านวยและสะดวกพอเพราะต้องใช้บริเวณมากส าหรับกระบวนการและข้ันตอนในการท า 
ชาวบ้านบางส่วนได้เสนอให้จัดพื้นที่กลุ่มแม่บ้านส าหรับรองรับ  ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
หารายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพท าการประมงในทะเลอ่าวไทย  

 ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบันได้เริ่มมีผลกระทบในด้านการส่งออกไม่ทันตามจ านวน
ท้องตลาดต้องการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่าวไทย เริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤติ
ทางด้านเพาะพันธ์ุปลาในท้องทะเลเริ่มน้อยลง ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรในทะเลอ่าวไทยจาก
เรือประมงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เรือประมงขนาดเล็กของชาวบ้านได้วัตถุดิบน้อยลง จึงท าให้บาง
ครอบครัวคิดว่าไม่คุ้มค่าในการออกทะเลในแต่ละครั้ง 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่34 พื้นที่ประกอบอาชีพช่างต่อเรือกอและ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

  4.6 การต่อเรือ “เรือกอและ” จากภาพที่ 35 เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทยต่อด้วยไม้กระดาน ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิมักจะใช้เรือกอและ ซึ่ง
เป็นเรือที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กออกท าการประมง จึงเป็นผลดีต่อการรักษาสัตว์น้ าในท้อง
ทะเลอีกด้วย ทั้งนี้การท าอาชีพช่างต่อเรือในปัจจุบันเริ่มจะสูญเสียบุคลากรช่างฝีมือจากหมู่บ้าน อาจ
เป็นเพราะเกิดจากสาเหตุชาวบ้านในพื้นที่เริ่มหันไปประกอบอาชีพรับจ้างต่างพื้นที่และประเทศเพื่อน
บ้านหรืออาชีพอื่น ๆ  เนื่องจากอาชีพการประมงเริ่มมผีลกระทบจากเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้ง
ในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจน้อยลงที่จะสานต่อองค์ความรู้หรือเรียนรู้จากบรรพบุรุษอีก
ด้วย 
  อัตลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของเรอืกอและ คือ ส่วนหัวและส่วนท้ายจะยกสูงข้ึนจากล า
เรือหรืออีกแบบจะเป็นแบบหัวสั้นและท้ายตัด  นิยมท าสีพื้นตลอดล าเรือแล้วเขียนลวดลายด้วยสี
ฉูดฉาด ซึ่งลวดลายอันวิจิตรนี้เองที่เป็นอัตลักษณ์ของเรือกอและที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย 
อิสลาม จีน และศิลปะอื่น ๆ เนื่องจากอิทธิพลที่ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมอันได้แก่ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สังคม ความเป็นอยู่ ซึ่งสังคมความเป็นอยู่ในจังหวัดปัตตานีนั้น ประกอบไปด้วยชนชาติ 3 
เช้ือชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน นั่นคือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยจีน จิตรกรรมที่ศิลปินไทย



  83 

มุสลิมวาดตกแต่งเรือกอและมีข้อจ ากัดในด้านหลักความเช่ือทางศาสนาอิสลามที่ไม่สามารถเขียนภาพ
สัตว์ในจินตนาการจากวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศิลปะการแสดงต่าง ๆ สัตว์หิมพานต์
และภาพทิวทัศน์  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 พื้นที่ประกอบกิจการบ้านพักรูปแบบรีสอร์ทตามริมหาดหมู่บา้นตะโละสะมิแล 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 4.7 กิจการเปิดบ้านพักอาศัยให้เช่าเป็นรีสอร์ท หมู่บ้าน “ตะโละสะมิแล” จากภาพที่ 36 
ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานี บริเวณหมู่บ้านมีข้อได้เปรียบจากต าแหน่งที่ตั้ง
ที่สามารถมองเห็นทั้งพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก ท าให้เกิดกิจการน าบ้านอยู่อาศัยมาให้เช่า
เป็นรีสอร์ท 
  จากการสัมภาษณ์ จุดเริ่มต้นมาจากการสร้างบ้านในรูปแบบรีสอร์ทให้น้องชายได้มา
พักในช่วงวันหยุด แต่มีรูปทรงสวยงาม ท าให้คนที่มาเที่ยวเห็นแล้วชอบ บางคนถึงกับขอซื้อหรือขอเช่า 
ท าให้เกิดความคิดที่จะเปิดเป็นบ้านพักริมทะเล จากนั้นจึงสร้างบ้านพักข้ึน 5 หลังเป็นบ้านไม้ 
ประกอบด้วย บ้านหลังใหญ่ 1 หลัง พักได้ 10-20 คน มีลานกิจกรรมหรือเป็นที่ประชุมได้และบ้าน
หลังเล็กอีก 4 หลัง พักได้หลังละ 2-3 คน หรือพักเป็นครอบครัว ช่วงแรก ๆ ผู้คนยังไม่รู้จักมากนักคน
ที่มาพักส่วนใหญ่รู้มาจากการบอกเล่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกค้ากลุ่ม
แรก ๆ เป็นกลุ่มครูและนักเรียนตาดีกาหรือโรงเรียนอนุบาลสอนศาสนาที่มาท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
แข่งกีฬาหรืออบรมนอกสถานที่พร้อม ๆ กับการมาเที่ยวพักผ่อน จากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี 

 กิจการบ้านอยู่อาศัยให้เช่าเป็นรีสอร์ทในปัจจุบันมีลูกค้ามาจองคิวของเข้าพักทุกวัน 
ท าให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมากข้ึนเช่น กิจกรรมอาหารปิ้งย่าง 
บริการเรือบานานาโบ๊ทและล่องเรือเที่ยวปุาโกงกาง สิ่งเหล่านี้เป็นภาคภูมิ ใจอย่างมากคือ เป็นการ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนเพื่อนบ้าน เพราะท าให้คนที่ออกไปหางานท าที่อื่นได้กลับมา
ประกอบอาชีพที่บ้านเกิดและได้อยู่กับครอบครัว ภูมิใจที่เห็นคนในชุมชนมีความสุข และมีคนที่อื่นมา
เที่ยวบ้านเรา ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ปัจจุบันในพื้นที่บริเวณริมถนน
ทางเข้าและบริเวณทางโค้งก่อนถึงบ้านพักริมทะเล เริ่มมีชาวบ้านออกมาขายของจนเกิดเป็นตลาดนัด
ตอนเย็นทุกวันเป็นประจ า  เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มข้ึนทุกวัน (สารูมา กาเซ็ง, 2559) 
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ภาพที่ 36 ลักษณะอาชีพรับจ้างทั่วไปในชุมชนแหลมโพธ์ิ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 4.8 อาชีพรับจ้างท่ัวไป  
 อาชีพรับจ้างทั่วไป จากภาพที่ 37 ตามที่ได้สามารถพบเห็นในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ ได้แก่ 
การรับจ้างขูดมะพร้าว ขับรถสามล้อรับจ้าง (รถพ่วงข้างรับส่งของ) ช่างก่อสร้างตกแต่งปรับปรุง
บ้านเรือนทั่วไป คัดเลือกปลาและช าและปลาจากนายจ้างเรือประมงในพื้นที่ การเปิดร้านอาหารตาม
สั่ง ร้านของช า และร้านน้ าชาซึ่งเป็นที่ศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่พบปะในยามว่าง 
จนกลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่วิจัย 
 
5. ลกัษณะทางกายภาพและสภาพท่ัวไปของต าบลแหลมโพธิ์  
 ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นแหลมดินทราย ไม่มีนาข้าว 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว และท าประมงเรือขนาดเล็ก บางส่วนได้ไปประกอบ
อาชีพเป็นลูกจ้างแรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ประชากรในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามสูงถึง 99 การเข้าถึงภายในพื้นที่ชุมชน มีถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านทางเดียว ซึ่งเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความกว้างไม่เกิน 6 เมตร ในการเข้าถึงพื้นที่ในแต่ละชุมชนอาจจะไม่
เอื้ออ านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ทุกพืน้ที่ บางพื้นที่อาจจะต้องหาที่จอดรถทิ้งไว้ในพื้นที่ว่าง
ของหมู่บ้านและเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ชุมชน ที่มีทางเดินผิวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่เกิน 2 
เมตร สภาพแวดล้อมชุมชนมีการปลูกสร้างบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่นปานกลาง ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่เปน็อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมลายูพื้นถ่ิน มีทั้งบ้านเรือนยกระดับพื้นใต้ถุนสูง อาคาร
สูงไม่เกินสองช้ัน วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้และก่ออิฐฉาบปูนผสมผสานกัน ส่วนหลังคาบ้านเรือนเป็น
ทรงบรานอ หรือทรงปันหยา และทรงจั่ว ที่ตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้ลายมลายูพื้นถ่ิน เป็นต้น 
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6. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่วิจัย โดยในแต่ละพื้นทีอ่าจจะใช้ประโยชน์ที่มีความ
หลากหลายแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้  
 หมู่ท่ี 1 ชุมชนบ้านบูดี  มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมู่ท่ี 1 บ้านบดูี   
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 

 

  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย/ปานกลาง ตั้งอยู่
บริเวณทางทิศตะวันออกชุมชนที่ติดกับหมู่ทีบ้านตะโละสะมิแล และทิศตะวันตะวันตกของชุมชนที่ติด
กับหมู่บ้านปาตาบูดี 
  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรมตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ของชุมชนที่ติดกับอ่าวปัตตานี 
  3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของชุมชน 

  5. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
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 หมู่ท่ี 2 ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมู่ท่ี 2 บ้านตะโละสะมิแล 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 

 

  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตั้งอยู่บรเิวณทาง
ทิศตะวันออกของชุมชนที่ติดกบัฝัง่ชุมชนดาโต๊ะ ทิศตะวันตกติดกับชุมชนบ้านบูดี  
  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรม ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของ
ชุมชนที่ติดกับฝัง่ชุมชนบูดี และทิศใต้ติดกบัอ่าวปัตตานี 
  3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภททีโ่ลง่เพื่อนันทนาการและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนอืของชุมชนที่ติดกบัอ่าวไทย 
  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนรุักษ์ปุาไม้ตัง้อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกของชุมชนที่ติดกับอ่าวปัตตานี 
  5. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาต้ังอยู่บริเวณทางทิศเหนอืของ
ชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  6. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของชุมชนที่
ติดกับอ่าวปัตตานี 
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 หมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านปาตาบูดี มพีื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมู่ท่ี 3 บ้านปาตาบดู ี
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตั้งอยู่กระจัดกระจายตาม
พื้นที่ของชุมชน 

 2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรมตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ และทิศตะวันตก
ของชุมชน 

 3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่
บริเวณทางทิศเหนือของชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชน 

  5. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการตัง้อยูบ่ริเวณทางทิศเหนือของชุมชนที่ตดิ
กับอ่าวไทย 
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 หมู่ท่ี 3 พ้ืนท่ีแหลมตาชี  ซึ่งต่อเนื่องจากชุมชนบ้านปาตาบดูี มพีื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่40 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมู่ท่ี 1 บ้านปาตาบดู ีต่อเน่ืองยาวตลอดจนถงึแหลมตาช ี
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรม ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของ
ชุมชนที่ติดกับฝั่งอ่าวไทย 
  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรกัษ์ปุาไม้ตั้งอยู่บรเิวณทางทศิตะวันออกและทิศ
ตะวันตกของชุมชนที่ติดกับอ่าวปัตตานี 
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 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ มีพื้นทีก่ารใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมู่ท่ี 4 บ้านดาโต๊ะ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 

 

  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางตั้งอยู่บริเวณ 

ทางตะวันออกกับทิศใต้ของชุมชนที่ติดกับอ่าวปัตตานี 
  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อเกษตรกรรมตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกของชุมชน 
  3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของ
ชุมชนที่ติดกับอ่าวไทย 
  5. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของชุมชน 
  6. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของชุมชน 
  7. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  8. พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตั้งอยู่บริเวณทาง
ทิศใต้ของชุมชนที่ติดกับอ่าวปัตตานี 
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แผนที ่1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของต าบลแหลมโพธ์ิ ตามผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2559    
ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปตัตานี,  2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของชุมชนแหลมโพธ์ิ    
ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดัปตัตานี, 2559 

พื้นที่ท าการ
วิจัย 
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7. โครงข่ายและระบบการคมนาคมขนส่ง   
7.1 โครงข่ายและระบบการคมนาคมขนส่งเข้าสู่จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานีมเีส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก 4 เส้นทางคือ ทางรถไฟ ทางเรือ ทางรถยนต์ และทางเครื่องบิน มีรายละเอียดดังนี้ 
        7.1.1 ทางรถยนต์ จังหวัดปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,055 กิโลเมตร 

สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 34 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อ
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ า
เทพาเข้าจังหวัดปัตตานีรวมระยะทางประมาณ 505 กิโลเมตรและเข้าสู่พื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัด
ปัตตานีด้วยทางหลวงชนบทเส้นทางหมายเลข 4157 

        7.1.2 ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟของจังหวัดปัตตานี ว่ิงผ่านทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ และ
อ าเภอแม่ลาน โดยมสีถานีรถไฟส าหรับบริการจ านวน 4 สถานี 

        7.1.3 ทางเรือ จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทะเลที่ส าคัญตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
ปัตตานี จ านวน 2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ปัตตานีเป็นท่าเทียบเรือน้ าลึก ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะมีเรือประมงจาก
จังหวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้และภาคกลางตอนล่างมาข้ึนปลาและสัตว์น้ าต่าง  ๆ เพื่อซื้อขายกันเป็น
ประจ าในแต่ละวัน 

        7.1.4 ทางเครื่องบิน จังหวัดปัตตานีมีสนามบินทหาร 1 แห่ง ซึ่งเป็นสนามบินของ
หน่วยงานทหารบ่อทองอยู่ที่อ าเภอหนองจิก ระยะทางห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 10 กิโลเมตร
และห่างจากพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิประมาณ 20 กิโลเมตร 

 

ชุมชนที่มีความกว้างไม่เกิน 5 เมตร โครงสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก รถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้และ
เป็นโครงข่ายเข้าออกหมู่บ้านทางเดียว ส่วนโครงข่ายภายในชุมชนเป็นตรอกซอยมีความกว้างไม่เกิน 2 เมตร 
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7.2 โครงข่ายและระบบการคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี ทั้ง 4 ชุมชนของต าบลแหลมโพธ์ิมี
โครงข่ายและระบบที่มีความส าคัญในการสัญจรมีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 2 โครงข่ายระบบ ดังนี้ 

7.2.1 โครงข่ายทางบก 
  เส้นทางหลัก เป็นโครงข่ายเส้นทางหลักหมายเลข 4157 ในการสญัจรเข้าออก
หมู่บ้านของประชาชนในพื้นที่ในการด ารงชีวิตโดยมีเส้นทางเข้าออกเส้นหลักเส้นทางเดียว โครงข่าย
ของต าบลแหลมโพธ์ิ มีความเช่ือมต่อกับพื้นที่ต าบลตะโละกาโป เป็นผิวลาดยางแอสฟลัต์และถนนผิว
คอนกรีตเสรมิเหลก็ เนื่องจากบางช่วงบางตอนของโครงข่ายระบบสญัจรในพื้นที่ได้ถูกคลื่นน้ ากัดเซาะ
อย่างต่อเนื่อง ขนาดความกว้างถนนเส้นหลักอยู่ที่ประมาณ 6-7 เมตร ในสภาพปัจจุบันได้มีการใช้
เส้นทางหลักค่อนข้างมากขึ้นสบืเนื่องมาจากพื้นทีห่มู่ที่ 2 ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล ได้มีการส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพือ่การพักผอ่นหย่อนใจ และมกีารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์วิถีชีวิต การ
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ท่องเที่ยวพื้นที่อนรุักษ์โบราณสถานและพื้นทีป่ระวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และฟื้นฟูระบบ
นิเวศปุาชายเลนของหมูท่ี่ 4 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้โครงข่ายในการ
สัญจรเป็นประจ าได้แก่ พื้นที่ติดต่อหน่วยงานราชการหมู่ที่ 2 และหมู่ 3 เป็นเส้นทางสุดปลายแหลม
ตาชีที่มีความส าคัญต่อการสง่เสรมิทางด้านเศรษฐกจิเนื่องจากเป็นแหลง่พื้นที่ข้ึนปลาของชาวประมง
ขนาดเล็กในพื้นที่วิจัย ในการสง่ออกสู่ตลาดภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  เส้นทางรอง เป็นระบบโครงข่ายเส้นทางขนาดเล็กในการสัญจรเข้าสู่ในแต่ละพื้นที่
ของชุมชนที่มีความกว้างไม่เกิน 5 เมตร โครงสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก รถยนต์ไม่สามารถสวนทาง
กันได้และเป็นโครงข่ายเข้าออกหมู่บ้านทางเดียว ส่วนโครงข่ายภายในชุมชนเป็นตรอกซอยมีความ
กว้างไม่เกิน 2 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  7.2.2 โครงข่ายทางน้ า เป็นระบบโครงข่ายที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้า และการ
ขนส่งล าเลียงวัตถุดิบของชาวประมงในพื้นที่วิจัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในอนาคตโครงข่ายทางน้ าอาจเป็น
ทางเลือกการเข้าถึงพื้นที่แหลมโพธ์ิมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ในสภาพปัจจุบันได้มีนโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบโครงข่ายทางน้ าสามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางอีกด้วย 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนที่ 3 การเข้าถงึเส้นทางโครงข่ายคมนาคมพื้นที ่ต.แหลมโพธิ ์สาย 4157 
ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดัปตัตานี, 2559 
 

ต.แหลมโพธ์ิถนน
สาย 4157 
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ภาพที่ 42 เส้นทางโครงขา่ยคมนาคมและการท่องเที่ยวในจังหวดัปัตตานี   
ที่มา : www.dooasia.com , 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที ่4 โครงขา่ยคมนาคมและแหลง่ท่องเทีย่วในจังหวดัปตัตานี    
ที่มา : www.folktravel.com, 2559 
 

ต.แหลมโพธ์ิถนน
สาย4157 

http://www.folktravel.com/
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ภาพที่ 43 ต าแหน่งที่ตัง้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยูใ่นพื้นที่ 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

8. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่ีอยู่ในพื้นที่วิจัยต าบลแหลมโพธ์ิปจัจบุัน ได้แก่   
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่เขตชุมชนบ้านตะโละ

สะมิแล 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาตาบูดี 
 3. โรงเรียนบ้านบุดี 
 4. มัสยิดบ้านดาโต๊ะ 
 5. โรงเรียนตาดีการบ้านบุดีและบ้านดาโต๊ะ (เป็นศูนย์การเรียนระดับอนุบาลและ

เป็นโรงเรียนศาสนาอิสลาม) 
 6. มัสยิดบ้านบุดี 
 7. ที่พักให้เช่าในรูปแบบรีสอร์ทและโฮมสเตย์ ตั้งอยู่บ้านดาโต๊ะและบ้านตะโละสะมิ

แล 
 8. ร้านค้า ตั้งอยู่บ้านตะโละสะมิแล และบ้านบูดี 
 9. รถบริการรับส่งจากต้นทางถนนสาย 41 เข้าไปยังพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิด้วย

เส้นทางเขตชนบทหมายเลข 4157  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโพธ์ิ 

1 2 

3 4 
5 

6 

7 

7 

7 

7 8 

9 
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 - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (บ้านบุดี) 
 - ศูนย์บ าบัดน้ าเสียและกรองน้ าบาดาล 
 - ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นน้ าทางทะเล และกระแสลม 
 - ศูนย์ฝึกอาชีพต าบลแหลมโพธ์ิ (กลุ่มแม่บ้าน) 
 - ศูนย์เลี้ยงปลาน้ าเค็มและน้ าจืด ตั้งอยู่บ้านดาโต๊ะ 
 - การบริการน้ าประปา ตั้งอยู่บ้านตะโละสะมิแล 
 - รถจัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิจัย ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของต าบล

แหลมโพธ์ิ แต่อาจจะมีพื้นบางส่วนที่ยังขาดแคลนในด้านการไฟฟูาครัวเรือนและน้ าประปาไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพ ทั้งนี้จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนามในด้านสภาพ
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส่วนใหญ่ทรุดโทรมอย่างมาก เนื่องจากขาดการดูแลรักษาและ
บริหารการจัดการภายในชุมชนอีกด้วย 
 
9. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

9.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
 พื้นที่ปุาชายเลน จากภาพที่ 44 ปัจจุบันปุาชายเลนได้สูญเสียพื้นที่ปุาไปกว่า 100 ไร่ แต่ถึง
กระนั้นสภาพพื้นที่ปุาชายเลนก็ยังคงสมบรูณ์เพราะอยู่ใต้การควบคุมการดูแลของกรมปุาไม้  โดย
ส านักงานปุาไม้เขตปัตตานีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของปุาชายเลน จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน
ดาโต๊ะ ข้าราชการและนิสิตนักศึกษานักกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยกันปลูกปุาชาย
เลนในรูปของปุาชุมชนข้ึนในบริเวณหมู่บ้านดาโต๊ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและ
เป็นแนวก าบังคลื่นลมในฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมแรง บริเวณพื้นที่ปุาชายเลนดังกล่าวอยู่ระหว่าง
หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะกับหมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแลเนื้อที่ประมาณ 374 ไร่ เป็นแหล่งไม้ใช้สอยของ
ชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงการใช้ประโยชน์ปุาไม้แบบยั่งยืนของชุมชนทั้งสอง
หมู่บ้าน ซึ่งทางราชการได้ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติปุาชายเลนยะหริ่งแปลง 3 เมื่อปี พ.ศ. 2536 
ปัจจุบันบ้านดาโต๊ะและบ้านตะโละสะมิแลเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับอาชีพหลักของชุมชน คือ การท าประมงขนาดเล็กต้องการปุาชายเลนเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุและขยายพันธ์ุสัตว์น้ า เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะ เลส่วนพื้นที่
ต าบลแหลมโพธ์ิไม่สามารถท านาหรือปลูกผลไม้บางชนิดได้เพราะพื้นที่เป็นดินปนทราย พืชเศรษฐกิจ
ส าคัญที่พบเห็นได้โดยทั่วไป คือ มะพร้าว สนและพืชประเภทผักหรือสมุนไพรสามารถปลูกได้ในพื้นที่
บางส่วน สมุนไพรเหล่านี้มีความส าคัญมากในอดีต เนื่องจากการติดต่อกับชุมชนภายนอกมีความ
ยากล าบากในยามเจ็บไข้ได้ปุวยชุมชน จึงต้องรักษาตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ เท่านั้น (วลัย
ลักษณ์ ทรงศิริ, 2553: 31-31) 
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ภาพที่ 44 ลักษณะพื้นที่บริเวณปุาชายเลนในพื้นที่วิจัย 
ที่มา: ภาพโดย Jirapong wangwiwat, 2559 
 

 9.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
 ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของพื้นที่วิจัย ในอดีตเมื่อ 400 ปี พื้นที่วิจัยเป็นเมืองท่า
ค้าขายขนาดใหญ่ จึงมีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาท าการค้าขาย ซึ่งในยุคแรก ๆ เป็นช่วงของผู้นับ
ถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เข้ามาท าค้าขายพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาและมีการสร้างเจดีย์ในพื้น
จังหวัดปัตตานีไว้หลายสิบแห่งด้วยกัน ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล
รักษา ในเวลาต่อมาในช่วงยุคกลางเป็นช่วงของชาวจีนและชาวอาหรับได้เริ่มเข้ามาท าการค้าขายท า
ให้ชุมชนเมืองได้ขยายตัวมีพื้นที่กว้างขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาได้เข้าสู่ยุคของ "แหลมมลายู
ตอนใต้" ที่มีอาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงได้มีการแบ่งเขตปกครอง
ของแต่ละเจ้าเมืองลังกาสุกะ ซึ่ งในปัจจุบันพื้นที่ วิจัย จึงมีแหล่งที่มาของอิทธิพลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเช้ือชาติปะปนกันไปในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมพื้นที่วิจัยสามรถพบได้ในยุคปัจจุบันมี ดังนี้                                                                                           
  - ด้านขนบธรรมเนียม  จากภาพที่ 45 ในพื้นที่วิจัยกิจกรรมหลัก ๆ ที่ยังมีอยู่ใน
พื้นที่ ได้แก่ 1. พิธีการเปิดปากเด็กแรกเกิด  2. พิธีการเข้าแต่งงาน 3. งานเมาลิด 4. การกวนข้าวอาซู
รอ 5. การแต่งกายและการสื่อสารส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ใช้รูปแบบมลายูพื้นถ่ิน 6. การเยี่ยม
เยือนและท าความสะอาด “กูโบร์” หรือสุสานอิสลาม เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมทางด้านขนบธรรมเนียมในพื้นที่วิจัย 
ที่มา : https://nokngamphol.wordpress.com  เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2559. 
 

1 2 3 
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  - ด้านประเพณี จากภาพที่ 46 ยังคงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกบัประเพณีพราหมณ์ฮินดู ซึ่งบางกิจกรรมของศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่
ได้รับมาจากบรรพบุรุษไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมยังมีให้เห็นและสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1. ประเพณีแห่นก 2. การแห่ขันหมาก
เจ้าสาวเจ้าบ่าว 3. การร้องเพลงอนาซดี 4. การแข่งพายเรือกอ 5. การเล่นว่าวประจ าฤดู 6. การแสดง
ศิลปะปูองกันตัวปัญจศิละพื้นบ้าน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 กิจกรรมวัฒนธรรมทางด้านประเพณี 
ที่มา : https://nokngamphol.wordpress.com  เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2559. 
 

  - ศาสนาและเชื้อชาติ ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมี
กิจกรรมและการประกอบศาสนกิจในทุก ๆ วัน วันละ 5 เวลาอาจจะไปประกอบกิจที่สุเหร่าเป็น
บางส่วนและที่บ้านแล้วแต่สะดวก และการประกอบศาสนกิจร่วมกันส าหรับผู้ชายในทุก  ๆ วันศุกร์ 

1 2 3 

4 5 6 

5 6 4 

ภาพที่ 45  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมทางด้านขนบธรรมเนียมในพื้นที่วิจัย (ต่อ) 
ที่มา : https://nokngamphol.wordpress.com  เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2559. 
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ของทางด้านศาสนาอิสลามที่ใช้กฎข้อบังคับในการด าเนินชีวิต
ตามรอยท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ด ารัสไว้ในอัลกรุอ่าน ดังนั้นเขตพื้นที่วิจัยในปัจจุบันยังคง
รักษาและมีกิจกรรมสบืสานต่อเนื่องจนถึงบุตรหลานได้เรียนรูแ้ละปลูกฝังอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจาก
การประกอบศาสนกิจการละหมาดแล้ว ยังมีพิธีการเข้าสุหนัต และการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน
ในช่วงระหว่างของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน รวมถึงการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นพิธีที่ที่มีความส าคัญและเป็นความหวังอันสูงสุด
ในชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต้น   
 

10. การท่องเท่ียวในชุมชน 
 สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลแหลมโพธิ ์
 ลักษณะการท่องเที่ยวภายในพื้นที่วิจัยในปัจจุบัน เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจตามชายหาด และการท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบราณสถานและประวัติศาสตร์ จากภาพที่ 
47 ที่มีความส าคัญในการตั้งถ่ินฐานโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับการดูแลโดยกรมศิลปากร
ที่ให้ส าคัญในประวัติศาสตร์ด้านการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน ซึ่งกรมศิลปากรได้ท าการส ารวจและ
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478  
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  47 สถานที่ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์โบราณสถานหมู่บา้นดาโต๊ะ ต.แหลมโพธ์ิ  ปัตตานี 
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 10.1 การท่องเท่ียงเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมต่าง ๆ บนชายหาดทรายขาว  
 การท่องเที่ยวพื้นที่หาดทรายขาว จากภาพที่ 48 ที่มีลักษณะพิเศษและความแปลกตา คือ 
พื้นที่ชายหาดที่เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะสันดอนจะงอยหาด
ทรายกว้างไกล และมีทรัพยากรธรรมชาติที่เต็มด้วยความอุดมสมบรูณ์และสวยงาม อีกทั้งยังมีพื้นที่
ส าหรับพักผ่อนในรปูแบบรสีอรท์ใหเ้ช่าที่มีความหลากหลายรูปแบบสดัส่วนของอาคารตามรมิหาดของ
พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ า ท าให้มีกิจกรรมที่สร้าง
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินอีกด้วย 
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ภาพที่ 48 การท่องเที่ยวเชงิพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมต่าง ๆ ต.แหลมโพธิ ์
ที่มา: จากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม, 8 กุมภาพันธ์ 2558 

10.2 การท่องเท่ียวบริเวณภายในชุมชน  
การท่องเที่ยวบริเวณภายในพื้นที่ชุมชนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ในรูปแบบวิถี

ชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม พื้นที่วิจัยต าบลแหลมโพธ์ิเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถานทางด้าน
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละชุมชนยังคงรูปแบบเดิมของชาวมุสลิม ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ตอนใต้ของแหลมมลายูในยุคก่อน จะสังเกตได้จากการสื่อสารด้วยภาษามลายูและมีรูปแบบการแต่ง
กายส่วนใหญ่เป็นการแต่งกายตามวัฒนธรรมและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ก าหนดไว้ จะพบเห็นได้ว่า
ผู้หญิงจะแต่งกายชุดปกคลมุอย่างมิดชิด นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมมลายู รวมทั้งพื้นที่นี้ยัง
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปส่งออกของชุมชนในรูปแบบ (OTOP) การท่องเที่ยวที่สร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่พื้นที่ชุมชนได้แก่ การท่องเที่ยวปุาชายเลน ซึ่งเป็นโครงการเชิงอนุรกัษ์และสงวนรกัษา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนริมทะเลชายหาดที่มีบ้านพักแบบรีสอร์ทใน
หลากหลายรูปแบบรองรับความต้องการ รวมถึงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทั้ งบนบก
และในน้ าได้เล่นอย่างสนุกสนาน และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนได้มีการร่วมตัวเปิดตลาดนัดขาย
อาหารสินค้าประเภทอาหารว่างและอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านน าออกมาขายในช่วงเวลาเย็น ส่วน
กลางวันจะมีร้านค้าอาหารตามสั่งหรืออาหารทะเลสด จากชาวประมงในพื้นที่น ามาขายไว้ปิ้งย่างและ
ซื้อเป็นของฝากกลบับา้น รวมถึงมีความหลากหลายธุรกิจที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ท าให้ทางหน่วยราชการไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าธุรกิจลักษณะนี้เกิดข้ึน
มาแล้วเท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ รายได้เป็นอย่างไรไม่สามารถค านวณหาค่าเฉลี่ยต่อเดือนต่อปีเป็น
ตัวเลขได้ เป็นต้น 
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ระบบสาธารณูปโภค /สิ่งอานวยความสะดวกภายในชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว ได้แก่ 
 - บริการบ้านพักแบบรีสอร์ท 
 - ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบถ้วน 
 - ถนนแอสฟัลต์ และไฟส่องทางภายในชุมชน 
การจัดการท่องเท่ียวของชุมชน 
การจัดการเกิดจากความรว่มมือของผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ จึงท าให้

สามารถจัดการการท่องเที่ยวได้ในระดับค่อนข้างดี แต่ยังขาดกฎกติกาหรือมาตรการในการบริหารการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

การด าเนินงานด้านเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชน  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และมรดกวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนที่เน้นกลุ่มประชาชนเป็น
หัวใจของการจัดการการท่องเที่ยว การด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นในรูปแบบที่ต้อง
เช่ือมโยงกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งท้องถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค และหน่วยราชการต่าง ๆ  ในการมี
ส่วนร่วมการผลักดันในการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิ  

 

11. ผลกระทบต่อชุมชน  
 ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

 จากภาพที่ 49 ผลกระทบจากลมมรสุมของต าบลแหลมโพธ์ิ เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2553 ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น. พยานหลักฐานจากหลายแหล่งในพื้นที่ยืนยัน
ข้อมูลตรงกันว่าพายุได้ปะทะบ้านบูดี ต าบลแหลมโพธ์ิเป็นจุดแรกก่อน หลังจากนั้นคาดว่าจะม้วนตัว
กลับเข้าหาทะเลในอ่าวปัตตานีและกลับมาปะทะหมู่บ้านดาโต๊ะอีกครั้ง ณ จุดนี้ที่เป็นหลักฐานพบว่า
น่าจะเกิด storm surge ข้ึนที่ชายฝั่งของหมู่บ้านทั้งสองอย่างรุนแรง คลื่นพายุพัดได้เข้ามามากกว่า
หนึ่งครั้งในช่วงเวลาต้ังแต่ 18.30 - 20.00 น. ความสูงของคลื่นประมาณ 3-5 เมตรที่บ้านดาโต๊ะ ส่วน
ที่บ้านบูดีน้ัน จากปากค าของชาวบ้านในที่เกิดเหตุระบุตรงกันว่าความสูงของคลื่นประมาณ 3-5 เมตร
เช่นเดียวกัน หรือบางทีอาจจะสูงถึงระดับต้นมะพร้าว มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างรุนแรงไม่ต่า
กว่า 100 หลังคาเรือน 

 

 

 
 

ภาพที ่49 ผลกระทบจากลมพายุปะทะชุมชนบา้นบูด ีและบา้นดาโต๊ะ ปี พ.ศ. 2553 
ที่มา : Deep South Watch ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2553 
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ภาพที ่50 ทิศทางของลมพายุปะทะพื้นที่แหลมโพธิ ์ปี พ.ศ. 2553 
ที่มา : https://deepsouthwatch.org/th/node/1111, 2553 
 

สภาพปัญหากัดเซาะชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย และผลกระทบจากกระแสคลื่นน้ าทะเลกัดเซาะ
ชายฝ่ังท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีต าแหลมโพธิ์  
 ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ทะเล จากภาพที่ 52 ปัญหาที่มีปัจจัยหลายประการมาเกี่ยวข้อง ทั้ง
สภาพภูมิอากาศ คลื่นลมที่แปรปรวนตลอดเวลากระแสน้ า การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล การตัดไม้
ท าลายปุาชายเลนและการใช้ประโยชน์พื้นทีช่ายฝั่งไม่เหมาะสม ได้ส่งผลถึงการเกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งของประเทศไทยโดยสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่างในเขตจังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส รวมประมาณ 200 กิโลเมตร ยังมีแนวโน้มรุนแรงในระดับวิกฤติมาก ซึ่ง
เดิมมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเฉลี่ย 5 เมตรต่อปี แต่ในปีพ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา มีอัตราการกัด
เซาะชายฝั่งเพิ่มข้ึนเป็น 10 เมตร ท าให้ที่ดินและทรัพย์สนิทั้งของรัฐและประชาชนเสียหายเป็นจ านวน
มากทุกปีและมีแนวโน้มจะเพิ่มจ านวนพื้นที่มากข้ึนเนื่องจากบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีลักษณะเป็น
ชายฝั่งแนวตรงยาวไม่มีส่วนเว้าเพื่อช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ าส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งมีความรุนแรงมากกว่าฝั่งอนัดามัน ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดสั้น ๆ  และมีอ่าวน้อยใหญ่ ประกอบกบั
ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ไม่มี
การศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับระบบนิเวศและพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็นสาเหตุให้ปัจจุบันปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพบว่าทรายและตะกอนต่าง ๆ ถูก
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กระแสน้ าพัดไปทับถมอยู่ด้านหลังของสิ่งก่อสร้าง และในบางพื้นที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งผลให้ทิศทางของกระแสน้ าเปลี่ยนไปท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่แห่งอื่นอีกด้วย  (Deep 
South Watch, 2551)  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่  51 ผลกระทบจากกระแสคลื่นน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
ที่มา : https://www.matichon.co.th/euro-2016-news/news_465022, 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 เขตพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ.ยะหริง่ ต.แหลมโพธิ ์
ที่มา : http://101133.blogspot.com/2016/10/blog-post_26.html, 2559 
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12. ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในแต่ละชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นการจัด
กลุ่มบ้านเรือนส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นปานกลางตลอดจนถึงหนาแน่นมาก การใช้ประโยชน์
ที่ดินหลัก ๆ โดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นประเภทเพื่อการอยู่อาศัย การเกษตร พื้นที่โล่ง พื้นที่สุสานหรือ
กูโบร์ พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน รวมถึงพื้นที่การสัญจรในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี
เส้นทางสายหลักหมายเลข 4157 สายรองคือเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านและเส้นทางย่อยที่ประกอบด้วย
ทางเท้าผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้าผิวหน้าดินทรายที่มีขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร 
ลักษณะโครงสร้างบ้านเรือนมีทั้งโครงสร้างถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ้านเรือนไม้ยกระดับใต้ถุน
บ้านสองช้ัน เป็นต้น  

ปัญหาและความต้องการที่พบเห็นจากการส ารวจภาคสนามเบื้องต้น พบว่าในพื้นที่วิจัยต าบล
แหลมโพธ์ิพบว่ามีเรื่องส าคัญหลกั คือ ปัญหาทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสภาพแวดล้อม 
ปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่วิจัยต าบลแหลมโพธ์ิ 
 12.1 ปัญหาทางด้านกายภาพ 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่บางส่วน เป็นชุมชนแออัดสภาพ
บ้านเรือนทรุดโทรมไม่สามารถต้านทานกระแสลมพายุที่จะพัดผ่าน ขยะมูลฝอยและน้ าเน่าขังเต็มพื้นที่
อยู่อาศัย บ้านเรือนมีความเสี่ยงสงูต่อสภาวะการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน ซึ่งจะมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการ
อยู่อาศัยเพราะจะเกิดมลพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในอนาคต  

12.2 ปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค 
 ปัญหาที่พบเห็นหลัก ๆ ทางด้านสาธารณูปโภค คือ เส้นทางสัญจรภายในพื้นที่ของแต่ละ
ชุมชนมีสิ่งขีดขวางทางเท้าการรุกล้ าพื้นที่ทางเท้าจึงท าให้แคบลง ท าให้การ เดินทางของผู้ใช้งาน
จักรยานยนต์หรือจักรยานจะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งภายในพื้นที่
ชุมชน นอกจากนี้พื้นที่ระบบระบายน้ าสาธารณะยังเกิดการอุดตันด้วยขยะมูลฝอยและทรายทับถมจน
เต็มฝาบ่อท าให้ใช้การไม่ได้ จึงส่งผลกระทบต่อระบบน้ าทิ้งในแต่ละบ้านเรือน ก่อให้เกิดน้ าท่วมและ
เน่าเสียบนพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยท าลายสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นแหล่งน้ าเสียที่เป็นพิษและส่ง
กลิ่นเหม็น 
 12.3 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ วิจัยต าบลแหลมโพธ์ิ  ในปัจจุบันยิ่งนับวันที่ประชากรใน
พื้นที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพที่ถูกท าลาย ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่อยู่อาศัยเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต ซึ่งอาจ
เกิดจากการที่ประชาชนบริโภคมากขึ้นการจัดพื้นที่รองรับขยะในแต่ละวันไม่เพียงพอ สภาพพื้นที่เริ่ม
เสื่อมโทรม มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่อ่าวปัตตานีเนื่องจากระบบน้ าสาธารณะใช้งานไม่ได้ การรุกล้ าเขต
พื้นที่สาธารณะเพื่อน าไปใช้ท าการเกษตร การรุกล้ าเขตพื้นที่ทางทะเลอ่าวไทยของเรืออุตสาหกรรม



  104 

ขนาดใหญ่ในการใช้อุปกรณ์อวนลาก จึงท าให้ชาวประมงในพื้นที่ได้ปรมิาณสตัว์น้ าน้อยลง การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบรีสอร์ท ที่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าส าหรับ
บริโภคของประชาชนในพื้นที่วิจัย การบริหารจัดการในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวม
เริ่มลดลงอีกด้วย 
 12.4 ความต้องการประชาชนในพ้ืนท่ีวิจัยต าบลแหลมโพธิ์ 
 ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ ให้ความส าคัญกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการเพิ่มจ านวนของผู้ที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่การขยายตัวของระบบสาธารณูปโภคสมควรได้รับการวางแผนและจัดท าอย่างเหมาะสม เพื่อไม่
สร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชนความต้องการของประชาชนในพื้นที่วิจัย มีดังนี้ 
  12.4.1 การบริหารจัดการภายในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการทิ้งขยะให้ถูก
ต าแหน่งที่รอบรับขยะ เพิ่มพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ชุมชนให้เพียงพอต่อจ านวนครัวเรือน 
รวมถึงการเพิ่มจ านวนรถเก็บขยะและถังขยะ เพื่อไม่ให้ขาดแคลนในแต่ละวันซึ่งจะท าให้ขยะเกิดการ
สะสมเป็นจ านวนหลายวันเกิดการล้นพื้นที่และส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย 
  12.4.2 การจัดการด้านระบบท่อน้ าทิ้งจากบ้านเรือนลงสู่ท่อสาธารณะ ให้ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ สุขอนามัย และสุขาภิบาล 
  12.4.3 การสัญจรภายในหมู่บ้านในแต่ละชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสิ่งของต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  12.4.4 การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันประชาชนใน
พื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากทางด้านการประกอบอาชีพการท าประมง เนื่องจากการรุกล้ าเขตพื้นที่
หาปลาและผลกระทบจากอุปกรณ์การหาปลาของเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเอกชน ท าให้
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ลดลง และบางคนเลิกประกอบอาชีพประมงเพราะรายไดไ้ม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย
ในการออกเรือแต่ละครั้ง 
  12.4.5 การบริหารจดัการแผนพัฒนาและสง่เสรมิแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาด เพื่อให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อประชาชนในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิ และให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรม
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรวมเพื่อลดผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
  12.4.6 การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ภายในพื้นที่ต าบลแหลมโพธ์ิควรส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน อาจจะเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่มีความหลากหลายตามระดับอายุของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 
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13  สรุป 
 บทที่ 4 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่วิจัย สรุปได้ว่าต าบลแหลมโพธ์ิมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 10,439 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เดิมช่ือต าบล “ตะโละกาโปร์” มีเขต
การปกครอง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านบูดี  บ้านตะโละสะมิแล  บ้านปาตาบูดี และบ้านดาโต๊ะ มี
จ านวนประชากร 8,482 คน 1,200 หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อ ทะเลอ่าวไทย อ่าวปัตตานี ต าบล
ตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง และแหลมตาชี ในด้านทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ตามล าดับ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ดินงอกจากการถมทับของดินและทรายปะปนกันที่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ทางด้านทิศใตซ้ึ่งติดกับอ่าวปัตตานีเป็นปุาชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิมีการตั้งถ่ินฐานมาเมื่อหลายร้อยปีที่มาแล้ว เริ่มที่หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านสุดปลายแหลมและอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งเมืองปัตตานี กระแสลมส่งผลให้มีทรายทับถม
เพิ่มข้ึนและแหลมยื่นยาวออกไปทางทิศตะวันตก ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ จึงท าให้ผู้คน
ทยอยมาต้ังถ่ินฐานเพิ่มข้ึน ช่ือหมู่บ้านดาโต๊ะมาจากช่ือสุสาน “กูโบร์ดาโต๊ะปาแย” โบราณสถานที่
ส าคัญ ได้แก่ สุสานเจ้าเมืองยะหริ่ง ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 400 ปี  
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่นับถือศาสนา
อิสลาม ใช้ภาษายาวี หรือภาษามลายูแบบพื้นถ่ิน การแต่งกายผู้ชายจะนุ่งผ้าสาโรงสวมหมวก “กือปี
เยาะ” ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อหลวมพร้อมผ้าคลุมศีรษะ  ประชากรมีอาชีพหลัก คือ ท าการประมง 
นอกจากนี้ยังมียังมีการประกอบอาชีพการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป 
“กรือโปฺะ” การต่อเรือ “เรือกอและ” และรับจ้างโดยทั่วไป  
 ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของต าบลแหลมโพธ์ิ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นแหลมดินทราย 
การตั้งบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่นปานกลางยกระดับพื้นใต้ถุนสูงไม่เกิน 2 ช้ัน วัสดุเป็นไม้และก่ออิฐ
ฉาบปูนผสมผสานกัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนมลายูพื้นถ่ิน หลังคาทรง บราน 
ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลายมลายูพื้นถ่ิน  
   โครงข่ายและระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของชุมชนแหลมโพธ์ิมีถนนหมายเลข 4157 
ความกว้าง 6-7 เมตรเป็นเส้นทางหลกัส าหรบัสญัจรเข้าออกชุมชนและเช่ือมต่อกับต าบลตะโละกาโปร์ 
เส้นทางรองเข้าสู่แต่ละชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 5 เมตร โครงข่ายภายใน
ชุมชนเป็นตรอกซอยคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่เกิน 2 เมตร โครงข่ายทางน้ าใช้ส าหรับการขนส่ง
สินค้าและการขนส่งล าเลียงวัตถุดิบของชาวประมง   

  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที ่ประกอบด้วยโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 2 
แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์บ าบัดน้ าเสียและ
กรองน้ าบาดาล ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นน้ าทางทะเลและกระแสลม ศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 
ศูนย์เลี้ยงปลาน้ าเค็มและน้ าจืด มัสยิด 2 แห่ง มีการบริการน้ าประปา และรถรับส่งจากต้นทางถนน
สาย 41 รวมทั้งบริการการจัดเก็บขยะภายในชุมชน 

      ด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในอดีตยุคแรกมีประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ปัจจุบันพื้นที่วิจัย
จึงมีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย การแต่งกายและการสื่อสารใช้รูปแบบมลายูพื้นถ่ิน 
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ด้านประเพณีได้รับอิทธิจากพราหมณ์ฮินดู ด้านศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีกิจกรรมและ
การประกอบศาสนกิจ นอกจากการละหมาดแล้ว ยังมีพิธีการเข้าสุหนัต และการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน การส่งเสริมให้คนได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
           การท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ การท่องเที่ยงเชิงพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมต่าง ๆ บน
ชายหาด แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ได้แก่ โบราณสถานด้านวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมี
รูปแบบมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลจากตอนใต้ของแหลมมลายู 
  ปัญหาที่ส าคัญของชุมชน คือ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มรุนแรงในระดับวิกฤติมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ ปัญหาทางด้านกายภาพ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยบางส่วนเป็นชุมชนแออัด บ้านเรือนทรุดโทรม 
ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเน่าขัง ปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค คือ เส้นทางสัญจรภายในชุมชน ระบบ
ระบายน้ า เป็นต้น รวมทั้งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรม 
  ความต้องการประชาชนในพื้นที่ วิจัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหาร
จัดการชุมชน การจัดการระบบระบายน้ า การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร การบริหาร
จัดการแหล่งท่อง เที่ยว และการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น  
            หลังจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของพื้นที่วิจัย  โดยเฉพาะ
สภาพปัจจุบันของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิในบทนี้แล้ว ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยภาคสนาม
รวบรวมความความคิดเห็นและต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง ด้วย
แบบสอบถามที่ได้จัดท าและทดสอบแล้วตามที่ได้วางแผนด าเนินการไว้ 
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บทท่ี 5 

การด าเนินการวิจัยภาคสนาม 
 

การด าเนินการในบทที่ 5 จะเป็นการด าเนินการวิจัยภาคสนามเพื่อประเมินความคิดเห็น
ของประชากรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง รวมทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางด้านกายภาพของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 11 
มีนาคม 2561 เนื้อหาของบทในส่วนแรกจะเป็นการน าเสนอรายละเอียดการด าเนินการแจกจ่ายและ
เก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ จ านวน 120 ตัวอย่าง ต่อจากนั้นจะเป็นการประมวลและวิเคราะห์
ผลที่ได้จากกลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ผลในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม” ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่)  ส่วนที่ 5 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ และ
ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง และความต้องการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองโดยผู้วิจัย และสรุป 
 
1. การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 การด าเนินการเก็บข้อมลูภาคสนามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรต่อการมสี่วนร่วม
ในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนรุักษ์และฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนด าเนินการวิจัยในบทที่ 3 ดังต่อไปนี้  
 1.1 การส ารวจพ้ืนท่ีวิจัยเบ้ืองต้นก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 
  ช่วงท่ี 1 ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมลูจากแหลง่ทุติยภูมิเกี่ยวกับขอบเขต ที่ตั้ง 
บริบท และสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยทั่วไปของพื้นที่แหลมโพธ์ิ ก่อนเตรียมตัวลงเกบ็ข้อมลู  
  ช่วงท่ี 2 ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพื้นที่วิจัยเพื่อสังเกตการณ์กระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งหมด 3 ครั้ง   
   ครั้ง ท่ี 1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่ งเลือกช่วงเวลาที่มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานสถานีพัฒนา
ทรัพยากรปุาชายเลน ที่ 39 (ปัตตานี) ได้จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงและรับฟัง
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ความคิดเห็นในการก าหนดมาตรการและแผนที่เขตการจัดการประกาศเขตพื้นที่ปุาชายเลนอนุรักษ์
และออกกฎกระทรวง” ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ปุาชายเลน มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 120 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในการอยู่ในสังคมร่วมกัน 
   ครั้งท่ี 2  ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 การลงส ารวจพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บ
ข้อมูลถ่ายภาพสภาพแวดล้อมและบริบทในแต่ละชุมชน เพื่อน ามาประกอบเป็นเอกสารรายงาน
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ยังพบว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะรวมพลกันที่สุเหร่าทุก ๆ 5 
เวลา และร้านน้ าชาประจ าหมู่บ้าน ส่วนผู้หญิงซึ่งมีอาชีพแม่บ้านเป็นหลักส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตาม
บริเวณบ้าน 
   ครั้งท่ี 3 การสังเกตการณ์พื้นที่วิจัยช่วงเทศกาลของ “วันรายออิดิลอัฎฮา” 
ตรงกับวัน จันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันฉลองข้ึนปีใหม่ของชาวมุสลิม ซึ่งพื้นที่สามจังหวัด
ภาคใต้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เป็นวันที่มุสลิมจะรวมตัวกันละหมาดในพื้นที่สุเหร่าในช่วงเวลา
เช้าและท ากิจกรรมร่วมกันหลังละหมาดตลอดทั้งวันในแต่ละพื้นที่ชุมชน อีกทั้งวันนี้มีประชาชนทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่แวะมาท่องเที่ยวพักผ่อนริมชายหาด ร้านอาหารและตามห้องพักรีสอร์ทเป็น
จ านวนมากกว่าวันปกติ จากค าบอกเล่าและการสังเกตการณ์   
 

 1.2 เค้าโครงแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามสร้างข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยเพื่อเก็บข้อมลูภาคสนาม โดยมี
เค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ (ดูตัวอย่างแบบสอบถามในภาคผนวก) 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการให้ความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู โครงสร้างและองค์ประกอบทางด้านกายภาพที่มี
ความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ  
 โครงสร้างค าถาม 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่อาศัย และพื้นที่จุดรวมพลหรือศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในพื้นที่วิจัย  
 ส่วนท่ี 2 ค าถามความคิดเห็นหากได้รับโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ซึ่งกระบวนการมีด้วยกัน 7 ข้ันตอน จาก
ข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.7 โดยมีค าถามประกอบด้วย 
  หัวข้อ 2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล  
          2.1.1 การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
และผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 
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          2.1.2 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง  ๆ เช่น 
เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 
          2.1.3 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมลูในการวางแผนและผงัจากการศึกษาหรอืเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกพื้นที ่
  หัวข้อ 2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น  
  2.2.1 การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
  2.2.2 การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรบัปรุงในการวางแผนอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู 
  หัวข้อ 2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 
  2.3.1 การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผน 
  2.3.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหา และวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 
  หัวข้อ 2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  2.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
มุสลิม 
  2.4.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ
ชุมชน  
  หัวข้อ 2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  2.5.1 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมือง  เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 
  2.5.2 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 
  หัวข้อ 2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  2.6.1 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่
ชุมชน 
  2.6.2 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง 
  หัวข้อ 2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  2.7.1 การมีส่วนร่วมในการควบคุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผัง
เมือง 
  2.7.2 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและ
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การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ผู้ตอบค าถามมีความคิดเห็นต่อ
แต่ละเรื่องในระดับมากน้อยเพียงใด โดยมีค าถามประกอบด้วย 
  3.1 ข้อ 2 กรณีการวางและจัดท าผังเมืองรวม เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณาในทาง
ช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
  3.2 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง    
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
   4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด      
  3.3 ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน     
  3.4 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ    
  3.5 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย  
 ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับ
ใหม่) ซึ่งไดก้ าหนดวิธีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง
รวม ผู้ตอบค าถามมีความคิดเห็นต่อแต่ละเรื่องในระดับมากน้อยเพียงใด โดยมีค าถามประกอบด้วย 
  4.1 มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน   
   4.2 มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
  (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
       (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับ
หนว่ยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
   (ง) การสนทนากลุ่มย่อย     
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  (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
     (ก) การประชาพิจารณ์ 
        (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
       (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
        (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
  4.3 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 
  4.4 มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 
  4.5 มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
   (ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาและผังเมืองจัดให้มีตาม 
พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
   (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
90 วัน 
   (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์รายวัน 
ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน   
 ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองชุมชนแหลม
โพธ์ิผู้ตอบค าถามเป็นกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีความ
คิดเห็นต่อแต่ละเรื่องในระดับมากน้อยเพียงใด โดยมีค าถามประกอบด้วย 
  หัวข้อ 5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
   5.1.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ 
   5.1.2 การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน
มุสลิม 
   5.1.3 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ให้มีความยั่งยืน 
  หัวข้อ 5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   5.2.1 การวางแผนพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่
การเกษตร 
   5.2.2 การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ 
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  หัวข้อ 5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   5.3.1 สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/
การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ /ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 
   5.3.2 สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือน
ภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 
  หัวข้อ 5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   5.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.4.2 การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 
                      หัวข้อ 5.5 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    5.5.1 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และฟื้นฟู 
   5.5.2 การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 ส่วนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  1. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม “ทฤษฎีในการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง”  
  2. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม “พระราชบัญญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552”  
  3. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนที่  4 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม “ร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่)”  (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น  
  4. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนที่ 5 เฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีความเกี่ยวกับ “ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู”  
 

 1.3 การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม                                              
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากพื้นที่วิจัยด้วยกัน 2  ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 
เป็นการแจกแบบสอบถามประเมินแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูต าบลแหลมโพธ์ิ ต่อกลุ่มเปูาหมายโดยตรง คือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย ส่วนช่องทางที่ 2 คือ การด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 และ 3 ทั้งนี้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาในพื้นที่วิจัย 
และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วมนี้มีประสบการณ์และความช านาญทั้งด้าน
ทฤษฎี แนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในวางแผนผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทั้งเชิง
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ปฏิบัตกิารภาคสนามและเชิงวิชาการ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ในบทที่ 3  ดังนี ้

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ซึ่งเป็นกลุม่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่วิจัยชุมชนแหลมโพธ์ิรวมทั้ง 
4 หมู่บ้าน เป็นการด าเนินการส ารวจแจกจ่ายแบบสอบถามตามช่องทางที่ 1 ในบริเวณที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่วิจัยทัง้ 4 หมู่บ้านของต าบลแหลมโพธ์ิ ดังนี้ คือ หมู่ที่ 1 บ้านบูดี จ านวน  26  ชุด หมู่ที่ 2 บ้าน
ตะโละสะมิแล จ านวน  30 ชุด หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี จ านวน 15  ชุด และหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ 
จ านวน 28  โดยด าเนินการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2561 
ได้รับคืนตามเปูาหมายรวมทัง้หมด 100 ชุด 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มบีทบาทต่อการมี
ส่วนร่วม ซึ่งด าเนินการทั้ง 2 ช่องทาง คือ การแจกจ่ายแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดย
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนี้ไดต้ามเปูาหมาย
รวมทั้งหมด 10 ตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม รวมถึงกลุม่วิชาชีพการผงัเมอืงและออกแบบชุมชนเมือง ซึง่ด าเนินการส ารวจ
ทั้ง 2 ช่องทาง คือ การแจกจ่ายแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ ซึ่งการสมัภาษณ์จะไม่ก าหนดค าตอบ
ไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ตอบได้อย่างอิสระตามความพอใจของผู้ถูกสมัภาษณ์ โดยมีโครงสร้าง
ของค าถามสั้น ๆ ตามกรอบแนวคิด โดยด าเนินการด้วยกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 กลุ่มนี้ได้ตามเปูาหมายจ านวน 10 ตัวอย่าง  

  สรุป แบบสอบถามที่ได้รับคืน มีจ านวน 120 ชุด เป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ 1 จ านวน 100 ชุด ผ่านช่องทางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ านวน 10 ชุด ผ่านทางที่ 1 และที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 3  จ านวน 10 ชุด ผ่านทางที่ 1 และที่ 2 รวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 ชุด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการประมวลและวิเคราะห์ผล โดยจะปรากฏรายละเอียดของการด าเนินการในหัวข้อต่อไป 

 1.4 ปัญหาท่ีพบในระหว่างด าเนินการ   
 ปัญหาที่พบในระหว่างการด าเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในสื่อสารในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเข้ามาให้ความรู้พื้นฐานในการดูแลควบคุม
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการพูดคุย
พบปะประชาชนในพื้นที่วิจัย รวมถึงผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการ
พื้นที่แหลมโพธ์ิ  ทั้งนี้ในเขตพื้นที่แหลมโพธ์ิเป็นชุมชนมุสลิม ซึ่งประชาชนทั่วไปและผู้น าทางศาสนา
เลือกใช้การสื่อสารพูดคุยด้วยภาษา “มลายู” ท้องถ่ินเป็นชีวิตประจ าวัน จนท าให้การเข้าถึงและการ
อธิบายความเป็นมาของกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองค่อนข้างเข้าใจยาก
ข้ึนในการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงปัญหาที่ประชาชนได้ตั้งค าถามในพื้นที่ส่วนใหญ่
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ว่า “การวางแผนและผังเมือง” เป็นอย่างไร มีผลดีผลเสียอย่างไรและได้รับประโยชน์มากน้อยอย่างไร 
ดังนั้นในการแก้ปัญหา อันดับแรกผู้วิจัยจึงออกแบบสอบถามพร้อมจัดท าแผนที่และผังบริเวณพื้นที่
วิจัย พร้อมด้วยค าบรรยายและรูปภาพประกอบและการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งนี้การด าเนินการวิจัย
ภาคสนามต้องอาศัยผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ผู้น าทางศาสนาประสานงานเพื่อความปลอดภัยและลด
ความหวาดระแวงของประชาชนในพื้นที่วิจัย ที่มักจะมีผู้แอบแฝงและประสงค์ร้าย อันเนื่องมาจาก
ความไม่สงบภายใน 3 จังหวัดภาคใต้ อีกทั้งต้องอาศัยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา
ชุมชนหรือนักวิจัยอิสระที่มปีระสบการณ์ในการมีส่วนร่วมการวางแผนและผังเมือง ได้ช่วยกันแจกจ่าย
แบบสอบถามและช่วยกันอธิบายช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ทั้งนี้การด าเนินการวิจัยภาคสนามได้
ก าหนดให้ท าการ ภายในวันหยุดพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตรงวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ของทุก
สัปดาห์ที่จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยได้พบว่า ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันในพื้นที่ตามบริเวณรอบบ้าน 
ร้านน้ าชา พื้นที่บริเวณสุเหร่าและพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ส่วนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ชายและ
ผู้น าทางศาสนาจะมุ่งเน้นท าการภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เนื่องจากจะต้องเ ดินทางมาร่วม
ประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกันละหมาดพร้อมกันที่สุเหร่าในช่วงเวลา 11.30 – 14.00 น. ซึ่งผู้วิจัยได้
ใช้โอกาสนี้ท าการส ารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายในช่วงเวลาดังกล่าว        
 

 1.5 เกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ผล 
 มาตราส่วนค่าระดบัการประเมิน 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพือ่อนุรกัษ์และฟื้นฟูพื้นที่แหลมโพธ์ิ 
ก าหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ของลิคเคอรท์ (R.A. Likert Scale) ดังนี ้
  1 คะแนน = ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมน้อยทีสุ่ด 
  2 คะแนน = ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมน้อย 
  3 คะแนน = ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมปานกลาง 
  4 คะแนน = ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก 
  5 คะแนน = ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ มีช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีระดับความส าคัญมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีระดับความส าคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีระดับความส าคัญน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 เนื่องจากในการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูต าบลแหลมโพธ์ิ ผลวิเคราะห์ส่วนมากอยู่ในระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 3.41- 
4.20  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมากและมากที่สุด” ผู้วิจัยจึงท าการแบ่งช่วงระดับ
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ของการเข้าส่วนร่วมมาก ออกเป็น 4 ระดับช่วงค่าเฉลี่ย เพื่อความชัดเจนในการออกแยกกลุ่มข้อมูล 
ดังนี ้
  3.41 – 3.60  ระดับการเข้ามามสี่วนร่วมมาก  อันดับ 4 
  3.61 – 3.80  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก  อันดับ 3  
  3.81 – 4.00  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก  อันดับ 2 
  4.01 – 4.20  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก  อันดับ 1 
 การประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ที่ได้จาก 3 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิรวมทั้ง 4 
หมู่บ้าน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม กลุ่มที่ 
3 กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม รวมถึงผู้
ประกอบวิชาชีพการผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

2. การประมวลและวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างท่ี 1 ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี
ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์  

 2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 44 44.0 

หญิง 56 56.0 

รวม 100 100.0 

อายุ 

19 – 23 ปี 11 11.0 

24 – 35 ปี 29 29.0 

36 – 45 ปี 21 21.0 

46 – 60 ปี 36 36.0 

มากกว่า 60 ปี 3 3.0 
รวม 100 100.0 

การศกึษา 

ประถมศึกษา 51 51.0 

มัธยมศึกษา 18 18.0 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 6 6.0 
ปริญญาตรี 24 24.0 

ปริญญาโท 1 1.0 

รวม 100 100.0 

ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที ่1 ประชาชนทัว่ไปที่อยู่อาศยัในพื้นที่วิจัย 
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 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่
วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน เป็นชาย 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.0 เป็นหญิง  56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ซึ่งมีช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
จ านวนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ช่วงอายุ 40-60 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลง
ไปช่วงอายุ 24-35 ปี จ านวน 29.0 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดับส่วนด้านระดับการศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาที่สูงเป็นอับดับแรก คือ 
ระดับประถมศึกษาจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงไป คือ ระดับปริญญาตรีจ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระดับมัธยมศึกษาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ สรุป 
ได้ว่ากลุ่มที่ 1 เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชายทั้งนี้อาจเนื่องจากแต่ละชุมชนในช่วงเช้าและช่วง
บ่ายที่ผู้วิจัยท าการส ารวจความคิดเห็นตามบ้านเรือนก็พบผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน
และประกอบกิจการส่วนตัวท าอาหารแปรรูปจากเนื้อปลา  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
วัยแรงงานอายุระหว่าง 19 ถึง 60 ปี ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติประชากรของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ พบว่ามีความสอดคล้องและตรงกับ
ข้อมูลที่ได้รับ 
 
 
 

  
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่
วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ทั้ง 4 หมู่บ้าน จ านวน 100 คน มีการประกอบอาชีพมากที่สุดในอันดับ
แรก คือ อาชีพประมง/เกษตร คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงไป คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วน คิดเป็น

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์
จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
 

ประมง/เกษตร 25 25.0 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 20 20.0 
รับราชการ 9 9.0 
รับจ้าง 23 23.0 
อ่ืนๆ 23 23.0 

รวม 100 100.0 

อาชีพอื่นๆ 
 

ก่อสร้าง 1 1.0 
ขับรถโดยสาร 3 3.0 
ครูเอกชน 1 1.0 
นักศึกษา 7 7.0 
พนักงานราชการ 3 3.0 
แม่บ้าน 8 8.0 
ได้เลือกค าตอบก่อนหน้านี้ 77 77.0 

รวม 100 100.0 

ตารางที่ 4 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที ่1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศยัในพื้นที่วิจัย  
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ร้อยละ 20.0 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอาชีพอื่น คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับ สรุป 
ได้ว่ากลุ่มที่ 1 ประกอบอาชีพประมงและเกษตรมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ส าหรับกลุ่มค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
หรือกลุ่มรับจ้างและอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงในระดับเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติ
ประชากรของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ที่ได้รับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและ
บริบทของพื้นที่ ชุมชนแหลมโพธ์ิไม่เพียงแค่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพ
ค้าขายสินค้าส่งออก จากการส ารวจการน าวัตถุดิบเนื้อปลาน ามาแปรรูปส่งออกตามท้องตลาดอย่าง
กว้างขวางใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้ยังพบว่าสินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาจะ
พบได้มากที่สุดในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ส่วนกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวจะพบเห็นมากที่สุด
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล เป็นกิจการและธุรกิจให้เช่าที่พักรีสอร์ท รวมถึง
ร้านอาหารทั่วไปที่มีความหลากหลายให้บริการส าหรับลูกค้าทั้งในพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิและลูกค้าที่
เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนตามริมชายหาด ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในต าบลแหลมโพธ์ิ ใน
ปัจจุบันประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการจดทะเบียนการค้า จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบจ านวน
กิจการได้อย่างเป็นทางการ 
 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่
วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ทั้ง 4 หมู่บ้าน จ านวน 100 คน มีแหล่งที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
คือ หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงไป คือ หมู่ที่ 1 บ้านบูดี จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และหมู่ที่ 2 
บ้านตะโละสะมิแล จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์

จ านวน ร้อยละ 

หมู่บ้านที่อยู่
อาศัย 

 

หมู่ที่ 1 บ้านบูดี 27 27.0 
หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล 14 14.0 
หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูด ี 34 34.0 
หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ 25 25.0 

รวม 100 100.0 

 มัสยิดหรือสุเหร่า 
ร้านน้ าชาประจ า

หมู่บ้าน 
ลานอเนกประสงค์

ประจ าหมูบ่้าน 
อื่น ๆ 

ความถี่ (N) 100 100 100 100 
ร้อยละ 27 13 82 19 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  0.446 0.338 0.386 0.394 

ตารางที่  6 จุดรวมพลหรือศูนย์รวมกิจกรรมตา่ง ๆ ภายในพื้นที่ของกลุ่มตวัอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่
อาศัยในพื้นที่วิจัย 
 

ตารางที่ 5 แหลง่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างที ่1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศยัในพื้นที่วิจัย 
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 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามซึ่งตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่าจุดรวมพลหรือ
ศูนย์รวมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างกลุม่ที่ 1 จ านวน 100 คน อันดับแรก คือ ลานอเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงไป คือ มัสยิดหรือสุเหร่า คิดเป็นร้อยละ 27 ร้านน้ าชาประจ า
หมู่บ้าน 13 และพื้นที่อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ จากการลงส ารวจพื้นที่ในระยะเวลา 2 วัน 
วันศุกร์ ถึง วันเสาร์ พบว่าช่วงเช้าและช่วงเย็นส่วนใหญ่จะพบกลุ่มแม่บ้านจับกลุ่มรอบ ๆ บริเวณ
ชุมชนหรือตามลานอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น ในขณะที่มัสยิดหรือสุเหร่าประจ าหมู่บ้าน จะพบว่ามี
การรวมตัวกันอย่างมากที่สุดของทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักธรรมของศาสนาอิสลามที่
ผู้ชายจะต้องเดินทางมาในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง เพื่อที่จะเข้าประกอบพิธีละหมาดร่วมกัน ส่วนร้าน
น้ าชาประจ าหมู่บ้านจะพบเห็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเช้าก่อนออกไปท างาน และช่วงค่ าเป็นเวลา
พบปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและกิจวัตรประจ าวันของในแต่ละชุมชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 
 

 2.2 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
 
 

ล าดบั 
2 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้ข้อมูล      

2.1.1 การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 3.94 0.919 

มากอันดับ 
(2) 2 

2.1.2 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ 
เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ  และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

3.88 0.967 
มากอันดับ 

(3) 3 

2.1.3 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมนอกพ้ืนที่ 4.37 5.200 มากที่สุด 1 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการแสดงความคดิเห็น     

2.2.1 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 3.92 0.939 

มากอันดับ 
(2) 2 

2.2.2 การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการ
วางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 3.94 0.941 

มากอันดับ 
(2) 1 

2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา     

2.3.1 การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องในการวางแผน 4.07 0.856 

มากอันดับ 
(1) 1 

2.3.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุง
ในการวางแผนผัง 4.03 0.858 

มากอันดับ 
(1) 2 

2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน     

2.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชนมุสลิม 4.22 0.786 มากที่สุด 2 

 ตารางที ่7 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม" ของกลุ่มตัวอยา่งที ่1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศยัในพื้นที่วิจัย 
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 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยชุมชน
ต าบลแหลมโพธิ์ ที่แสดงความคิดเห็นต่อระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” พบว่า ในแต่ละระดับของการมีส่วนร่วม มีอันดับความเห็นที่
แตกต่างกัน ดังน้ี  
 

  2.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมรับรู้ข้อมลูในการวางแผนและผงัเมอืง 
     จากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่   มีค่าเฉลี่ย  4.37   
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในกบัรบัรู้ข้อมลูประชาสมัพันธ์จาก 
     เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินและผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน มีค่าเฉลี่ย  3.94 
  อันดับที่ 3 การมสี่วนร่วมในการรบัรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและ 
     สื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และ 
     ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เปน็ต้น   มีค่าเฉลี่ย  3.88 
 

  2.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรบัปรงุ 
     ในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู    มีค่าเฉลี่ย  3.94 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 
     เพื่อประโยชน์ส่วนรวม     มีค่าเฉลี่ย  3.92 
 

  2.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 
  อันดับที่ 1 การให้ค าปรึกษาและข้อมลูต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ   

2.4.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
โดยรอบชุมชน 4.31 0.800 มากที่สุด 1 

2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ     

2.5.1 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 4.11 0.764 

มากอันดับ 
(1) 2 

2.5.2 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ือ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.17 0.753 

มากอันดับ 
(1) 1 

2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

2.6.1 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 3.97 0.915 

มากอันดับ 
(2) 2 

2.6.2 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรม
ในการวางแผนและผัง 4.06 0.814 

มากอันดับ 
(1) 1 

2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน     

2.7.1 การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการ
วางแผนและผังเมือง 4.03 0.870 

มากอันดับ 
(1) 2 

2.7.2 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผัง
เมือง 4.05 0.957 

มากอันดับ 
(1) 1 
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                                    ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน                       มีค่าเฉลี่ย  4.07  
  อันดับที่ 2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปญัหาและวิธีการปรับ 
      ปรุงในการวางแผนผัง    มีค่าเฉลี่ย  4.03 
  2.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรมเพื่ออนุรักษ์และ 
     ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน   มีค่าเฉลี่ย  4.31 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่อใหส้อด 
     คล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม   มีค่าเฉลี่ย  4.22 
 

  2.2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือ 
     ปฏิบัติเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟ ู   มีค่าเฉลี่ย  4.17 
  อันดับที่ 2 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัตกิารวางแผนและ 
     ผังเมืองเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม   มีค่าเฉลี่ย 4.11 
 

  2.2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการ 
     ด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผงั  มีค่าเฉลี่ย  4.06  
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ 
     ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน  
         มีค่าเฉลี่ย  3.97 
 

  2.2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการ 
     วางแผนและผังเมือง    มีค่าเฉลี่ย  4.05 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการควบคุมเพือ่รักษาสิทธิ 
     ประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง  มีค่าเฉลี่ย  4.03 
 

 เมื่อเปรียบเทยีบกบัผลจากการวิเคราะหก์ับแบบสอบถามในหัวข้อเดียวกันของกลุ่มตัวอย่างที่ 
2 มีความสอดคล้องกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ตามกรอบ 
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 ระดับข้ันตอน ประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญระดับการมีส่วนร่วมใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลสูงสุด คือ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรม
นอกพื้นที่ และได้รับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากพนักงานท้องถ่ินหรือกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่องทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายใน
ชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุด 
คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชนในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผัง
เมือง รวมถึงการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง เป็นต้น 
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 2.3 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 

 
 

  
 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนต าบล
แหลมโพธ์ิ ที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 พบว่า ในแต่ละหัวข้อของการมีส่วนร่วมมีอันดับความเห็นที่แตกต่างกันดังนี ้
 

  อันดับท่ี 1 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมืองในเรื่องต่าง ๆ                มีค่าเฉลี่ย 4.19 
  อันดับที่ 2 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย                                                        มีค่าเฉลี่ย 4.15    
  อันดับท่ี 3 ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน                มีค่าเฉลี่ย 4.07 

ล าดบั
3 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญตัิการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

ผังเมือง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบัการ
ประเมิน 

3.1 
ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการ
โฆษณาในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูล
เบ้ืองต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.86 0.865 
มากอันดับ 

(2) 
5 

3.2 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตรวจรายเอียดข้อก าหนด  
   5. เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวางแผน  
      และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.19 0.861 
มากอันดับ 

(1) 
1 

3.3 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเ พ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.07 0.879 
มากอันดับ 

(1) 
3 

3.4 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและ
สถานที่เพ่ือรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.05 0.947 
มากอันดับ 

(1) 4 

3.5 

ข้อ 7 ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานรัฐ  สถาบันอุดมศึกษาด้ านการผั งเมือง และ
หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

4.15 0.880 
มากอันดับ 

(1) 2 

 
 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552  ของกลุ่มตัวอยา่งที ่1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศยัในพื้นทีว่ิจัย 
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  อันดับท่ี 4 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ      มีค่าเฉลี่ย 4.05 
  อันดับที่ 5 ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 
วัน มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมินการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่าประชาชนให้ความส าคัญสูงสุดใน ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 
ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมืองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้
ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุด คือ ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่
จะต้องมีการโฆษณาในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นต้น 
 

2.4 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)  
 
 

ล าดบั
4 

ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

4.1 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

4.08 0.950 
มากอันดับ 

(1) 2 

4.2 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    (1) การส ารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์ การเปิดให้
แสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือทางไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสนทนากลุ่มย่อย 
    (2) การประชุมปรึกษาหารือ การประชาพิจารณ์ การ  
อภิปรายสาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคล
ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

4.25 0.845 มากที่สุด 1 

4.3 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึง
วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 

4.05 0.880 
มากอันดับ 

(1) 4 

4.4 
มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้น 

3.96 0.887 
มากอันดับ 

(2) 5 

4.5 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผังเมืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศ
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 
7 วัน 

4.05 0.869 
มากอันดับ 

(1) 3 

 ตารางที่ 9 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย 
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 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. 
. . . . (ฉบับใหม่) พบว่าในแต่ละมาตรามีอันดับความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี ้
  อันดับท่ี 1 มาตรา 30 มาตรา 29 ก่อนรับฟังความคิดเห็นจะต้องแจง้วิธีการ 
ระยะเวลา และสถานที่ให้ชัดเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
การส ารวจความคิดเห็น และการประชุมปรึกษาหารือ           มีค่าเฉลี่ย 4.25 
  อันดับท่ี 2 มาตรา 28 การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
จะต้องเผยแพรห่รือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรบัฟังอย่างน้อย 60 วัน     มีค่าเฉลี่ย 4.08 
  อันดับที่ 3 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศกรมโยธาและผังเมืองตาม พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศเผยแพรท่างหนังสอืพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 
ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน       มีค่าเฉลี่ย 4.05 (SD.= 0.869) 
  อันดับท่ี 4 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรบัฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจง้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง    
        มีค่าเฉลี่ย 4.05 (SD.= 0.880) 
                      อันดับท่ี 5 มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศใหป้ระชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสรจ็สิน้       มีค่าเฉลี่ย 3.96 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมนิการมีส่วนรว่มตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . 
. (ฉบับใหม่) สรุปได้ว่าประชาชนให้ความส าคัญสูงสุด ในมาตรา 30 และมาตรา 29 ก่อนรับฟังความ
คิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วัน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยท าการส ารวจความคิดเห็นในรูปแบบ
ช่องทางต่าง ๆ ตามรายละเอียดร่าง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) ทั้งนี้ระดับการ
มีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุด คือ มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น เป็นต้น 
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 2.5 ส่วนท่ี 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์
 
 

 
 

  
 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ที่แสดงความคิดเห็นต่อความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง

ล าดบั 
5 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดับ
การ

ประเมิน 

5.1 ลักษณะทางกายภาพ     

5.1.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่โล่ง
เพ่ือนันทนาการ 3.96 0.852 

มากอันดับ 
(1) 3 

5.1.2 การรักษาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
ชุมชนมุสลิม 

4.26 0.760 มากที่สุด 2 

5.1.3 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน 

4.30 0.722 มากที่สุด 1 

5.2 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน     

5.2.1 การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพ้ืนที่
การเกษตร 4.22 0.894 มากที่สุด 2 

5.2.2 การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่โล่ง
เพ่ือนันทนาการ 4.35 0.783 มากที่สุด 1 

5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

5.3.1 
สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/
ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์
น้ า 

4.23 0.827 มากที่สุด 1 

5.3.2 
สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวัง
เตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พ้ืนที่ศาลา
พักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 

4.03 0.870 
มากอันดับ 

(1) 2 

5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

5.4.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใ ห้แก่
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความ
สนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

4.19 0.929 
มากอันดับ 

(1) 1 

5.4.2 
การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพ่ือ
การเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 

4.08 1.169 
มากอันดับ 

(1) 2 

5.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว     

5.5.1 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.08 0.895 

มากอันดับ 
(1) 2 

5.5.2 การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 4.18 0.821 

มากอันดับ 
(1) 1 

ตารางที ่10 ผลการประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟู ของกลุ่ม
ตัวอย่างที ่1 ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศยัในพื้นที่วิจัย 
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เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่แหลมโพธ์ิ พบว่า ในแต่ละเรื่องมีอันดับความต้องการที่แตกต่างกัน 
ดังนี ้
  2.5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู เพื่อพฒันา 
     สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน     มีค่าเฉลี่ย 4.30 
  อันดับที่ 2 การรกัษาพื้นที่สิง่แวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ 
      ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม      มีค่าเฉลี่ย 4.26 
  อันดับที่ 3 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน 
     และพื้นที่โลง่เพือ่นันทนาการ      มีค่าเฉลี่ย 3.96 
 

  2.5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  อันดับที่ 1 การสง่เสรมิเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
     /พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ      มีค่าเฉลี่ย 4.35 
  อันดับที่ 2 การวางแผนพื้นที่ที่อยูอ่าศัยหนาแน่น/ปานกลาง 
     /น้อย และพื้นที่การเกษตร      มีค่าเฉลี่ย 4.22 
 

  2.5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  อันดับที่ 1 สถาบันศาสนาพื้นที่สสุานหรือ "กุโบร์" / 
     เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ 
     ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า    มีค่าเฉลี่ย 4.23 
  อันดับที่ 2 สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ 
     ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/  
     อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพกัผ่อนและ 
     สวนสาธารณะชุมชน      มีค่าเฉลี่ย 4.03 
 

  2.5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
     ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคล ภายนอก 
     ที่ให้ความสนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   มีค่าเฉลี่ย 4.19 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษา 
     ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน  
     ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลกู และแหล่งน้ าเป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย 4.08 
 

  2.5.5 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยว 
     เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  มีค่าเฉลี่ย 4.18 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมในพื้นที่เพื่อ 
     ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์และฟื้นฟ ู  มีค่าเฉลี่ย 4.08 
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 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิ สรุปได้ว่าประชาชนให้ความส าคัญสูงสุดลักษณะทางด้านกายภาพในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนในพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ และรักษาพื้นที่
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิมให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ทั้งนี้ระดับการมี
ส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุด คือ การมสี่วนร่วมทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการวางแผน
และผังโครงการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู  
 

 2.6 ส่วนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 100 คน  สรุปได้ดังนี ้
  2.6.1 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมตามกรอบ "ทฤษฎี
การมสี่วนร่วม"  
   1. มีความเห็นด้วยและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ตามข้ันตอนทฤษฎีของ
กระบวนการมีส่วนในการวางแผน 
   2. หากมีการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีการแจ้ง
ประกาศและสื่อสารตามสายวิทยุชุมชนหรือตามสายเสียงของสถานที่มัสยิดหรือสุเหร่าเป็นระยะ  ๆ 
พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์คราว ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ก่อนล่วงหน้า  
   3. อยากให้ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้บริเวณชุมชนมีความเป็นระเบียบมากข้ึน 
   4. การให้ข้อมูลเนื้อหาสาระและควรท าความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ รวมถึงควรจัดให้มีการเชิญชวนจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องกอ่นลงมือวางแผน
และปฏิบัติจริง  
   5. ได้ความรู้เนื้อหาสาระใหม่ ๆ  ในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟู จากแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในการมีส่วนร่วมต่อการวางแผน 
 
  2.6.2 ข้อคิดเ ห็นและเสนอแนะส่วนท่ี 3 เกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมตาม 
“พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552” 
   1. เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่แสดงความชัดเจนและอธิบายเข้าใจง่าย ต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วม    
   2. การประเมินคะแนนในระดับต่าง ๆ ตามความเข้าใจในเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิยังไม่เคยได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
   3. ได้ความรู้และเนื้อหาสาระใหม่ ๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552” ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา  
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  2.6.3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะส่วนท่ี 4 เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมตาม “ร่าง
พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . (ฉบับใหม)่”  
   1. เป็นพระราชบญัญัติทีเ่ปิดโอกาสมากกว่าพระราชบญัญัตฉิบับเดมิ  
 

  2.6.4 ข้อเสนอแนะส่วนท่ี 5 เกี่ยวกับ ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย 
   1. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู ได้จัดท ากิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมท าความเข้าใจและรับรู้ข้อมูล
พื้นฐาน  
ที่อาจเป็นแนวทางเลือกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนให้ดีข้ึนภายใน
อนาคต 
   2. มีความต้องการมสี่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟู เพื่อเป็นการพัฒนาที่มผีลประโยชน์โดยส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
   3. มีความต้องการมสี่วนร่วมในการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเพือ่นันทนาการ
และเชิงอนรุักษ์และฟื้นฟูทีส่อดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชุมชนมุสลิม เพื่อเป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสริม
รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น 
 
3. การประมวลและวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
และผู้น าทางศาสนาท่ีมีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม  

 3.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ
ผู้น าทางศาสนา 
 
 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิน่และผูน้ าทางศาสนา 
จ านวน จ านวน 

เพศ 
ชาย 9 90.0 
หญิง 1 10.0 

รวม 10 100.0 

อายุ 

19 – 23 ปี 0 00.0 

24 – 35 ปี 2 20.0 
36 – 45 ปี 4 40.0 

46 – 60 ปี 4 40.0 

มากกว่า 60 ปี 0 00.0 

รวม 10 100.0 

การศกึษา 

ประถมศึกษา 0 00.0 

มัธยมศึกษา 0 00.0 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 3 30.0 

ปริญญาตรี 6 60.0 

 ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่งที ่2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผู้น าทางศาสนา 
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ปริญญาโท 1 10.0 

รวม 10 100.0 
  

 จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน เป็นชาย 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.0 เป็นหญิง  1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ซึ่งกลุ่มช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ี
จ านวนที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ช่วงอายุ 40-
60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ช่วงอายุ 24-35 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  ส่วน
ทางด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ระดับปริญญาตรีจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงไป คือ ระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญาจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 และระดับปริญญาโทจ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ สรุป ได้ว่ากลุ่มที่ 2 ผู้ชายมี
จ านวนมากกว่าผู้หญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่าง 24 ถึง 60 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดับตั้งแต่
อนุปริญญาตลอดจนถึงปริญญาโท ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับการเป็นผู้น าชุมชนในท้องถ่ินที่
สามารถให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนถึงการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนภายในชุมชนแหลมโพธ์ิได้ 
 

 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน มีการประกอบอาชีพมากในอันดับแรก คือ รับ
ราชการจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงไป คือ อาชีพอื่น ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิน่ 

และผู้น าทางศาสนา 
จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
 

ประมง/เกษตร 0 00.0 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1 10.0 
รับราชการ 6 60.0 
รับจ้าง 0 00.0 
อ่ืนๆ 3 30.0 
รวม 10 100.0 

สาขาอาชีพอื่น ๆ ของแต่
ละผู้น าชุมชน 

 

ก านันต าบลแหลมโพธิ์ 1 10.0 
ปลัดต าบลแหลมโพธิ์ 1 10.0 

ผู้น ากลุ่มสตรีและแม่บ้านชุมชน 1 10.0 

ผู้น าชุมชนและนักวิจัยอิสระชุมชน 1 30.0 
ผู้น าทางศาสนา 2 20.0 
ผู้ใหญ่บ้าน 2 20.0 

เจ้าหน้าที่ศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตาน ี 1 10.0 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ 1 10.0 

 รวม 10 100.0 

ตารางที่ 12 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผู้น าทางศาสนา 
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10.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ สรุป ได้ว่ากลุ่มที่ 2 
ส่วนใหญ่รับราชการในพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น ด้านการบริหารชุมชนต าบล
แหลมโพธ์ิ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงชายฝั่งปัตตานี นักวิจัยอิสระทางด้านการส่งเสริมรักษา
ปุาชายเลน ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินรวมถึงผู้น าศาสนาในแต่ละชุมชนมุสลิมที่ประชาชนให้ความเคารพ
นับถือ  

 
 
 

  
 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น า
ทางศาสนาที่อาศัยในพื้นที่วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จ านวน 10 คน มีแหล่งที่อยู่อาศัยในอันดับแรก 
คือ หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 หมู่ที่ 1 บ้านบูดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และหมู่ที่ 3 ปาตาบูดี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 

 
 

  

จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่าจุดรวมพลหรือ
ศูนย์รวมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา จ านวน 10 คน 
พบว่าส่วนมากจะอยู่ทีม่ัสยิดหรอืสเุหร่า ร้านน้ าชาประจ าหมูบ่้าน ลานอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน 
คิดเป็นร้อยละ 90 และพื้นทีอ่ื่น ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 70 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิน่และ 
ผู้น าทางศาสนา 

จ านวน ร้อยละ 

หมู่บ้านที่
อยู่อาศัย 

 

หมู่ที่ 1 บ้านบูดี 2 20.0 

หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล 2 20.0 
หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูด ี 2 20.0 

หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ 4 40.0 

Total 10 100.0 

 มัสยิดหรือสุเหร่า 
ร้านน้ าชาประจ า

หมู่บ้าน 
ลานอเนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน 
อ่ืน ๆ 

ความถี่ (N) 10 10 10 10 

ร้อยละ 90 90 90 70 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)  0.316 0.316 0.316 0.483 

 
 

ตารางที่ 13 แหลง่ที่อยู่อาศยัของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและ ผู้น าทางศาสนา 

ตารางที่ 14 จุดรวมพลหรือศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที ่2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผู้น าทาง
ศาสนา 
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 3.2 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
 
 

 

ล าดบั 
2 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟตูามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้ข้อมูล     

2.1.1 
การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

4.00 0.943 
มากอันดับ 

(2) 
3 

2.1.2 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางดา้นโฆษณาและสื่อต่าง 
ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วทิยุ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

4.00 0.816 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.1.3 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพ้ืนที่ 

4.20 0.422 
มากอันดับ 

(1) 
1 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการแสดงความคดิเห็น     

2.2.1 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.00 0.471 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.2.2 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการ
วางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

4.10 0.316 
มากอันดับ 

(1) 
1 

2.3 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการให้ค าปรึกษา     

2.3.1 
การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่
เก่ียวข้องในการวางแผน 

4.40 0.699 มากที่สุด 1 

2.3.2 
การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนผัง 

4.00 0.667 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน     

2.4.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 

4.60 0.516 มากที่สุด  1 

2.4.2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่โดยรอบชุมชน 

4.00 0.667 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ     

2.5.1 
การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.20 0.422 
มากอันดับ 

(1) 
1 

2.5.2 
มีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ือ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

4.10 0.316 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

2.6.1 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

4.20 0.422 
มากอันดับ 

(1) 
1 

  
 
 
 
 

  

ตารางที่  15 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูตามกรอบ“ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม" ของกลุ่มตัวอยา่งที ่2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผูน้ าทางศาสนา 
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 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา 
ที่แสดงความคิดเห็นต่อระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” พบว่า ในแต่ละระดับของการมีส่วนร่วมมีอันดับความเห็นที่
แตกต่างกัน ดังนี้  
  3.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล 
  อันดับท่ี 1 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมลูในการวางแผนและผงัเมือง 
     จากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่   มีค่าเฉลี่ย  4.20  
  อันดับท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการรบัรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและ 
      สื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และ 
      ระบบเครอืข่ายสารสนเทศ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย  4.00 
         (SD.=0.816) 
  อันดับท่ี 3 การมีส่วนร่วมในกบัรบัรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จาก 
     เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินและผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน มีค่าเฉลี่ย  4.00  
         (SD.=0.943)  
  3.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรบัปรงุ 
     ในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู    มีค่าเฉลี่ย  4.10 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 
     เพื่อประโยชน์ส่วนรวม     มีค่าเฉลี่ย  4.00 
 

  3.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา 
  อันดับที่ 1 การให้ค าปรึกษาและข้อมลูต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ 
                                  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน                      มีค่าเฉลี่ย  4.40 
  อันดับที่ 2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปญัหาและวิธีการปรับ 
      ปรุงในการวางแผนผัง    มีค่าเฉลี่ย  4.00 
 

  3.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่อใหส้อด 
     คล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม   มีค่าเฉลี่ย  4.60 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรมเพื่ออนุรักษ์และ 
     ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน   มีค่าเฉลี่ย  4.00  

2.6.2 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนิน
กิจกรรมในการวางแผนและผัง 

4.00 0.471 
มากอันดับ 

(2) 
2 

2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน     

2.7.1 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการ
วางแผนและผังเมือง 

4.40 0.516 มากที่สุด 1 

2.7.2 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและ
ผังเมือง 

4.20 0.422 
มากอันดับ 

(1) 
2 
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  3.2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  อันดับที่ 1 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัตกิารวางแผนและ 
     ผังเมืองเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม   มีค่าเฉลี่ย  4.20  
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือ 
     ปฏิบัติเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟ ู   มีค่าเฉลี่ย  4.10  
  3.2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ 
     ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน  มีค่าเฉลี่ย  4.20 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการ 
     ด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผงั  มีค่าเฉลี่ย  4.00  
 

  3.2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  อันดับที่ 1  การมสี่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิ 
      ประโยชน์จากการวางแผนและผงัเมอืง  มีค่าเฉลี่ย  4.40 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการ 
     วางแผนและผังเมือง    มีค่าเฉลี่ย  4.20 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ตาม
กรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 ระดับ สรุปได้ว่ากลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาให้
ความส าคัญระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูลสูงสุดเป็นหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ 
และการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่องทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายใน
ชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ รวมถึงการได้รับรู้ข้อมูลการประชาสัมพั นธ์จากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน เป็นต้น ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ า
ที่สุด คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชนในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผน
และผังเมือง รวมถึงการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง เป็นต้น 
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 3.3 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552  
 
 
 

 

 จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา 
ที่แสดงความคิดเห็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 พบว่า ในแต่ละหัวข้อ มีอันดับความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี ้ 
  อันดับท่ี1 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมืองในเรื่องต่าง ๆ                                 มีค่าเฉลี่ย 4.40  
         (SD.= 0.516)  
  อันดับท่ี 2 ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน           มีค่าเฉลี่ย 4.40  
         (SD.= 0.699)  

ล าดบั3 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญตัิการผัง

เมือง พ.ศ. 2518 ในเร่ืองการมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและผังเมือง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบัการ
ประเมิน 

3.1 
ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการ
โฆษณาในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูล
เบ้ืองต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.10 0.738 
มากอันดับ  

(1) 4 

3.2 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตรวจรายเอียดข้อก าหนด  
   5. เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวางแผน  
      และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.40 0.516 มากที่สุด 1 

3.3 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเ พ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.40 0.699 มากที่สุด 2 

3.4 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและ
สถานที่เพ่ือรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.00 0.816 
มากอันดับ 

(2) 
5 

3.5 

ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานรัฐ  สถาบันอุดมศึกษาด้ านการผั งเมือง และ
หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

4.30 0.675 มากที่สุด  3 

 
 

ตารางที่ 16 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552   
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  อันดับที่ 3 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย                                                            มีค่าเฉลี่ย 4.30 
  อันดับที่ 4 ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 
วัน                มีค่าเฉลี่ย 4.10 
  อันดับท่ี 5 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ                มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมินการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่ากลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินได้ให้ความส าคัญสูงสุด ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทั่วไป คือ ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมืองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมที่มี
ความส าคัญต่ าที่สุดของกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน คือ ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม 
เวลาและสถานที่ เพื่อรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ  
 

 3.4 ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับ
ใหม่)  
 
 

ล าดบั
4 

ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

4.1 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้อง เผยแพร่หรือประชาสัม พันธ์ ให้ข้ อมูล
ประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

4.30 0.483 มากที่สุด 1 

4.2 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    (1) การส ารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์ การเปิดให้
แสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือทางไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสนทนากลุ่มย่อย 
     (2) การประชุมปรึกษาหารือ การประชาพิจารณ์ การ
อภิปรายสาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

4.30 0.675 มากที่สุด 2 

4.3 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึง
วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้ง 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 

4.30 0.675 มากที่สุด 2 

4.4 
มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้น 

4.20 0.632 
มากอันดับ 

(1) 
3  

  ตารางที่ 17 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบบัใหม่) ของ
กลุ่มตัวอย่างที ่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และผู้น าทางศาสนา 
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 จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา 
ที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตาม ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) 
พบว่า ในแต่ละมาตรา มีอันดับความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 มาตรา 28 การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
จะต้องเผยแพรห่รือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรบัฟังอย่างน้อย 60 วัน  
       มีค่าเฉลี่ย 4.30 (SD.= 0.483) 
  อันดับท่ี 2 มาตรา 29 การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน  โดยการส ารวจความ
คิดเห็นและการประชุมปรกึษาหารอื                มีค่าเฉลี่ย 4.30 (SD.= 0.675) 
     มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจง้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง   
       มีค่าเฉลี่ย 4.30 (SD.= 0.675) 
  อันดับท่ี 3 มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิน้     มีค่าเฉลี่ย 4.20 

 อันดับท่ี 4 มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผงัเมอืงตาม พ.ร.บ. ไม่นอ้ยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผงัไว้ ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศเผยแพร่ทางหนงัสือพิมพร์ายวันไม่
น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน      มีค่าเฉลี่ย 3.90 

 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมนิการมีส่วนรว่มตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . 
. . . (ฉบับใหม่) สรุปได้ว่ากลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินให้ความส าคัญสูงสุด ในมาตรา 28 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชน
ก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าสุด คือ มาตรา 37 เมื่อ
คณะกรรมการนโยบายให้ความเหน็ชอบแลว้ ให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผงัเมืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 
วัน และประกาศเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน  
 
 
 
 
 
 

4.5 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผังเมืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศ
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 
7 วัน  

3.90 0.316 
มากอันดับ 

(3) 
4 
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 3.5 ส่วนท่ี 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์
 

 
   

  

ล าดบั 
5 

 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ

อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

5.1 ลักษณะทางกายภาพ     

5.1.1 
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่โล่ง
เพ่ือนันทนาการ 

4.60 0.516 มากที่สุด 1 

5.1.2 
การรักษาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
ชุมชนมุสลิม 

4.50 0.527 มากที่สุด 3 

5.1.3 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน 

4.40 0.699 มากที่สุด 3 

5.2 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน     

5.2.1 
การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และ
พ้ืนที่การเกษตร 

4.70 0.483 มากที่สุด 1 

5.2.2 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่โล่ง
เพ่ือนันทนาการ 

4.40 0.516 มากที่สุด 2 

5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

5.3.1 
สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/
ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์
น้ า 

4.50 0.707 มากที่สุด 2 

5.3.2 
สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวัง
เตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พ้ืนที่ศาลา
พักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 

4.60 0.516 มากที่สุด 1 

5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

5.4.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้
ความสนใจในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 

4.50 0.527 
มากที่สุด 

1 

5.4.2 
การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพ่ือ
การเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 

4.30 0.483 
มากที่สุด 

2 

5.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว     

5.5.1 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.50 0.527 

มากที่สุด 
1 

5.5.2 การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 4.40 0.516 

มากที่สุด 
2 

 ตารางที่ 18 ผลการประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟูของกลุ่ม
ตัวอย่างที ่2  ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผู้น าทางศาสนา 
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 จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา 
ที่แสดงความคิดเห็นต้องการการเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
แหลมโพธ์ิ พบว่า ในแต่ละเรื่อง มีอันดับความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี ้
 

  3.5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน 
     และพื้นที่โลง่เพือ่นันทนาการ   มีค่าเฉลี่ย  4.60 
  อันดับที่ 2 การรกัษาพื้นที่สิง่แวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ 
      ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม   มีค่าเฉลี่ย  4.50 
  อันดับที่ 3 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน 
     และพื้นที่โลง่เพือ่นันทนาการ   มีค่าเฉลี่ย  4.40 
 

  3.5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  อันดับที่ 1 การวางแผนพื้นที่ที่อยูอ่าศัยหนาแน่น/ปานกลาง 
     /น้อย และพื้นที่การเกษตร   มีค่าเฉลี่ย  4.70 
  อันดับที่ 2 การสง่เสรมิเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   /พื้นที่โลง่เพือ่นันทนาการ    มีค่าเฉลี่ย  4.40  
 

  3.5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  อันดับที่ 1 สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ 
     ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/  
     อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพกัผ่อนและ 
     สวนสาธารณะชุมชน    มีค่าเฉลี่ย  4.60 
  อันดับที่ 2 สถาบันศาสนาพื้นที่สสุานหรือ "กุโบร์" / 
     เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ 
     ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า  มีค่าเฉลี่ย  4.50  
 

  3.5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แกเ่ยาวชน 
     และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคล ภายนอกที่ให้ความสนใจใน 
     การรักษาทรพัยากรธรรมชาติ        มีค่าเฉลี่ย  4.50 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษา 
     ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน  
     ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลกู และแหล่งน้ าเป็นต้น      มีค่าเฉลี่ย  4.30 
 

  3.5.5 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมในพื้นที่เพื่อ 
     ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์และฟื้นฟ ู        มีค่าเฉลี่ย  4.50 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยว 
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     เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน         มีค่าเฉลี่ย  4.40  

  ผลการวิเคราะห์การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิ สรุปได้ว่ากลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินได้ให้ความส าคัญสูงสุด ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับกลุ่มประชาชนทั่วไปในด้านลักษณะทางด้านกายภาพในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนในพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ และรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ทั้งนี้ระดับที่มีความส าคัญต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วม
ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้
ให้แก่ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู 
 

 3.6 ส่วนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและ
ผู้น าทางศาสนา 
     ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟู ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 
  3.6.1 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วน 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามกรอบ "ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม"  
   1. ระดับข้ันตอนหรือทฤษฎีในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งผู้น าชุมชนในท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่จะน ารูปแบบทฤษฎีส่วนนี้ ที่มีข้ันตอน
ใกล้เคียงกันในการเชิญชวนกลุ่มผู้น าและกลุ่มประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
   2. รูปแบบทฤษฎีของผู้วิจัยมีความแตกต่างกัน ในส่วนรูปแบบท างานของ
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินในพื้นที่ โดยส่วนข้ันตอนกระบวนการ ซึ่งมีระยะสั้นกว่าของผู้วิจัย เนื่องจากใน
พื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงเป็นหลักและอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายด้าน จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องลดข้ันตอนให้น้อยลงที่สุดเพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจการการมีส่วนในแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  
   3. ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ซึ่งประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ยังไม่เคยมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลข่าวสารข้ันตอนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการผังเมือง  
   4. ในปัจจุบันสภาพพื้นที่แหลมโพธ์ิได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนโย
บายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่ง
ช่องทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในอนาคตหากมีความจ าเป็นอาจจะต้องอาศัยกลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือนักวิชาการทางด้านการผงัเมอืงและผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการมีส่วน
ร่วมในวางแผนและผังเมืองเพือ่อนุรกัษ์และฟืน้ฟูพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมท าความเข้าใจและให้ความรู้
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แก่ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินผู้น าศาสนา ผู้น าส่วนภาคเอกชน ตลอดจนถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยใน
พื้นที่เพื่อเป็นผลประโยชน์โดยส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่แหลมโพธ์ิ 
   5. หลักการทฤษฎีการมีส่วนร่วมในพื้นที่แหลมโพธ์ิ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เรียกตัวแทนผู้น าท้องถ่ินในแต่ละกลุม่ย่อย ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานไปยังกลุม่ประชาชน
ในพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินส่วนบริหารต าบลแหลมโพธ์ิ กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มผู้น าศาสนาในพื้นที่ชุมชน กลุ่มผู้น าทางด้านสาธารณสุขหรือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านและสินค้า OTOP กลุ่มเครือข่ายท าประมง กลุ่มนักอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ 
รวมถึงกลุ่มภาคเอกชนที่มีส่วนธุรกิจประกอบการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มประชาชนในแต่ละส่วนย่อยที่เป็นโครงข่ายในการท างานร่วมกัน เพื่อให้ได้การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่แหลมโพธ์ิ 
  3.6.2 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 3 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม 
“พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552” 
   1. เนื้อหาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การมีส่วนแสดงความคิดเห็น เป็น
กฎเกณฑ์ที่ผังเมืองได้วางมาตรการได้อย่างชัดเจนต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนั้น ภายในอนาคต
หากการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อนุรักษ์และฟื้นฟู  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเชิญ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจและให้
ความรู้เพิ่มเติมในส่วนเนื้อพระราชบัญญัติ ให้แก่กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มี
บทบาทต่อการมีส่วนร่วม และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมรับรู้ ข้อตกลงใน
เบื้องต้นในการก าหนดเกณฑ์ที่ผงัเมอืงได้จดัท าข้ึนมา เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
                      3.6.3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 3 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม “ร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ..... (ฉบับใหม่)” 
   1. การมีส่วนร่วมตาม “ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ..... (ฉบับ
ใหม่)” พบว่ารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ร่าง (ฉบับใหม่) หากพิจารณาในหลักเกณฑ์ 
มาตรต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ในเรื่องระยะเวลาให้กับกลุ่มผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีระยะเวลาให้
ประชาชนได้พิจารณามากกว่า พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ทั้งนี้หาก
ได้รับโอกาสในการเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนผงัเมือง เห็นว่า พ.ร.บ. ร่าง (ฉบับใหม่) ควรผลักดัน
ให้บรรจุใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือต่อ ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ได้มีระยะเวลาศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการพิจารณาในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนมากข้ึน 
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  3.6.4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 5 เกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  
   1. การวางแผนและผังเมืองเพือ่อนุรกัษ์และฟืน้ฟูพื้นที่แหลมโพธ์ิ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปในส่วนการบริหารการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในพัฒนาชุมชนทางกายภาพ การส่งเสริมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
นันทนาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม การส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
และฟื้นฟูปุาชายเลน สิ่งเหล่านี้ จึงเห็นความส าคัญมากในความต้องการในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน 
ภายในอนาคตหากพื้นที่แหลมโพธ์ิได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟู จึงอยากให้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาในทุกเครือข่ายรวมถึงกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความ
แสดงคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเห็นว่า
กิจกรรมมีความส าคัญในการจัดระเบียบสังคมเพื่ออ านวยความสะดวกถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย
ในการด ารงชีวิตมากยิ่งข้ึน รวมถึงเป็นการรับผลประโยชน์ร่วมกันในการมีส่วนร่วม 
 
4. การประมวลและวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างท่ี 3 นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม 

  4.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของ กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ในการมีส่วนร่วม 
 
 

 

 จากตารางที่  19 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่  3  นักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน เป็นชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 เป็นหญิง  3 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 มีกลุ่มช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนที่สุดในอันดับแรก คือ  ช่วงอายุ 
36-45 ป ีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงไป คือ ช่วงอายุ 40-60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 7 70.0 
หญิง 3 30.0 
รวม 10 100.0 
36 – 45 ปี 7 70.0 
46 – 60 ปี 3 30.0 
รวม 10 100.0 
ปริญญาตรี 5 50.0 
ปริญญาโท 5 50.0 
รวม 10 100.0 

ตารางที ่19 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชีย่วชาญในการมีส่วนร่วม 
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ร้อยละ 30.0 ทางด้านระดับการศึกษา มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 เท่ากับระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 สรุปได้ว่าในเรื่องเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาของกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ เป็นชาย 7 คนและหญิง 3 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 
36 ถึง 60 ปี อยู่ในระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในปรญิญาตร ี5 คนและปริญญาโท 5 คน ซึ่งมีสภาวะเป็น
ผู้น าและมีประสบการณ์ในวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนร่วมมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจ 
รวมถึงวิธีการ ข้ันตอนของกระบวนการเชิญชวนและสามารถให้ข้อมูลในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูได้เป็นอย่างดี 
 

  
 

   

 จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมี
ส่วนร่วม จ านวน 10 คน มีการประกอบอาชีพมากในอันดับแรก คือ รับราชการจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 รองลงไป คือ อาชีพอื่น ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เท่ากับอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  สรุป ได้ว่าในด้านอาชีพของกลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ 3 มี
ความหลากหลายประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านการผังเมือง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
บทบาทในการจัดท าผังเมืองเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในแต่ละชุมชนมุสลิมภาคใต้ 
นักวิชาการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ร่วมกับหลายกลุ่มที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการท างานร่วมกัน ได้แก่ 
กลุ่ม NGO องค์กรอิสระด้านการพัฒนาชุมชนกลุ่มนักอนุรักษ์แหลมโพธ์ิและอ่าวปัตตานี นักวิชาการ
สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 39 ปัตตานี และนักวิชาการศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี 

ข้อมูลทั่วไป 
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มอาชีพหลกั 

รับราชการ 8 80.0 

อ่ืน ๆ 2 20.0 

รวม 10 100.0 

สาขาอาชีพ 

นักวิชาการผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 1 10.0 

นักวิชาการผังเมืองจังหวัดปัตตาน ี 1 10.0 

นักวิชาการผังเมืองจังหวัดยะลา 1 10.0 

นักวิชาการศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่ง
ปัตตาน ี

1 10.0 

นักวิชาการสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 
39 ปัตตาน ี 1 10.0 

นักวิชาการ อาจารย์ มอ.ปัตตานี คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร ์ 2 20.0 

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโพธิ์ 1 10.0 
NGO องค์กรอิสระด้านการพัฒนาชุมชนกลุ่มนัก
อนุรักษ์แหลมโพธิ์และอ่าวปัตตานี 2 20.0 

 รวม 10 100.0 

ตารางที ่20 ข้อมูลการประกอบอาชีพของกลุ่มที ่3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม 
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ที่มีบทบาทในข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการเข้าไปพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนแหลมโพธ์ิ 
ทางด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ าและทางบนบกในบริเวณรอบ
อ่าวปัตตานี รวมถึงผู้น าทางด้านทางด้านส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโพธ์ิ หรือกลุ่ม อสม.ที่มี ความ
เช่ือมโยงทางด้านข้อมูลและมีความใกล้ชิดในการท ากิจกรรมการมีส่วนส่วนร่วมกับกลุ่มประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิ 
 

 4.2 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”  
 
 
 

 

ล าดบั 
2 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบั
การ

ประเมิน 

2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้ข้อมูล     

2.1.1 การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

4.50 0.527 มากที่สุด 1 

2.1.2 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางดา้นโฆษณาและสื่อต่าง 
ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วทิยุ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

4.40 0.699 มากที่สุด 2 

2.1.3 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพ้ืนที่ 

4.30 0.675 มากที่สุด 3 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นแสดงความคดิเห็น     

2.2.1 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 4.80 0.422 มากที่สุด 1 

2.2.2 การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการ
วางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.60 0.516 มากที่สุด 2 

2.3 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นให้ค าปรึกษา     

2.3.1 การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่
เก่ียวข้องในการวางแผน 4.80 0.422 มากที่สุด 1 

2.3.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนผัง 4.70 0.483 มากที่สุด 2 

2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน     

2.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 4.80 0.422 มากที่สุด 1 

2.4.2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่โดยรอบชุมชน 

4.60 0.516 มากที่สุด 2 

2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ     

2.5.1 
การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.20 0.632 
มากอันดับ 

(1) 
2 

2.5.2 
การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ือ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

4.30 0.675 มากที่สุด 1 

2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล     
2.6.1 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับ 4.40 0.516 มากที่สุด 1 

ตารางที ่21 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม" ของกลุ่มตัวอยา่งที ่3 นักวิชาการและผู้เชีย่วชาญในการมีส่วนร่วม 
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 จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมีส่วน
ร่วม ที่แสดงความคิดเห็นต่อระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” พบว่า แต่ละระดับของการมีส่วนร่วม มีอันดับความเห็นที่
แตกต่างกัน ดังนี้  

  4.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในกบัรบัรู้ข้อมลูประชาสมัพันธ์จาก 
     เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินและผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน มีค่าเฉลี่ย  4.50  
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการรบัรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและ 
      สื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และ 
      ระบบเครอืข่ายสารสนเทศ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย  4.40 
  อันดับที่ 3 การมสี่วนร่วมรบัรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังเมอืง 
     จากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่   มีค่าเฉลี่ย  4.30   
  4.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงการความคิดเห็น 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 
     เพื่อประโยชน์ส่วนรวม     มีค่าเฉลี่ย  4.80 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรบัปรงุ 
     ในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู    มีค่าเฉลี่ย  4.60 
  4.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา 
  อันดับที่ 1 การให้ค าปรึกษาและข้อมลูต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ  
     ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน   มีค่าเฉลี่ย  4.80 
  อันดับที่ 2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปญัหาและวิธีการปรับ 
      ปรุงในการวางแผนผัง    มีค่าเฉลี่ย  4.70 
  4.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่อใหส้อด 
     คล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม   มีค่าเฉลี่ย  4.80 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรมเพื่ออนุรักษ์และ 
     ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน   มีค่าเฉลี่ย  4.60  
 
 

ร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

2.6.2 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนิน
กิจกรรมในการวางแผนและผัง 

4.20 0.422 
มากอันดับ 

(1) 
2 

2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน     

2.7.1 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการ
วางแผนและผังเมือง 

4.10 0.568 
มากอันดับ 

(1) 
2 

2.7.2 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและ
ผังเมือง 

4.40 0.516 มากที่สุด 1 
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  4.2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือ 
     ปฏิบัติเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟ ู   มีค่าเฉลี่ย  4.30  
  อันดับที่ 2 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัตกิารวางแผนและ 
     ผังเมืองเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม   มีค่าเฉลี่ย  4.20 
  4.2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ 
     ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน มีค่าเฉลี่ย  4.40 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการ 
     ด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผงั    มีค่าเฉลี่ย  4.20  
  4.2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการควบคุมเพือ่รักษาสิทธิ 
    ประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง    มีค่าเฉลี่ย  4.40 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการ 
    วางแผนและผงัเมือง      มีค่าเฉลี่ย  4.10 
 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 ระดับข้ันตอน สรุปได้ว่ากลุ่มนักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนร่วมให้ ความส าคัญระดับการมีสว่นร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูลสูงสุด ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้น าชุมชนในท้อง ถ่ิน คือ การได้รับรู้ ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์จากพนักงานทอ้งถ่ินหรือกลุ่มผูน้ าชุมชนในท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังเมืองจากการศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมนอกพื้นที่ ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุด คือ ระดับการควบคุมเพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชนในการ
ควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง เป็นต้น 
 

 4.3 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552  
 
 
 

ล าดบั
3 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญตัิการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ในเร่ืองการมีส่วนร่วม 

ในการวางแผนและผังเมือง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบัการ
ประเมิน 

3.1 
ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการ
โฆษณาในทางช่องสื่อต่างๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูล
เบ้ืองต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.40 0.516 มากที่สุด 3 

3.2 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดง 4.50 0.707 สูงสุด 2 

ตารางที่ 22 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552   
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 จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมีส่วน
ร่วม ที่แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 พบว่า ในแต่ละหัวข้อ มีอันดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี ้
  อันดับที่ 1 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย                                                               มีค่าเฉลี่ย 4.60 
  อันดับท่ี 2 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมืองในแต่ละเรื่อง                                          มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  อันดับที่ 3 ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 
วัน         มีค่าเฉลี่ย 4.40 (SD.= 0.516) 
  อันดับท่ี 3 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ      
        มีค่าเฉลี่ย 4.40 (SD.= 0.516) 
  อันดับท่ี 5 ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน              
         มีค่าเฉลี่ย 4.40 (SD.= 0.699) 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่ากลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญสูงสุด คือ ข้อ 7 

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตรวจรายเอียดข้อก าหนด  
   5. เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
วางแผน  
      และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.3 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่  3 ให้ ปิด ไว้ ในที่ เ ปิด เผยเ ป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพ่ือรับ
ฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.40 0.699 มากที่สุด 
5  

3.4 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและ
สถานที่เพ่ือรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.40 0.516 มากที่สุด 
3 

3.5 

ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และ
หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

4.60 0.699 มากที่สุด 1 
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ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง 
และหน่วยงานเอกชนหรือบคุคลอื่นที่เกี่ยวข้องทีเ่หน็สมควรเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย   ทั้งนี้
ระดับการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญต่ าที่สุดของกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ คือ ข้อ 4 ประกาศ
ตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 
 4.4 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)  
 
  
 
 
 
 

 
 จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมีส่วน
ร่วม ที่แสดงความคิดเห็นต่อการมสี่วนร่วม ตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) 
พบว่าในแต่ละมาตรา มีอันดับความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี ้
 

ล าดบั
4 

ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับการ
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

อันดบัการ
ประเมิน 

4.1 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

4.70 0.675 มากที่สุด 1 

4.2 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    (1) การส ารวจความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์ การเปิดให้
แสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือทาง
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสนทนากลุ่มย่อย 
     (2) การประชุมปรึกษาหารือ การประชาพิจารณ์ การ
อภิปรายสาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

4.50 0.527 มากที่สุด 3 

4.3 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึง
วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 

4.40 0.516 มากที่สุด 4 

4.4 
มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้น 

4.60 0.516 มากที่สุด 2 

4.5 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผังเมืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศ
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อย
กว่า 7 วัน 

4.30 0.483 มากที่สุด 5 

ตารางที ่23 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบบัใหม่) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที ่3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม 
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  อันดับท่ี 1  มาตรา 28 การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รบัผิด 
ชอบจะต้องเผยแพรห่รอืประชาสัมพันธ์ให้ข้อมลูประชาชนก่อนรับฟงัอย่างนอ้ย 60 วัน 
         มีค่าเฉลี่ย 4.70 
  อันดับท่ี 2  มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
หน่วยงานประกาศใหป้ระชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสรจ็สิน้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 
  อันดับท่ี 3 มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยการส ารวจความ
คิดเห็น และการประชุมปรึกษาหารือ      มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  อันดับท่ี 4 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรบัฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจง้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 
         มีค่าเฉลี่ย 4.40 
  อันดับท่ี 5 มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วให้เผยแพร่
ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผังเมืองตาม พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน และประกาศเผยแพรท่างหนังสือพิมพ์รายวันไม่
น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน      มีค่าเฉลี่ย 4.30 
 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมนิการมีส่วนรว่มตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . 
. (ฉบับใหม่) สรุปได้ว่ากลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญและกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินประเมินแสดง
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจึง ให้ความส าคัญสูงสุดในมาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟัง
อย่ า งน้อย  60 วัน  ทั้ ง นี้ ร ะดับการมีส่ วนร่ วม ที่ มี ความส า คัญต่ าที่ สุ ด  มาตรา  37  เมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายให้ความเหน็ชอบแลว้ ให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธาและผงัเมืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 วัน ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 
วัน และประกาศเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน   

 4.5 ส่วนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ี 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการมีส่วนร่วม 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟู จากลุ่มตัวอย่างที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 
  4.5.1 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามกรอบ 
"ทฤษฎีการมีส่วนร่วม"  
  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองจากทฤษฎีของผู้วิจัยเป็นทฤษฎีตัวตัวอย่าง
ที่สามารถน ามาใช้กับกระบวนการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมือง ซึ่งเป็นทฤษฎีตัวอย่างพบเห็น
ได้โดยทั่วไป แต่ข้ึนอยู่กับว่าผู้วิจัยจะสามารถน ากลับมาใช้ในการหาผลลัพธ์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดได้น้ัน จะต้องมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและส่งผลให้เกิดผลประโยชน์โดยส่วนร่วมบนพื้นฐานความ
เท่าเทียบกันสังคมของบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่  
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  1. โครงสร้างทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองและฟื้นฟูที่ได้พิจารณา
จากแบบสอบถาม ซึ่งการท างานของการผังเมืองในพื้นที่ ที่มีแผนนโยบายในการปรับปรุงผังเมือง โดย
ใช้หลักการตัวอย่างทฤษฎี 1 ใน 6 ข้ันตอนของผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ 
  2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวางผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ข้ึนตอนที่ 1 ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ คือ ระบบเครือข่ายโครงสร้างในการประสานงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินตั้งแต่ระดับ จังหวัด อ าเภอ และส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีสามารถให้ข้อมูลพื้นที่ในเบื้องต้นก่อนจะลงไปส ารวจพื้นที่จริง 
  3. ข้ันตอนที่ 2 การส ารวจพื้นที่จริงอย่างไม่เป็นทางการ โดยการท าความรู้จักเพื่อ
เก็บข้อมูลเบื้องต้น จึงจะต้องอาศัยเครือข่ายระดับผูน้ าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา รวมถึงผู้น า
ในแต่ละส่วนขององค์ชุมชน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นเปูาหมายที่มีบทบาทต่อการเชิญชวนให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังแสดงความคิดเห็น 
  4. ข้ันตอนที่ 3 เป็นการลงพื้นที่พบปะในส่วนกลุ่มย่อย ๆ ในการให้ข้อมูลช้ีแจง
วัตถุประสงค์แหล่งที่มาพร้อมรายละเอียดที่มีเนื้อหาประกอบด้วยรูปภาพ 3 มิติ ในเบื้องต้น รวมถึง
การรับฟังแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟู  
  5. ข้ันตอนที่ 4 เป็นการใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม เพื่อเป็นการประกาศและเปิดโอกาสให้
ประชาชนและกลุ่มภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นใน
พื้นที่สาธารณะ 
  6. ข้ันตอนที่ 5 ประกาศโฆษณาในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น การประกาศด้วยปูาย
สื่อสารด้วยรูปภาพ 3 มิติ   ติดปูายประกาศในสถานที่มัสยิดหรือสุเหร่า หรือติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์พื้นที่ร้านน้ าชาและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ตามสายเสียงวิทยุภายใน
ชุมชน การประชาสัมพันธ์ตามสายเสียงของสถานที่มัสยิดหรือสุเหร่าเป็นช่องทางกระจายข่าวสารได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมลงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ การก าหนดวันเวลาและสถานที่อย่างชัดเจน ใน
การเชิญชวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น  
  7. ข้ันตอนที่ 6 เมื่อถึงก าหนดในการเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อเวที
สาธารณะแล้ว จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมส าหรับการให้ข้อมูลในการ
บรรยายเสวนาที่เป็นปัจจัยที่ต่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
นั้น ผู้บรรยายนักวิชาการทางด้านการผังเมืองหรือนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องบรรยายด้วย
รูปภาพ เสียง และสื่อสารวีดีทัศน์ประกอบกับเนื้อหาสาระส าคัญในการมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้
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ประชาชนมีความตื่นตัวได้ท าความเข้าใจง่ายข้ึนและสามารถมองเห็นภาพในวัตถุประสงค์ของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผัง การสื่อสารวิธีนี้ส่งผลให้ประชาชนมีกล้าแสดงความคิดเห็นใ นพื้น
สาธารณะมากยิ่งขึ้น 
  8. เมื่อมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเริ่มต้นข้ึนแล้วตามล าดับ
แล้ว ให้เจ้าหน้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตามล าดับข้ันตอน
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยส่วนร่วม และจะต้องมี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรปล่อยระยะเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้นานเกินไป 
เพราะจะท าให้ข้อมูลที่ประชาชนที่ได้รับขาดช่วงความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
มีส่วนร่วมไม่เกิดความก้าวหน้าแล้วยังท าให้ประชาชนเริ่มมีความ เบื่อหน่ายในโครงการ อีกทั้ง
ประชาชนไม่ค่อยมีช่วงเวลาว่างพอส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมหากกิจกรรมมีความยืดเยื้อล่าช้า 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น เป็นของกลุ่มนักวิชาการนักวางแผนและผังเมือง 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยใช้หลัก “พหุวัฒนธรรม” และ
กรอบแนวคิดพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ภายในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเปน็
แนวทางสู่เปูาหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
  ส่วนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ รวมถึงกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้วิจัยเป็นทฤษฎี ที่มีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมในกระบวนการข้ันตอนพื้นฐานในการจัดท าโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปัจจัยหลักในการเชิญชวนให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่ วถึง อันดับ
แรกโดยใช้หลักการสร้างเครือข่ายประสานงานผู้น าชุมชนในท้องถ่ินหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อ
ประชาชนในพื้นที่มาร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประชนชนในพื้นที่ ดังนั้น เมื่อมีการรวม 
ตัวส าหรับกลุ่มย่อยของกลุ่มผู้น าในแต่ละส่วนของพื้นที่ จึงให้ผู้น ากลุ่มเหล่าน้ีได้เป็นตัวเช่ือมต่อในการ
ประสานงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมในการมีสว่นร่วม
ในการวางแผนที่จะเกิดข้ึน ดังนี้การมีส่วนร่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาศัยหลัก“พหุ
วัฒนธรรม”และกรอบแนวคิดพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการมีส่วนร่วม 
  4.5.2 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 3 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม 
“พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552”  
  4 .5 .3  ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมตาม  “ร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ..... (ฉบับใหม่)” 
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาการมีส่วนร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติที่หน่วยงานการผงัเมืองเลือกปฏิบัตทิุกช่วงระยะเวลาก่อนวางแผนผังเมือง เพื่อเป็นไป
ตามขั้นตอนกฎระเบียบกฎหมายของการผังเมืองและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
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ทุกกระบวนการในการมีสว่นร่วม เมื่อเปรียบเทยีบกับร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับ
ใหม่) ตามแบบสอบถามของผู้วิจัยมีความแตกต่างกันในส่วนของการขยายระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน การ
เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นมีความหลากหลายกลุ่ม จึงส่งผลดีต่อประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มี
ระยะเวลาพิจารณาและท าความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมครั้งนี ้                      
   
5. ข้อสังเกตของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนของ 3 กลุ่มตัวอย่าง  

           ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมสี่วนร่วมและความต้องการมีส่วนในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิของกลุม่ตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม โดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตล่ะหัวข้อ และน าเสนอในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ
พร้อมค าบรรยายประกอบในแต่ละส่วนและหัวข้อ สรปุได้ ดังนี้ 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
1  

ประชาชน
ทั่วไป 

2  
ผู้น าชุมชนใน

ท้องถิ่น 

3  
นักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญ 
1.1 เพศ      
ชาย 44 9 7 60 50.00 
หญิง 56 1 3 60 50.00 

รวม 100 10 10 120 100 
1.2 อายุ      

19 - 23 ปี 11 0 0 11 9.20 

24 - 35 ปี 29 2 0 31 25.80 

36 - 45 ปี 21 4 7 32 26.70 

46 - 60 ปี 36 4 3 43 35.80 

มากกว่า 60 ปี 3 0 0 3 2.5 

รวม 100 10 10 120 100 

1.3 การศกึษา      

ประถมศึกษา 51 0 0 51 42.50 

มัธยมศึกษา 18 0 0 18 15.00 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 6 3 0 9 7.50 

ปริญญาตรี 24 6 5 35 29.20 

ปริญญาโท 1 1 5 7 5.80 

รวม 100 10 10 120 100 

 
 

ตารางที ่24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคลของ 3 กลุ่มตวัอย่าง ด้าน เพศ อาย ุ
การศึกษา 
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 จากตารางที่ 24 และตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมลูพื้นฐานส่วนบุคคลทัง้ 3 
กลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศชายและเพศหญิงค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 ในแต่ละเพศ ส่วนมากอยู่
ในช่วงอายุ 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.80  รองลงไปเป็นช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.70 
ระดับการศึกษามากที่สุดอยู่ในช่วงระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงไปเป็นระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.20 มีการประกอบอาชีพมากที่สุด คือ อื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 23.30 
รองลงไปเป็นอาชีพเกษตร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 20.80 แหล่งอาศัยมากที่สุด คือ หมู่ที่ 3 บ้านปา
ตาบูดี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงไปคือ หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 24.20 และจุดรวมพล

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
ทั้งหมด 

 

ร้อยละ 
 

1  
ประชาชน

ทั่วไป 

2 
ผู้น าชุมชน 
ในท้องถิ่น 

3 
นักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1.4 อาชีพ      

ประมง/เกษตร 25 0 0 25 20.80 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 20 1 0 21 17.50 

รับราชการ 9 6 8 23 19.20 

รับจ้าง 23 0 0 23 19.20 

อ่ืนๆ 23 3 2 28 23.30 

 รวม 100 10 10 120 100 

1.5 หมู่บา้นที่อยู่อาศัย      

หมู่ที่ 1 บ้านบูดี 27 2 - 29 24.20 

หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมิแล 14 2 - 16 13.30 

หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูด ี 34 2 - 36 30.00 

หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ 25 4 - 34 24.20 

อ่ืน ๆ  0 0 10 10 8.30 

รวม  100 10 10 120     100 

1.6 จดุรวมพลหรือศูนย์รวมกจิกรรม      

 มัสยิดหรือสุเหร่า 27 9 - 36 20.57 

 ร้านน้ าชาประจ าหมู่บ้าน 13 9 - 22 12.57 

 ลานอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 82 9 - 91 52.00 

 อ่ืน ๆ 19 7 10 26 14.86 

 รวม    175 100 

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบคุคลของ 3 กลุ่มตวัอย่าง ด้านอาชีพ ที่อยู ่จุด
รวมพลฯ 
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หรือจุดศูนย์รวมกิจกรรมภายในชุมชนพบมากที่สุดอยู่ที่ลานอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 52 มัสยิดหรือสุเหร่า คิดเป็นร้อยละ 20.57  
 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 

2 

 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละ

ฟื้นฟูชุมชนตามกรอบ  
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" 

 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  
ค่า 

เฉลี่ย 
รวม 

 

ค่า 
(SD.) 

ระดับ
การมี
ส่วน
ร่วม 

ล าดบั 1 
ประชาชน

ทั่วไป 

2 
ผู้น า

ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3 
นักวิชาการ

และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2.1 
ระดับการมีส่วนร่วมใน 

ด้านการรับรู้ข้อมูล 
   4.11 1.806  4 

2.1.1 

การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3.94 4.00 4.50 4.01 0.912 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

2.1.2 

การมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อ
ต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายใน
ชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

3.88 4.00 4.40 3.97 0.952 
มาก

อันดับ  
(2) 

3 

2.1.3 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการ
วางแผนและผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพ้ืนที่ 

4.37 4.20 4.30 4.38 4.738 มากที่สุด 1 

2.2 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ด้านการแสดงความคดิเห็น 
   

3.96   7 

2.2.1 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.94 4.00 4.80 3.95 0.887 
มาก

อันดับ    
(2) 

2 

2.2.2 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหา วิธีการปรับปรุงในการ
วางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

3.88 4.10 4.60 3.98 .889 
มาก

อันดับ  
(2) 

1 

2.3 
ระดับการมีส่วนร่วม 
ด้านการให้ค าปรึกษา 

   
4.08   5 

2.3.1 
การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่
เก่ียวข้องในการวางแผน 

4.07 4.40 4.80 4.13 0.826 
มาก

อันดับ  
(1) 

1 

2.3.2 
การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาและวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนผัง 

4.03 4.00 4.70 4.04 0.814 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ส่วนที ่2 ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ของ 3 กลุ่มตัวอย่าง 
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2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน    4.26   1 

2.4.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 

4.22 4.60 4.80 4.24 0.756 มากที่สุด 2 

2.4.2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่โดยรอบชุมชน 

4.31 4.00 4.60 4.29 0.771 มากที่สุด 1 

2.5 
ระดับการมีส่วนร่วมใน 

การปฏิบตักิาร 
   

4.16   2 

2.5.1 
การเสียสละเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติการวางแผนและผังเมือง
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.11 4.20 4.20 4.14 0.725 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

2.5.2 
การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่
และพร้ อมลงมื อปฏิ บัติ เ พ่ื อ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

4.17 4.10 4.30 4.19 0.725 
มาก

อันดับ  
(1) 

1 

2.6 
ระดับการมีส่วนร่วมในการติด 
ตามตรวจสอบและประเมินผล 

   
4.05   6 

2.6.1 

การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชน์ที่ จะ
ได้ รั บร่ ว ม กัน ใน พ้ืนที่ ชุ ม ชน
ร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

3.97 4.20 4.40 4.03 0.874 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

2.6.2 
การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจคุณภาพในการด า เนิน
กิจกรรมในการวางแผนและผัง 

4.06 4.00 4.20 4.08 0.733 
มาก

อันดับ   
(1) 

1 

2.7 
ระดับการมีส่วนร่วมใน 

การควบคุมโดยประชาชน 
   

4.11 0.808  3 

2.7.1 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือ
รักษาสิทธิประโยชน์จากการ
วางแผนและผังเมือง 

4.03 4.40 4.10 4.11 0.848 
มาก

อันดับ   
(1) 

2 

2.7.2 
การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ผลกระทบจากการวางแผนและ
ผังเมือง 

4.05 4.20 4.40 4.12 0.918 
มาก

อันดับ  
(1) 

1 

รวมค่าเฉลี่ย (ส่วนที่ 2)  4.11 ค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดบัที่ 2 
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แผนภูมิที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความคดิเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามกรอบทฤษฎ ีทั้ง 3 กลุ่มตวัอย่าง 
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2.5.1 
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ส่วนที่ 

3 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออก 
ตามพระราชบญัญตัิการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ในเร่ือง 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และผังเมือง 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  
ค่า 

เฉลี่ย 
รวม 

 

ค่า 
(SD.) 

ระดับ
การมี

ส่วนร่วม 
ล าดบั 1 

ประชาชน
ทั่วไป 

2  
ผู้น า

ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3 
นักวิชาการ

และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3.1 

ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผัง
เมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการ
โฆษณาในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้
ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูล
เ บ้ื อ ง ต้ น  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.86 4.10 4.40 3.96 0.864 
มาก

อันดับ  
(2) 

4 

3.2 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้
เจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ แสดง
รายละเอียดเ ก่ียวกับการจัด
วางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 
2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
3. วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
4. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
ต ร ว จ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ
ข้อก าหนด 
5. เชิญชวนประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับวางแผน
และผั งภาย ในระยะเ วลาที่
ก าหนด 

4.19 4.40 4.50 4.23 0.814 มากที่สุด 1 

3.3 

ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้
ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน 
ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.07 4.40 4.40 4.14 0.853 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

3.4 

ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัด
ใ ห้มี กา รประชุม  เว ล าและ
สถานที่เพ่ือรับข้อคิดเห็นในการ
วางแผนและผังภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.05 4.00 4.40 4.07 0.905 
มาก

อันดับ  
(1) 

3 

3.5 

ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผัง
เมือง มีหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการผังเมือง และหน่วยงาน
เอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
แสดงข้อคิดเห็นดว้ย 

4.15 4.30 4.60 3.90 1.205 มากที่สุด 5 

รวมค่าเฉลี่ย (ส่วนที่ 3)  4.06 ค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดบัที่ 3 

 
 
 

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง ส่วนที่ 3 ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ของ 3 กลุ่มตัวอยา่ง 
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แผนภูมิที่ 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความคดิเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามพระราชบญัญตัิ พ.ศ. 2518 
ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
 

 
ส่วนที่ 

4 

ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง 
พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) 

(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟัง
ความคดิเห็น 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
 

ค่า 
เฉลี่ย 
รวม 

 

ค่า 
(SD.) 

ระดับ
การมี
ส่วน
ร่วม 

ล าดบั 1 
ประชาช
นทั่วไป 

2  
ผู้น า

ชุมชน
ใน

ท้องถิ่น 

3 
นักวิชาการ

และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4.1 

มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็น
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ห น่ ว ย ง า น ที่
รับผิด ชอบจะต้ อง เผยแพร่หรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชน
ก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

4.08 4.30 4.70 3.84 1.230 
มาก

อันดับ  
(2) 

4 

4.2 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  
    (1) การส ารวจความคิดเห็น โดย
การสัมภาษณ์ การเปิดให้แสดงความ
คิดเห็นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หรือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสนทนา
กลุ่มย่อย 
     (2) การประชุมปรึกษาหารือ การ
ป ร ะ ช า พิ จ า ร ณ์  ก า ร อ ภิ ป ร า ย

4.25 4.30 4.50 3.98 1.202 
มาก

อันดับ   
(2) 

3 

ตารางที่ 28 การวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบความคดิเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง ส่วนที่ 4 ตามร่าง
พระราชบัญญตัิการผงัเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) ของ 3 กลุ่มตวัอย่าง 
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แผนภูมิที่ 9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความคดิเห็นต่อการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญตัิ พ.ศ. .... 
(ฉบับใหม่) ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
 

สาธารณะ การแลก 
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทน
ของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วน
ได้เสีย 

4.3 

มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัด
แจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อน
รับฟัง 

4.05 4.30 4.40 3.82 1.182 
มาก

อันดับ   
(2) 

5 

4.4 

มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟัง
คว ามคิ ด เ ห็นของประชาชน ใ ห้
หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบ
ผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

3.96 4.20 4.60 3.98 0.867 
มาก

อันดับ  
(2) 

2 

4.5 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
เผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมโยธา
และผังเมืองตาม พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 
50  วั น  ใ ห้ ปิด ร่ า ง แผนผั ง ไ ว้  ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่
น้อยกว่ า  90  วั น  และประกาศ
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่
น้อยกว่า 3 ฉบับไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.05 3.90 4.30 4.04 0.834 
มาก

อันดับ 
(1) 

1 

รวมค่าเฉลี่ย (ส่วนที่ 4)  3.83 ค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดบัที่ 4 

4.2 
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ส่วน
ที่ 5 

ความต้องการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบล

แหลมโพธิ ์

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  
ค่า 

เฉลี่ย 
รวม 

 

ค่า 
(SD.) 

ระดับ
การมี

ส่วนร่วม 
ล าดบั 1 

ประชาชน
ทั่วไป 

2  
ผู้น า

ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3
นักวิชาการ

และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5.1 ลักษณะทางกายภาพ    4.20   2 

5.1.
1 

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่
โล่งเพ่ือนันทนาการ 

3.96 4.60 - 4.02 0.846 
มาก

อันดับ  
(1) 

3 

5.1.
2 

การรักษา พ้ืนที่ สิ่ ง แวดล้อม
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ พ้ื น ที่ ท า ง
วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

4.26 4.50 - 4.28 0.744 มากที่สุด 2 

5.1.
3 
 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูเ พ่ือพัฒนาสิ่ งแวด 
ล้อมในพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน 

4.30 4.40 - 4.31 0.763 มากที่สุด 1 

5.2 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน    4.30   1 

5.2.
1 

การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
หนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และ
พ้ืนที่การเกษตร 

4.22 4.70 - 4.26 0.874 มากที่สุด 2 

5.2.
2 

การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่
โล่งเพ่ือนันทนาการ 

4.35 4.40 - 4.35 0.761 มากที่สุด 1 

5.3 
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
   

4.16 
 

 3 

5.3.
1 

สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ 
"กุโบร์ " / เส้นทางคมนาคม/
ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/
ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์
สัตว์น้ า 

4.23 4.50 - 4.25 0.818 มากที่สุด 1 

5.3.
2 

สถาบันราชการ/
สถาบันการศึกษา/สถานี
อนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัย
คลื่นและกระแสลม/ อาคาร
อเนกประสงค์/ พ้ืนที่ศาลา
พักผ่อนและสวนสาธารณะ
ชุมชน 

4.03 4.60 - 4.08 0.858 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    4.15 0.950  5 

5.4.
1 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใ ห้แก่
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ ใ ห้

4.19 4.50 - 4.22 0.902 มากที่สุด 1 

  ตารางที่ 29 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบในส่วนที่ 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิข์องกลุ่มตัวอยา่งที ่1 และ 2  
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แผนภูมิที่ 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
ต าบลแหลมโพธ์ิ ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.4.
2 

การมีส่ วนร่วมเพ่ือวางแผน
จัดท า โ ค ร ง กา รดู แ ล รั กษ า
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่ น  ปุ าชาย เลน 
ชายหาด ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
และแหล่งน้ าเป็นต้น 

4.08 4.30 - 4.10 1.125 
มาก

อันดับ 
(1) 

2 

5.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว    4.15 0.780  4 

5.5.
1 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมในพ้ืนที่เ พ่ือส่ง เสริม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

4.08 4.50 - 4.12 0.875 
มาก

อันดับ  
(1) 

2 

5.5.
2 

การมีส่วนร่วมวางแผนและผัง
โครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

4.18 4.40 - 4.20 0.799 
มาก

อันดับ  
(1) 

1 

รวมค่าเฉลี่ย (ส่วนที่ 5)  4.20 ค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดบัที่ 1 

5.3.2 

กล
ุ่มป

ระ
ชา

ชน
ทั่ว

ไป
 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

กล
ุ่มผู้

น า
ท้อ

งถ
ิ่น 

5.3.1 

5.4.1 

5.4.2 

5.5.1 ค่า
เฉ

ลี่ย
 

5.1.2 

5.1.1 

5.1.3 

5.2.1 

5.2.2 

5.5.2 
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 5.1 ผลสรุปจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม 
ผลสรุปจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วม กฎหมายผังเมืองใน
ปัจจุบัน และร่างกฎหมายผังเมือง ฉบับใหม่ ของ 3 กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียงล าดับแสดงความส าคัญ
ได้ ดังนี้  
  อันดับท่ี 1 ได้แก่ ส่วนที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพือ่อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
  อันดับที่ 2 ได้แก่ ส่วนที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท า
ผังเมือง 
  อันดับท่ี 3 ได้แก่  ส่วนที่  4 คือ การมีส่วนร่วมในการวางผั งเมือง ตามร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น  
 

  5.1.1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูตามกรอบ
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม"   

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมที่มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ส่วนที่ 2 การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟตูามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มีค่าเฉลี่ยรวม 
4.21 ในแต่ละระดับของการมีส่วนร่วม ได้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ดังนี้ 

 

  อันดับท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.26 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นทีโ่ดยรอบ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.29 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่อใหส้อดคล้องกบัวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลมิ มีค่าเฉลี่ย 4.24 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
 

  อันดับท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ูมีค่าเฉลี่ย 4.19 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัตกิารวางแผนและผังเมืองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  มีค่าเฉลี่ย 4.14 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
 

  อันดับท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน  
     มีค่าเฉลี่ย 4.11 (SD. 0.808) 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผงัเมอืง มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการควบคุมเพือ่รักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผน
และผงัเมอืง มีค่าเฉลี่ย 4.11 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
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  อันดับท่ี 4 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.11(SD. 1.806) 
  อันดับที่ 1  การมีส่วนร่วมรบัรู้ข้อมลูในการวางแผนและผงัจากการศึกษาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 4.38 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
   อันดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมลูประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน
และผู้น า ชุมชนในท้องถ่ิน  มีค่าเฉลี่ย 4.01 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
             อันดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรบัรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น 
เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.97 (ระดับการมี
ส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2)    

  อันดับท่ี 5 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 
  อันดับที่ 1 การให้ค าปรึกษาและข้อมลูต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผูท้ี่เกี่ยวข้องใน
การวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.13 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปญัหาและวิธีการปรับปรุงในการวาง
แผนผัง มีค่าเฉลี่ย 4.04 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
 

  อันดับท่ี 6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ย 4.05    
  อันดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง  มีค่าเฉลี่ย 4.08 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันใน
พื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน   มีค่าเฉลี่ย 4.03 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2)  

            อันดับท่ี 7 ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.96 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรบัปรงุในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.98 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  มีค่าเฉลี่ย 3.95 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2 ) 
 

  5.1.2 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง  
  จากผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบค่าเฉลีย่รวมมากอันดับที่ 2 ได้แก่ ส่วนที่ 3 คือ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การ
ประชุมและการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนในการวางและจดัท าผังเมอืงมีค่าเฉลี่ย 4.06 ในแต่ละ
หัวข้อของการมีส่วนร่วม ได้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ในเรื่องต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.23 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วง
อันดับ 1)  
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  อันดับท่ี 2  ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพือ่รบัฟังข้อคิดเห็นของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.14  (ระดบัการมี
ส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับท่ี 3 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ มีค่าเฉลี่ย 4.07 (ระดับการมี
ส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับที่ 4 ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 
วัน  มีค่าเฉลี่ย 3.96 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับที่ 5 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.90 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
 

  5.2.3 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น  
  จากผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบค่าเฉลีย่รวมมากอันดับที่ 3 ได้แก่ ส่วนที่ 4 คือ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .
(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.83 ในแต่ละมาตราของการมี
ส่วนร่วม ได้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมนโยบายให้ความเห็นชอบ ให้ส่งไปเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตามพระราชบัญญัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน  มี
ค่าเฉลี่ย 4.04 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ1) 
  อันดับท่ี 2 มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสรจ็สิน้ มีค่าเฉลี่ย 3.98 SD. 0867 (ระดับการมี
ส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1)   
  อันดับท่ี 3 มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการส ารวจความ
คิดเห็นและการประชุมปรึกษาหารือ  มีค่าเฉลี่ย 3.98 SD. 1.202 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วง
อันดับ 1)   
  อันดับท่ี 4 มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย  60 วัน มีค่าเฉลี่ย 3.84 
(ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับท่ี 5 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง มีค่าเฉลี่ย 3.82 
(ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ1) 
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 5.2 ผลสรุปจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์  
           จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมความต้องการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
และ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.20 อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต้องการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ มีระดับค่าคะแนน
ความส าคัญที่แตกต่างกัน ตามล าดับ ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีค่าเฉลี่ย 4.30 
  อันดับที่ 1 การสง่เสรมิเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ /พื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ  มีค่าเฉลี่ย 4.35 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การวางแผนพื้นที่ที่อยูอ่าศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่
การเกษตร   มีค่าเฉลี่ย 4.26 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2)    

  อันดับท่ี 2 ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.20 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู เพื่อพฒันาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้
มีความยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การรกัษาพื้นที่สิง่แวดล้อมธรรมชาติและพื้นทีท่างวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม
มีค่าเฉลี่ย 4.28 (ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
  อันดับที่ 3 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
 

  อันดับท่ี 3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 
  อันดับที่ 1 สถาบันศาสนาพื้นที่สสุานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การ
บริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า มีค่าเฉลี่ย 4.25 (ระดับการมีส่วนร่วมมาก ช่วง
อันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัย
คลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผอ่นและสวนสาธารณะชุมชน มีค่าเฉลี่ย 
4.08 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 2) 
 

  อันดับท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ย 4.15 (SD. 0.780) 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.22 (ระดบัการมีส่วนร่วมมากช่วงอันดับ 1) 
  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมในพื้นที่เพื่อสง่เสริมท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์
และฟื้นฟชุูมชน มีค่าเฉลี่ย 4.12 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่องอันดับ 1) 
  อันดับท่ี 5 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.15 (SD. 0.950) 
  อันดับที่ 1 การมสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แกเ่ยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่รวมถงึบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติมสี่วนร่วมใน
วางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  มีคา่เฉลี่ย 4.20 (ระดับ
การมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
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  อันดับที่ 2 การมสี่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่ง 
แวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหลง่น้ าเป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 
4.10 (ระดับการมสี่วนร่วมมาก ช่วงอันดับ 1) 
 
6. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและความต้องการมสี่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองโดยผู้วิจัย 

 บนพื้นฐานของ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ที่สรุปได้จากการศึกษาในบทที่ 2 และกรอบทฤษฎี
ในการวิจัยที่ได้การก าหนดในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมือง (ส่วนที่ 2, 3 และ 4) และความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ (ส่วนที่ 5) สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 

ประเภทรายการ  

การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์

ระดับการมีส่วนร่วมที่มคีวามส าคญัสูงสดุ 
ระดับการมีส่วนร่วม 
ที่มีความส าคัญต่ าสดุ 

อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3 อันดบั 1 อันดบั 2 
การส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ตาม“ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม” 

ระดับการมีส่วนร่วมใน
ด้านการรับรู้ข้อมูล 

ระดับการมีส่วนร่วม
ด้านการให้ค าปรึกษา 

ระดับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ 

 
ระดับการมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโดย
ประชาชน 

  
 

- ระดับการมีส่วนร่วมด้าน
การแสดงความคิดเหน็ 

ระดับการมีส่วนร่วม
วางแผน 

ระดับการมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจ สอบ
และประเมนิผล 

กฎกระทรวง พ.ศ . 
2 5 5 2  อ อ ก ต า ม
พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 
ในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
วา ง แ ล ะ จั ดท า ผั ง
เมือง 

ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีหนังสือ
เชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาด้าน 
การผังเมือง และหน่วย 
งานเอกชนบุคคลอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเขา้
ร่วมประชุมแสดงข้อคิด 
เห็นด้วย 

ข้อ 4 ประกาศตามข้อ
ที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิด 
เผยเป็นระยะเวลาติด 
ต่อกันไม่น้อยกว่า 50 
วัน ก่อนวันประชุมเพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชน 

ข้อ 3 การโฆษณาตาม
ข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิด
ประกาศแสดงราย 
ละเอียดเก่ียวกับการจัด
วางแผนและผังเมือง 
*** (ร ายละ เ อีย ด
เพิ่มเติม บทที่ 2 หน้า 
22) 

ข้อ 2 กรณีการวางจัด 
ท าผังเมืองรวมเจ้าหน้า 
ที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่างๆ ให้
ประชาชนที่สามารถ
รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเป็น
ระยะ เวลาติดต่อกันไม่ 
น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 6 ให้เจ้าหน้า 
ที่พนักงานจัดให ้
มีการประชุม เวลา
และสถานทีเ่พื่อรับ
ฟังข้อคิดเหน็ใน 
การวางแผนและผัง
ภาย ใน 30 วันนับ 
ต้ังแต่วันประกาศ 

 
ร่างพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. . . . 
. (ฉบับใหม)่

ก าหนดการให้ข้อมูล
และรับฟังความ

คิดเหน็ของประชาชน
ในการวางและจัดท า

ผังเมืองรวม 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรม 
การ น โยบาย ให้ ค วาม
เห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
ในระบบสารสนเทศกรม
โยธาและผังเ มืองตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 
วัน  

 

มาตรา 31 เมื่อด าเนิน 
การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้หน่วย 
ง า น ป ร ะ ก า ศ ใ ห้
ประชาชนทราบผล 
ภายใน 15 วันหลังจาก
เสร็จสิ้น 

มาตรา 29 การรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน  โดยการ
ส ารวจความคิดเห็ น
และการประชุมหารือ 
*** (ร ายละ เ อีย ด
เพิ่มเติม บทที่ 2 หน้า 
19) 

มาตรา 28 การรับฟัง
ความคิดเห็นของประ 
ชาชนหน่วยงานที่รับผิด 
ชอบจะต้องเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลประชาชนก่อน
รับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

มาตรา 30 ก่อนรับ
ฟังความคิดเห็น 
ประชาชน ต้องแจ้ง
ถึ ง วิ ธี ก าร รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นระยะ 
เวลา สถานที่ที่ชัด
แจ้ ง เป็ น เ วลา ไม่
น้อยกว่า  15 วั น 
ก่อนรับฟัง 

ความต้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์

และฟื้นฟูชุมชน
แหลมโพธิ ์

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะทางกายภาพ 
 
 

การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

  

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

  

ตารางที่ 30 สรุปผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิโดยผู้วิจัย 
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 6.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนตาม“ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม”   
 จากผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 
4.21 ซ่ึงผู้วิจัยค้นพบว่าสูงสุดอันดบั 1 คือ ระดับการให้ข้อมูลและระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น
ในเบื้องต้นก่อนมีการประกาศเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วม เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเขา้ใจ
การการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่นหรือกลุ่มย่อยในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการ
ประกาศเชิญชวนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2518 ตามกฎหมายการผังเมือง  
              อันดับ 2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษาและระดับการมีส่วนร่วมวางแผน มี
ความส าคัญจะต้องปรึกษาหารือปรับความเข้าใจในทุกกระบวนขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนผู้ที่เก่ียวข้องได้มีเวลาทบทวนแสดงความคดิเห็น ก่อนมีการจัดเวทีแสดงความคิดในพื้นที่สาธารณะ
เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการร่วมมือก่อนวางแผน  
              อันดับ 3 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและระดับการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มีความส าคัญโดยจะต้องมีผู้ส่วนเก่ียวข้องในการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
นักวิชาการทางการผังเมืองหรือผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วม ผู้น าท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้น าท้องถิ่นระดับ
อ าเภอและผู้น าท้องถิ่นระดับต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรพัฒนาชุมชน รวมถึงประชาชนผู้ที่เก่ียวข้อง 
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและร่วมกันติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
  อันดับการมีส่วนร่วมน้อย เป็นการยกระดับให้ประชาชนได้ใช้อ านาจโดยส่วนร่วมในการ
ควบคุมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่วิจัย โดยมีผู้น าชุมชนในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ติดตามผลงานโดยส่วนร่วม 
 
 6.2 การมีส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมืองตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
 จากผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ย
รวม 4.06 ผู้วิจัยค้นพบว่าสูงสุดอันดับ 1 คือ ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย ซึ่งมีความส าคัญในระดับโครงข่ายของผู้น าในแต่ละ
ระดับที่มีบทบาทต่อการวางแผนและผังเมือง เพื่อปรึกษาแนวทางกระบวนการและข้ันตอนในการจัด
กิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้ันตอนของนักวิชาการ นักวางแผนและผังเมือง และผู้เช่ียวชาญ
นักพัฒนาชุมชนทางด้านการมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นเบือ้งต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของพื้นที่และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนในการพิจารณาในกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
2518 ที่การผังเมืองได้ก าหนดไว้เบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนร่วมสามารถร่วม
ยอมรับได้ ก่อนลงพื้นที่ส ารวจพูดคุยและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนก่อนใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ประกาศเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้ง
นี ้ 
  อันดับ 2 ผู้วิจัยค้นพบว่า ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนโดยมีการ
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ประชาสัมพันธ์และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีความเห็นด้วยในช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่วิจัยมีประชาชนเป็นจ านวนมากและมีอาชีพที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งประกอบอาชีพทั้งในพื้นที่และรับจ้างนอกสถานที่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในพื้นที่  
             อันดับ 3 ผู้วิจัยค้นพบว่า ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้   
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. ข้อความเชิญชวนประชาชนใน ท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
             ผู้วิจัยค้นพบว่าสมควรอย่างยิ่งในการปิดประกาศในพื้นที่สาธารณะในแต่ละชุมชนที่
สามารถให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้ความสนใจ ได้รับรู้รายละเอียดในวัตถุประสงค์ของการ
เข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมต่ าที่สุดอันดับ 1 ข้อ 2 พบว่ากรณีการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมเจ้าหน้าทีจ่ะต้องมีการโฆษณาในทางช่องสือ่ต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรูข้้อมูลเบือ้งต้น
เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่
เพียงพอต่อการเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนและผังเมือง จึงมี
ผลกระทบอย่างยิ่ง เนื่องในพื้นที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลายที่ประกอบอาชีพ
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่วิจัย จึงเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าให้การมีส่วนร่วมไม่เกิดผล
ประโยชน์ ทั้งด้านเวลาในการทบทวนข้อมูลเพื่อพิจารณาการเข้ามามีส่วนร่วม  
            ระดับการมีส่วนร่วมต่ าที่สุดอันดับ 2 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม 
เวลาและสถานที่เพื่อรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ ผู้วิจัย
พบว่าสมควรให้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองหลังจากปิดประกาศเสร็จ
สิ้นข้ันตอนการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่โดยส่วนรวมภายใน 15 
วัน เป็นอย่างน้อย เนื่องจากประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเช่ือมโยงจากข้อมูลเดิมที่พบปะอย่าง
ไม่เป็นทางการในแต่ละกลุ่มย่อย สามารถกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะได้มากข้ึน   

 6.3 การมีส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมืองตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
. . . . (ฉบับใหม่)  
 จากผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 ค่าเฉลี่ย
รวม 4.04 ผู้วิจัยค้นพบว่าสูงสุดอันดับ 1 มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว 
(ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาและผังเมืองจัดให้มีตาม พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 50 วัน (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน (ค) ให้
ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์รายวัน ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน  
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 มาตรา 37 ผู้วิจัยค้นพบว่าเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ ควรจะเผยแพร่ในอีก
ช่องทางหนึ่ง คือ การปิดปูายประกาศเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะในส่วนช่องต่าง ๆ ที่สามารถให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ผลการการมีสว่นร่วม การเผยแพร่จะต้องนอกเหนือจากการประกาศ
ในส่วนของเขตพื้นที่ราชการหรือระบบสารสนเทศ เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้วยวิถีชีวิตประชาชนใน
พื้นที่ โดยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยในการใช้บริการในสว่นพื้นที่ราชการและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ทั้งนี้
การเผยแพร่จะต้องแสดงรายละเอยีดผลการประเมินการมสี่วนร่วมในการวางแผนผงัเมือง อีกทั้งควรมี
การสื่อสารประกอบด้วยรูปภาพและสี รวมถึงพื้นที่การสื่อสารด้วยภาษามลายูประกอบเพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง 
 

  อันดับ 2 ผู้วิจัยค้นพบว่ามาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ให้หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิน้ มีความเห็นสมควรอย่างยิ่ง
ในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากผู้น าชุมชุนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เสียสละ
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ในการให้ความร่วมมือรับฟังแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกภาค
ส่วน เพื่อน าไปพิจารณาในการหาแนววิธีการด าเนินการต่อไปเพือ่เปน็การรบัผลประโยชน์โดยร่วมรวม 
ทั้งนี้การประกาศผลควรจะเป็นการปิดประกาศพร้อมรายละเอียดรูปภาพในการวางแผนผังภายใน
อนาคต เพื่อเป็นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในครั้งต่อไปอีกด้วย 
 

  อันดับ 3 มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้  
   (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
   (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
  (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) การประชาพิจารณ์ 
   (ข) การอภิปรายสาธารณะ  
   (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   
   (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
   (จ) การประชุมระดับตัวแทนของ 
   มาตรา 29 ผู้วิจัยค้นพบว่าเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นที่มีระบบโครงข่าย
หลากหลายช่องทางในการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะน าไปสู่ข้ันตอนกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการเข้าถึงในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูได้เกิดผลประโยชน์โดยส่วนรวม   
  ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมต่ าที่สุดอันดับ 1 ในมาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมลูประชาชนก่อนรับฟงั
อย่างน้อย 60 วัน ผู้วิจัยค้นพบว่าเหมาะสมส าหรับระยะเวลาในการก าหนดให้ข้อมูลและรับฟังความ
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คิดเห็นทุกภาคส่วนของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีประชากร
จ านวนมากและความหลากหลายอาชีพทั้ งอาศัยในพื้นที่และนอกพื้นที่  ทั้ งนี้ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลควรจะต้องให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจรับฟังความคิดเห็น
ในเบื้องต้นอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนที่จะมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้น าชุมชุนในท้องถ่ินและกลุ่ม
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็น เพื่อไม่ให้การกิจกรรมการมีส่วนร่วมเกิดความ
สับสนและไม่เข้าใจในรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวางแผนผังเมือง 
  ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมต่ าที่สุดอันดับ 2 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 
วัน ก่อนรับฟัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าตาม พ.ร.บ. (ฉบับร่าง) ตามมาตรา 30 ไม่เพียงแต่การแจ้งวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นหรืออื่น ๆ  แต่จะต้องแจ้งถึงรายละเอียดกระบวนการข้ันตอนของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนผังเมืองอย่างชัดเจน 
 

 6.4 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง   
 จากผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่ 1 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.30  ซึ่งเป็นความต้องการการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชน ของประชาชนและผู้น าชุมชนในท้องถ่ินให้ความสนใจในความต้องการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ผู้วิจัยค้นพบว่าอันดับ 1 คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินและความส าคัญทางด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในสภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของพื้นที่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจ านวน
ประชากรในพื้นที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ใช้บริการใน
ส่วนพื้นที่สาธารณะมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งกลุ่มผู้น าชุมชุนในท้องถ่ินและกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไปในบางพื้นที่ได้แสดงความกังวลในเรือ่งการรกุล้ าเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชน  จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจและมี
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูร่วมกันค้นหาวิธีการวาง
มาตรการในการควบคุมผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น   
             อันดับ 2 ผู้วิจัยค้นพบว่าลักษณะทางกายภาพและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป็น
สิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่วิจัย ประกอบด้วย พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์แหล่ง
โบราณสถาน รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับความหนาแน่นปานกลางและระดับหนาแน่นน้อย ซึ่ง
ในสภาพปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่ความเสื่อมโทรม สภาพแวดล้อมพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ 
รวมถึงระบบการปูองภัยทางธรรมชาติในพื้นที่อยู่ในระดับต่ ากว่ากฎเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น การแต่ง
กาย วิถีชีวิต อาชีพ และระดับการศึกษา เนื่องจากสภาพปัจจุบันในลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
เปิดมุมมองในความคิดเห็นกว้างมาข้ึน จึงมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ  ที่มีความความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดมากข้ึน ระดับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่มคีวามเสื่อมโทรมและไม่เพียงพอต่อให้
การให้บริการ  
            อันดับ 3 ผู้วิจัยค้นพบว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แหลมโพธ์ิ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
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รูปแบบเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่บริเวณรอบอ่าว ในปัจจุบันจากการสังเกตการณ์ในช่องทางสื่อ
โทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งการเคลื่อนไหวรณรงค์จัดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐและกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์และฟื้นฟูให้การสนับสนุนให้ข้อมูลและความรู้ ให้แก่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา และกลุ่มหน่วยงานย่อย ๆ ที่มีจิตอาสาในการเข้ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
แหล่งที่อยู่อาศัยยังไม่ประสบความส าเร็จในการรับผลประโยชน์โดยส่วนรวม เนื่องรูปแบบการการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นรูปแบบเชิงธุรกิจส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน
เป็นผู้ครอบครองกิจการ ท าให้เกิดประชาชนในพื้นที่ไม่มีพื้นที่รองรับจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่ง
เป็นพื้นที่จุดศูนย์รวมแหล่งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม จึงเป็นการเสียโอกาส
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยครั้งนี้ 
 

7. สรุป 

 การด าเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประเมินการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 4 ด้าน ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 
3 กลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน 120 คน พิจารณาการประเมิน โดยให้แสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุด ไปจนถึงมากที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินให้ค่าระดับการมีส่วนร่วม
ตามเจตคติ มุมมองและพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 กลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน  
  ส่วนที่ 2 “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการมีส่วนร่วมในด้านข้อมูล ได้แก่ มีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) ระดับ
การมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการวางแผน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ โดยรอบชุมชนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ประเมิน ได้แก่ มีการส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผงั 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05)  
  ส่วนที่ 3 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ได้แก่ ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ในเรื่องต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 



  170 

  ส่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
  ส่วนที่ 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลม
โพธ์ิ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ให้มีความยั่งยืน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ได้แก่ สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึก
อาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ า มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ให้ความ
สนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) ลักษณะทางด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2  กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและผู้น าทางศาสนา จ านวน 10 คน  
  ส่วนที่ 2 “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”ระดับการมีส่วนร่วมในด้านข้อมูล ได้แก่ การมีส่วนร่วม
รับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่  มาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ระดับ
การมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการ
วางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟ ูอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา ได้แก่ การ
ให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่เก่ียวข้องในการวางแผน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ การเสียสละเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ระดับการมีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบประเมิน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน
ในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดย 
ประชาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40)  
  ส่วนที่ 3 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ได้แก่ ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าทีป่ิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัการจัดวางแผนและผังเมืองในเรื่องต่าง ๆ มากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
  ส่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการ
รับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง  และมาตรา 
31 เมื่อด าเนินการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนให้หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 
15 วันหลังจากเสร็จสิ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟัง
อย่างน้อย 60 วัน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) (SD. 0.483) 
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  ส่วนที่ 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
แหลมโพธ์ิ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ การวางแผนพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่การเกษตร มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.70) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/
ศูนย์ เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อนและ
สวนสาธารณะชุมชน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่วนร่วมใน
การวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้
ความสนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) ลักษณะทางด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)  
 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 10 
คน  
  ส่วนที่ 2 “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการมีส่วนร่วมในด้านข้อมูล ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ระดับการมีส่วนร่วมด้าน
ให้ค าปรึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ระดับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัต ิได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ส่วนที่ 3 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมือง ได้แก่ ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็น
ด้วย มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)  
  ส่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่อยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน  มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) 
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 ผลสรุปรวมการประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม จ านวน 120 คน เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูตามกรอบ“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) ร่างพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.83)  กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 จ านวน 110 
คน มีความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลมโพธ์ิ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้คาดคะเนและ
วิเคราะห์ไว้  
 ผลการวิเคราะห์ในบทนี้จะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายผล และการน าเสนอแนวทางทฤษฎี
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิต่อไปในบทที่ 6  
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บทท่ี 6 

สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในบทที่ 5 ได้ด าเนินการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ส ารวจ
ความคิดเห็นของประชากรในพื้นที่วิจัยชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ที่มีต่อการประเมินความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมและความต้องการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟูชุมชน ในบทที่ 
6 นี้ จะเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วมและ
ความต้องการมีส่วนร่วมจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และการ
เสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ส าหรับสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนในการวางแผน
และผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิให้สอดคล้องกับบริบทตลอดจนวิถีชีวิตใน
ชุมชนมุสลิม และการสรุปท้ายบท 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ 

 การประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์  แยกโครงสร้างการประเมินออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม
กรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับ
ใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น  ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลมโพธ์ิ ทั้ง 3 กลุ่มประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในส่วนที่ 1 – 4 ในขณะ
ที่ส่วนที่ 5 มีเพียงกลุ่มที่ 1 และ 2 แสดงความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
            ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วม และความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ สรุปได้ดังนี้ 
 

1.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  120 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน จ านวน  100 คน  (2) กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน
และผู้น าทางศาสนา จ านวน  10 คน  (3) กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม 
จ านวน 10 คน 
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ข้อมูลพื้นฐานส่วนประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งหมด ร้อยละ 

1.1 เพศ   

ชาย 60 50.00 

หญิง 60 50.00 
รวม 120 100 
1.2 อายุ   
                          19 - 23 ปี 11 9.20 
                          24 - 35 ปี 31 25.80 
                          36 - 45 ปี 32 26.70 
                          46 - 60 ปี 43 35.80 

                          มากกว่า 60 ปี 3 2.5 

รวม 120 100 
1.3 การศึกษา   

                         ประถมศึกษา 51 42.50 

                         มัธยมศึกษา 18 15.00 

                         อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 9 7.50 
                         ปริญญาตรี 35 29.20 
                         ปริญญาโท 7 5.80 

รวม 120 100 
1.4 อาชีพ   
                         ประมง/เกษตร 25 20.80 

                         ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 21 17.50 

                         รับราชการ 23 19.20 

                         รับจ้าง 23 19.20 

                         อื่น ๆ 28 23.30 

รวม 120 100 

1.5 หมู่บ้านที่อยู่อาศัย   

                           หมู่ท่ี 1 บ้านบูดี 29 24.20 
                           หมู่ท่ี 2 บ้านตะโละสะมิแล 16 13.30 
                           หมู่ท่ี 3 บ้านปาตาบูดี 36 30.00 

 ตารางที่ 31 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนประชาชนทั่วไป 
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แผนภูมิที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านเพศ และอาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่12 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านการศึกษา 
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แผนภูมิที ่13 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านการประกอบอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 14 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านแหลง่ที่อยู่อาศยั 
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แผนภูมิที ่15 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านจุดรวมพลและศูนย์รวมกิจกรรม
ในพื้นที ่
 

 1.2 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
ได้รับการประเมินว่ามีความส าคัญด้วยค่าเฉลี่ย 4.11 สูงเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วน
ร่วมด้านอื่น ๆ การมีส่วนร่วมได้รับการประเมินสูงที่สุด และต่ าที่สุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดตามตารางที่ 32-38 และแผนภูมิที่ 12-18 
 

 
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการรับรู้ด้านข้อมูล 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดบั ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ

ผู้น าทางศาสนา 
นักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญ 

มีส่วนร่วม
สูงท่ีสุด 

1 

 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ รู้
ข้อมูลในการวางแผน
และผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรม
นอกพื้นที่ 

 

การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการ
วางแผนและผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ 

 

การมีส่วนร่วมในกับรับรู้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์จาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ินและ
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 

 

การมีส่วนร่วมรับรู้
ข้อมูลในการวางแผน
และผังจากการศึกษา
หรือเข้าร่วมกิจกรรม
นอกพื้นที ่

 
ตารางที ่32 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ด้านจดุรวมพลและศูนย์รวมกิจกรรมใน
พื้นที ่
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แผนภูมิที่ 16 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของหัวข้อ 2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

การมีส่วนร่วมในกับรับรู้
ข้อ มูลประชาสัมพันธ์
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
แ ล ะ ผู้ น า ชุ ม ช น ใ น
ท้องถ่ิน 

 

การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงาน
ท้อ ง ถ่ิ นแล ะผู้ น า ชุ มชน ใน
ท้องถ่ิน 

การมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข่าวสารทางด้านโฆษณา
และสื่อต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสา ยภายในชุมชน 
วิทยุ และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

 
การมีส่วนร่วมในกับ
รับรู้ข้อมูลประชา 
ประชาสัมพันธ์จากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินและ
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 

3 

การมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ ข่าวสารทางด้าน
โฆษณาและสื่อต่าง ๆ 
เ ช่ น  เ สี ย ง ต า ม ส า ย
ภายในชุมชน วิทยุ และ
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศ เป็นต้น 

การ มีส่ วนร่ ว มในการ รับ รู้
ข่าวสารทางด้านโฆษณาและ
สื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย
ภายในชุมชน วิทยุ และระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมรับรู้ ข้อมูล
ในการวางแผนและผังจาก
การศึกษาหรื อเ ข้า ร่วม
กิจกรรมนอกพื้นที่ 

การมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ ข่าวสารทางด้าน
โฆษณาและสื่อต่างๆ 
เ ช่ น  เสี ย ง ตา มส า ย
ภ า ย ใน ชุมชน  วิท ยุ 
และระบบ เครือ ข่าย
สารสนเทศ เป็นต้น 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 
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แผนภูมิที่  17 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ ของหัวข้อ 2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 
 3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ
ผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 

มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 
การ มีส่ วนร่วมในการ
แสดงความคิด เห็นใน
ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  วิ ธี ก า ร
ปรับปรุง ในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การ มีส่ วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการ
วางแผนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

 
การมีส่วนร่วมเสนอ แนะ 
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  วิ ธี ก า ร
ปรับปรุง ในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

2 

 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แก้ ไ ขปัญ ห า  วิ ธี ก า ร
ปรับปรุงในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  วิ ธี ก า ร
ปรับปรุง ในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แก้ ไ ข ปั ญ ห า  วิ ธี ก า ร
ปรับปรุงในการวางแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การมีส่วนร่วมในการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
วา งแผนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ตารางที ่33 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการแสดงความ
คิดเห็น 
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แผนภูมิที ่18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของหัวข้อ 2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นและ 

ผู้น าทางศาสนา 
นักวิชาการหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 

การให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผน 

 

การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการวางแผน 

 

การให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผน 

 

การให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผน 

2 

 

การให้ค าปรึกษา
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
และวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนผงั 

 

การให้ค าปรึกษาเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาและวิธีการ
ปรับปรุงในการวางแผนผงั 

 

การให้ค าปรึกษา
เสนอแนะแก้ไขปัญหาและ
วิธีการปรับปรงุในการวาง
แผนผัง 

 

การให้ค าปรึกษา
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
และวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนผงั 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ตารางที่ 34 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับให้การค าปรึกษา 
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แผนภูมิที่ 19 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย ของหัวข้อ 2.4 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 
 3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ
ผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 

มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผงัเมือง
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตชุมชนมุสลิม 

 
มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 

 
มีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพือ่ให้
สอดคลอ้งกับวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิม 

 
มีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพือ่ให้
สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตชุมชน
มุสลิม 

2 

 
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
วางแผนกิ จกรรมเพื่ อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
โดยรอบชุมชน 

 
มีส่ วนร่ วมในการวา งแผน
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นที่โดยรอบชุมชน 

 
มีส่วนร่วมในการวางแผน
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน 

 
มีส่วนร่วมในการวางแผน
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

 ตารางที่ 35 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการวางแผน 
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แผนภูมิที่ 20 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย ของหัวข้อ 2.5 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ

ผู้น าทางศาสนา 
นักวิชาการหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

 
มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 
การ มีส่วนร่วมในการ
ส ารวจพื้นที่และพร้อม
ลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟู 

 
การ เสี ยสละเวลาเ ข้าร่ วม
ปฏิบัติการวางแผนและผัง
เมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 
การ มีส่ วนร่ วมในการ
ส ารวจพื้นที่และพร้อมลง
มือปฏิบั ติ เพื่ ออนุรั ก ษ์
และฟื้นฟู 

 
การ มีส่ วนร่ ว มในกา ร
ส ารวจพื้นที่และพร้อมลง
มือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟู 

2 

 
การเสียสละเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติการวางแผนและ
ผังเมืองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

 
การมีส่วนร่วมในการส ารวจ
พื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติ
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การเสียสละเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติการวางแผนและ
ผัง เมือง เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

 
การเสียสละเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติการวางแผนและผงั
เ มื อ ง เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ตารางที ่36 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการปฏิบัติการ 
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แผนภูมิที่ 21 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของหัวข้อ 2.6 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  
 
 

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 
 3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชน 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
 

มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 
การมีส่ วนร่ วมในการ
ติดตามตรวจคุณภาพใน
การด า เนินกิจกรรมใน
การวางแผนและผัง 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลประโยชน์ที่ จ ะได้ รั บ
ร่ ว ม กั น ใ น พื้ น ที่ ชุ ม ช น
ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 

 
การ มีส่ วนร่วมในการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกันในพื้ นที่ ชุมชน
ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ติดตามตรวจคุณภาพในการ
ด า เ นินกิ จก ร รม ในก า ร
วางแผนและผัง 

2 

 
การมีส่ วนร่ วมในการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ  ส อ บ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกันในพื้ นที่ ชุมชน
ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ติดตามตรวจคุณภาพในการ
ด า เ นิ นกิ จ กร ร มในก า ร
วางแผนและผัง 

 
การ มีส่ วนร่วมในการ
ติดตามตรวจคุณภาพใน
การด า เนินกิจกรรมใน
การวางแผนและผัง 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลประโยชน์ที่ จ ะได้ รั บ
ร่ ว ม กั น ใ น พื้ น ที่ ชุ ม ช น
ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ตารางที ่37 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการตดิตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 
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แผนภูมิที ่22 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของหัวข้อ 2.7 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการควบคุมโดยประชาชน 
 

 1.3 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518  
 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ได้รับการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.06 สูงเป็นอันดับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมด้าน 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 
 3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
มีส่วนร่วม
สูงท่ีสุด 

1 

 
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมผล กระทบจาก
การวา งแผนและผั ง
เมือง 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ควบคุมผลกระทบจากการ
วางแผนและผังเมือง 

 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม ในก า ร
ควบคุม เพื่ อ รักษาสิท ธิ
ประโยชน์จากการวางแผน
และผังเมือง 

 
ก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร
ควบคุมผลกระทบจากการ
วางแผนและผังเมือง 

2 

 
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมเพื่อรักษาสิทธิ
ป ร ะ โ ยช น์ จ า ก ก า ร
วางแผนและผังเมือง 

 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ควบคุมผลกระทบจากการ
วางแผนและผังเมือง 

 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม ในก า ร
ควบคุม เพื่ อ รักษาสิท ธิ
ประโยชน์จากการวางแผน
และผังเมือง 

 
ก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร
ควบคุม เพื่ อ รั กษาสิท ธิ
ประโยชน์จากการวางแผน
และผังเมือง 

      
 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ตารางที่ 38 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ระดับการควบคุมโดย
ประชาชน 
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อื่น ๆ การการส่วนร่วมได้รับการประเมินสูงที่สุดและต่ าที่สุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 39 และแผนภูมิที่ 19 
 
 
 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็น 

ของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 
 3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

มีส่วน
ร่วม 

สูงท่ีสุด 

1 

 
ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 
2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดวางแผนและผั ง
เมือง*** (รายละเอียด
เพิ่มเติม บทที่ 2 หน้า 22) 
 

 
ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 
ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจั ดวา งแผนและผั ง
เมือง*** (รายละเอียด
เพิ่มเติม บทที่ 2 หน้า 22) 
 

 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการ
และผัง เมือง มีหนังสือ
เชิญผู้แทนหน่วย งานรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาด้าน
การผังเมือง และหน่วย 
งานเอกชนหรือบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่เห็น สมควร
เ ข้า ร่ วมประชุมแสด ง
ข้อคิดเห็นด้วย 

 
ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 
ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจั ดวา งแผนและผั ง
เมือง*** (รายละเอียด
เพิ่มเติม บทที่ 2 หน้า 22) 
 

2 

 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีหนังสือเชิญ
ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น รั ฐ 
สถาบัน อุดมศึกษาด้าน
ก า ร ผั ง เ มื อ ง  แ ล ะ
ห น่วยง านเอก ชนหรื อ
บุคคลอื่นที่ เกี่ ยว ข้องที่
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
แสดงข้อคิดเห็นด้วย 

 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 
ให้ปิดไว้ในที่ เปิดเผยเป็น
ระยะ เวลาติดต่อกันไม่ 
น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวัน
ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ของประชาชน 

 
ข้อ 2 กรณีการวางแผน
จัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่
จ ะต้ อ ง มีก า ร โ ฆษณา
ในทางช่องสื่อต่างๆ ให้
ประชาชนที่สามารถรับรู้
ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะ 
เวลาติดต่อไม่น้อยกว่า 7 
วัน 

 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 
ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
ก ว่ า  5 0  วั น  ก่ อ น วั น
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

3 

 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 
ให้ปิดไว้ในที่เปิด เผยเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไ ม่
น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวัน
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน
จัดให้มีการประชุม เวลา
และสถานที่เพื่อรับข้อคิด 
เห็นในการวางแผนและผัง
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วัน
ปิดประกาศ 

 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 
3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อน
วันป ระ ชุมเพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าทีพ่นักงาน
จัดให้มีการประชุม เวลา
และสถานที่เพื่อรบัข้อคิด 
เห็นในการวางแผนและผัง
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วัน
ปิดประกาศ 

 ตารางที่ 39 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. 
2518 
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แผนภูมิที่ 23 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของสว่นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนตามกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และผังเมือง 
 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็น 

ของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม (ต่อ) 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 

3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

มีส่วนร่วม
ต่ าท่ีสุด 

1 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน
จัดให้มีการประชุม เวลา
แ ล ะ ส ถ า น ที่ เ พื่ อ รั บ
ข้อคิดเห็นในการวางแผน
แล ะผั ง ภา ยใน  3 0  วั น
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

 
ข้อ 7 ให้กรมโยธา ธิการ
และผังเมือง มีหนังสือเชิญ
ผู้แทนหน่วยงานรัฐสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านการผังเมือง 
และหน่วยงานเอกชนหรือ 
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็น 
สมควร เ ข้า ร่ ว มประชุม
แสดงข้อคิดเห็นด้วย 

 
ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 
ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดวางแผนและผังเมือง 
*** (รายละเอียดเพิ่มเติม 
บทที่ 2 หน้า 22) 
 

 
ข้อ 2 กรณีการวาง 
แผนจัดท าผัง เมือ ง 
เจ้าหน้าที่จะต้อง มี
การโฆษณาในทาง
ช่ อ ง สื่ อ ต่ า ง ๆ  ใ ห้
ประชาชนที่สามารถ
รับรู้ ข้อมูลเบื้องต้น 
เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
7 วัน 

2 

 
ข้อ 2 กรณีการวางแผน
จัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่
จะต้องมีการโฆษณาในทาง
ช่องสื่อต่างๆ ให้ประชาชน
ที่ ส า ม า ร ถ รั บ รู้ ข้ อ มู ล
เบื้องต้น เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน
จัดให้มีการประชุม เวลา
แ ล ะ ส ถ า น ที่ เ พื่ อ รั บ
ข้อคิดเห็นในการวางแผน
แล ะผั ง ภา ยใน  3 0  วั น
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 
ให้ปิดไว้ในที่ เปิดเผยเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย 
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิ
การและผัง เมือง  มี
หนังสื อ เชิญผู้แทน
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ     
สถาบันอุ ดมศึกษา
ด้านการผังเมือง และ
หน่วยงานเอกชนหรือ
บุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง
ที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม แ ส ด ง
ข้อคิดเห็นด้วย 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 
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 1.4 ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)
 การมีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ได้รับการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 สูงเป็นอันดับที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมด้านอื่น ๆ การส่วนร่วมได้รับการประเมินสูงที่สุดและต่ าที่สุดในแต่ละ
กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดตามตารางที่ 40 และแผนภูมิที่ 20 
 
 

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

3 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
และผู้น าทางศาสนา นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ 

มีส่วน
ร่วม 

สูงที่สุด 

1 

 
มาตรา 29 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดย
การส ารวจความคิดเห็น
และการประชุมหารือ 
*** (รายละเอียดเพิ่มเติม 
บทที่ 2 หน้า 19) 

 
มาตรา 28 
 การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หน่อยงาน
ที่รับผิดชอบจะต้องเผย 
แพร่หรือประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลประชาชนก่อน
รับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

 
มาตรา 28  
การรับฟังความคิดเห็นของ
ปร ะชา ชน  ห น่อ ย ง า นที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ประชาชนก่อนรับฟังอย่าง
น้อย 60 วัน 

 
มาตรา 37 เม่ือคณะกรรม 
การ นโยบาย ให้ ค วา ม
เห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่
ในระบบสารสนเทศกรม
โยธาและผัง เ มือ งตาม 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 50 
วัน  
 

2 

 
มาตรา 28  
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หน่อยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่
ห รื อป ระชาสั มพั น ธ์ ใ ห้
ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟัง
อย่างน้อย 60 วัน 

 
มาตรา 29  การรับฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ก า ร
ส ารวจความคิดเห็นและ
การประชุมหารือ 
*** (รายละเอียดเพิ่มเติม 
บทที่ 2 หน้า 19) 

 
มาตรา 31  
เม่ือด าเนินการรับฟังความ
คิด เห็นของประชาชนให้
ห น่ ว ย ง า น ป ร ะ ก า ศ ใ ห้
ประชาชนทราบผลภายใน 
15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

 
มาตรา 31  
เ ม่ือ ด า เ นิ นกา รรั บฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชน
ทราบผลภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้น 

 
มาตรา 30 ก่อนรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน 
ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นระยะเวลา 
สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อน
รับฟัง 

3 

 
มาตรา 31  
เม่ือด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนให้
ห น่ วย ง า นป ร ะก า ศ ให้
ประชาชนทราบผลภายใน 
15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

 
มาตรา 31  
เ ม่ือด า เ นินการรับฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชน
ทราบผลภายใน 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้น 

 
มาตรา 29 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดย
การส ารวจความคิดเห็นและ
การประชุมหารือ 
*** (รายละเอียดเพิ่มเติม บท
ที่ 2 หน้า 19) 

 
มาตรา  29  การรับฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน โดยการส ารวจ
ความคิด เห็นและการ
ประชุมหารือ 
*** (รายละเอียดเพิ่มเติม 
บทที่ 2 หน้า 19) 

ตารางที่ 40 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) 
การให้ข้อมูลและรับฟงัความคดิเห็น 
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มีส่วน
ร่วม 

ต่ าท่ีสุด 

1 

 
มาตรา 30  
ก่อนรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน ต้ อ งแจ้ ง ถึ ง
วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ระยะเวลา สถานที่ที่ ชัด
แจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
15 วัน ก่อนรับฟัง 

 
มาตรา 37  
เม่ือคณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศกรมโยธาและ
ผังเมืองตาม พ.ร.บ. ไม่
น้อยกว่า 50 วัน  
 

 
มาตรา 30 
ก่อ นรับ ฟั ง ค ว ามคิ ด เห็ น
ประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการ
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้ง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนรับฟัง 

 
มาตรา 28  
การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หน่อยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ จ ะ ต้ อ ง
เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ปร ะชา ชนก่ อ นรั บ ฟั ง
อย่างน้อย 60 วัน 

2 

 
มาตรา 31  
เม่ือด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนให้
ห น่ วย ง า นป ร ะก า ศ ให้
ประชาชนทราบผลภายใน 
15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

 
 
 

- 

 
มาตรา 37  
เม่ือคณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผย 
แพร่ในระบบสารสนเทศกรม
โยธาและผังเมืองตาม พ.ร.บ. 
ไม่น้อยกว่า 50 วัน  
 

 
มาตรา 30 กอ่นรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน 
ต้องแจ้งถึงวิธีการรบัฟงั
ความคิดเห็น ระยะเวลา 
สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อน
รับฟงั 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
.... (ฉบับใหม่) (หมวด 3 ) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 
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1.5 ส่วนท่ี 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ชุมชนความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
ได้รับการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.20 ความต้องการมีส่วนร่วมสูงที่สุดและต่ าที่สุดในแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง มีรายละเอียดตามตารางที่ 41-45 และแผนภูมิที่ 21-25 
 
 

ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟชูุมชน 
5.1 ลักษณะทางกายภาพ 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด 2 กลุ่ม 

ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

 
 
 
 

1 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
และฟื้นฟู เพื่อพัฒนาสิง่แวด 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความ
ย่ังยืน 

 
กา ร มี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่ง
เพื่อนันทนาการ 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ให้ มี
ความย่ังยืน 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 
กลุ่มนักวิชาการ 
และผู้เชียวชาญ 
ทางด้านการมี 
ส่วนร่วม 

แผนภูมิที ่24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ....(ฉบับใหม่) (หมวด 3 ) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 

 ตารางที ่41 ส่วนที่ 5  ความต้องการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
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แผนภูมิที่ 25 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ความต้องการมีส่วนร่วมใน 5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 

 

 
มีส่วนร่วม
สูงท่ีสุด 2 

 
การรั กษาพื้ นที่ สิ่ ง แวดล้ อม
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ พื้ น ที่ ท า ง
วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

 
การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

 
การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

3 

 
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่
โล่งเพื่อนันทนาการ 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ ให้
ความย่ังยืน 

 
ก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ 

ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟชูุมชน 
5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

2 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

  
มีส่วนร่วม 
สูงท่ีสุด 

1 

 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ 

 
กา ร วา ง แผ นพื้ นที่ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
หนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และ
พื้นที่การเกษตร 

 
การส่ง เสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อ 
นันทนาการ 

2 

 
กา ร ว า ง แผ นพื้ นที่ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
หนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และ
พื้นที่การเกษตร 

 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากร ธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อ
นันทนาการ 

 
ก า ร ว า ง แ ผ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
หนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่
การเกษตร 

 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 

ตารางที่ 42 ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
5.2 การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน   
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      แผนภูมิที่ 26 การเปรียบเทยีบคา่เฉลี่ยความต้องการมีส่วนร่วมใน 5.2 การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
 

 

 

ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟชูุมชน 
5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

2 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

มีส่วนร่วม 
สูงท่ีสุด 

1 

 
สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุ
โบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/
การบริการน้ าประปา /ศูนย์ฝึก
อาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

 
สถาบันราชการ/สถาบัน การศึกษา/
สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัย
คลื่ น แ ล ะ ก ร ะ แส ล ม /  อ า ค า ร
อเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อน
และสวนสาธารณะชุมชน 

 
สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ  
"กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/
การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/
ศูนย์เพาะพันธ ุ์สัตว์น้ า 

2 

 
ส ถ า บั น ร า ช ก า ร / ส ถ า บั น 
การศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูา
ระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ 
อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลา
พักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 

 
สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุ
โบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การ
บริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

 
สถาบันราชการ/สถาบัน การศึกษา/
สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัย
คลื่ น แล ะก ร ะ แส ล ม /  อ า ค า ร
อเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อน
และสวนสาธารณะชุมชน 

ตารางที ่43 ส่วนที่ 5  ความต้องการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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การมีส่วนร่วมส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนรุักษ์และฟ้ืนฟู 
5.4 ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

2 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

 
มีส่วนร่วม 
สูงทีสุ่ด 

1 

 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
บุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจ
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่  ร ว ม ถึ ง
บุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่  ร ว ม ถึ ง
บุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

2 

 
การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท า
โครงการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดิน
เพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ า
เป็นต้น 

 
การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท า
โครงการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชาย
เลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก 
และแหล่งน้ าเป็นต้น 

 
การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 

 แผนภูมิที ่27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการมีส่วนร่วม 5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ตารางที่ 44 ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
5.4 ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
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       แผนภูมิที ่28 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ความต้องการมีส่วนร่วม 5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนรุักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 
5.5 ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ผลการประเมิน ประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
ผลรวมจากทั้งหมด  

2 กลุ่มตัวอย่าง ประเภท อันดับ ประชาชนท่ัวไป 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
และผู้น าทางศาสนา 

 
 
 
มีส่วนร่วม 
สูงท่ีสุด 

1 

 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผั ง
โครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 

2 

 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผั ง
โครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
 

ตารางที่ 45 ส่วนที่ 5  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
5.5 การสง่เสริมการท่องเทีย่ว 
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       แผนภูมิที ่29 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ความต้องการมีส่วนร่วม 5.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์  
 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
และผลการวิเคราะห์ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ    ซึ่งความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง และ
ความต้องการมีส่วนร่วมเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมของ 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยมีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับ แยก
ตามหัวข้อเรื่องของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม และความต้องการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้ 
            ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูตามกรอบ 
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”  
            การประเมิน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย หัวข้อที่ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง
ตามล าดับมี ดังนี้ 
  - ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล คือ (1) การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลใน
การวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่  (2) การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน (3) การมีส่วนร่วมในการรับรูข่้าวสาร
ทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เป็นต้น  
 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 
 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
ในท้องถ่ิน 
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  - ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น คือ (1) การมีส่วนร่วมเสนอแนะ 
แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู  (2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  - ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา คือ (1) การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน (2) การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและ
วิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 
  - ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 
  - ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ (1) การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่
และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู (2) การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผัง
เมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  - ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล คือ (1) การมีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผัง (2) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 
  - ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง (2) การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง 
  ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518  
 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเหน็
ของประชาชนในการวางและจัดท าผงัเมอืง หัวข้อที่ได้รับการประเมนิมีค่าเฉลีย่สูงสุดเรียงตามล าดับ มี
ดังนี ้
  (1) ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจ รายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วางแผน และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
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  (2) ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 
  (3) ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่ เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 
           ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) 

 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น หัวข้อที่ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ มีดังน้ี 
  (1) มาตรา 37 เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
   (ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีตาม 
พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
        (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 วัน
   (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์รายวัน  
ไม่น้อยกว่าสามฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  
  (2) มาตรา 31 เม่ือด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศให้
ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 
  (3) มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
      (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปน้ี 
   (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง 
       (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
       (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปน้ี 
        (ก) การประชาพิจารณ์ 
        (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
        (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
        (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
   

 ส่วนที่ 5 ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ 
 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย หัวข้อที่ได้รับการประเมินว่ามีความต้องการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเรียงตามล าดับ มีดังน้ี 
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  - ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ (1) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน (2) การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน
มุสลิม (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
 

  - ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ (1) การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
/พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ (2) การวางแผนพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่การเกษตร 
  - ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ คือ (1) สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /
เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ า (2) สถาบันราชการ/
สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่
ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน  
 

  - ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คือ (1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่  รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ ให้ความสนใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ (2) การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 
 

  - ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว คือ (1) การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู  
  เน่ืองจากในการประเมินแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูต าบลแหลมโพธิ์ ผลวิเคราะห์ส่วนมากอยู่ในระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
3.41 – 4.20 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ “ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก” ทางผู้วิจัยจึงท าการแบ่งช่วงระดับของการ
เข้าส่วนร่วมมาก ออกเป็น 4 ระดับช่วงค่าเฉลี่ย เพื่อความชัดเจนในการออกแยกกลุ่มข้อมูล ดังน้ี 
   3.41 – 3.60  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก อันดับ 4 
   3.61 – 3.80  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก อันดับ 3 
   3.81 – 4.00  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก อันดับ 2 
   4.01 – 4.20  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมมาก อันดับ 1 
 

ล าดบั 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์ 

และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" 
ค่าเฉลี่ย 

 
ค่า 

(SD.) 
ระดับการมี
ส่วนร่วม 

 ระดับการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้ข้อมูล 4.11   

1 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมนอกพ้ืนที่ 

4.38 4.738 มากที่สุด 

2 
การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

4.01 0.952 มาก อันดับ (1) 

3 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

3.97 0.912 มาก อันดับ (2) 

 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการแสดงความคดิเห็น 3.96   

1 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 

3.98 0.889 มาก อันดับ (2) 

ตารางที่ 46 ล าดบัค่าเฉลีย่การประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
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2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3.95 0.887 มาก อันดับ (2) 

 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นให้ค าปรึกษา 4.08   

1 
การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่เก่ียวข้องในการ
วางแผน 

4.13 0.826 มาก อันดับ (1) 

2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 4.04 0.814 มาก อันดับ (1) 

 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 4.26   

1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่โดยรอบ
ชุมชน 

4.29 0.771 มากที่สุด 

2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
มุสลิม 

4.24 0.756 มากที่สุด 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ 4.16   

1 
การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

4.19 0.725 มาก อันดับ (1) 

2 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.14 0.725 มาก อันดับ (1) 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 4.05   

1 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง 

4.08 0.733 มาก อันดับ (1) 

2 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพ้ืนที่
ชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

4.03 0.874 มาก อันดับ (1) 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 4.11   

1 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 4.12 0.889 มาก อันดับ (1) 

2 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผัง
เมือง 

4.11 0.848 มาก อันดับ (1) 

ล าดบั 
 

การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบญัญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 

ค่าเฉลี่ย 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

1 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
       1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
       2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
       3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
       4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียด
และข้อก าหนด 
       5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับวางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.23 0.814 มากที่สุด 

2 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.14 0.853 มาก อันดับ (1) 

ตารางที ่47 ล าดบัค่าเฉลีย่การประเมินการมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
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ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพ่ือรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 4.07 0.905 มาก อันดับ (1) 

4 
ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่างๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.96 0.864 มาก อันดับ (2) 

5 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืน
ที่เก่ียวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

3.90 1.205 มาก อันดับ (2) 

 
ล าดบั 

 

การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบญัญตัิการผังเมือง 
พ.ศ. . . . (ฉบบัใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคดิเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า 
(SD.) 

 
ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

1 
มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ ให้ส่งไป
เผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผัง เมืองตาม
พระราชบัญญัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 

4.04 0.834 มาก อันดับ (1) 

2 มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

3.98 0.867 มาก อันดับ (2) 

3 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
(1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
    (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
(2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
     (ก) การประชาพิจารณ์ 
     (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
     (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
     (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้
เสีย 

3.98 1.202 มาก อันดับ (2) 

4 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่าง
น้อย 60 วัน 

3.84 0.814 มาก อันดับ (2) 

5 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนรับฟัง 

3.82 1.182 มาก อันดับ (2) 

 
 

ตารางที ่48 ล าดบัค่าเฉลีย่การประเมินการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญตัิการผงัเมือง พ.ศ. . . . 
(ฉบับใหม่) 
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ล าดบั ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ ์

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า 
(SD.) 

 
ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

 ลักษณะทางกายภาพ 4.11 1.806 2 

1 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้
มีความยั่งยืน 

4.31 0.763 มากที่สุด 

2 
การรักษาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชุมชน
มุสลิม 

4.28 0.744 มากที่สุด 

 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 3.96  1 

1 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่โล่งเพ่ือ
นันทนาการ 

4.35 0.761 มากที่สุด 

2 
การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพ้ืนที่
การเกษตร 

3.95 0.887 มาก อันดับ (2) 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.08  3 

1 
สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การ
บริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

4.25 0.818 มากที่สุด 

2 
สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัย
คลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พ้ืนที่ศาลาพักผ่อนและ
สวนสาธารณะชุมชน 

4.08 0.858 มาก อันดับ (1) 

 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.15 0.950 5 

1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.22 0.902 มากที่สุด 

2 
การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพ่ือการ
เพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 

4.10 1.125 มาก อันดับ (1) 

 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.16  4 

1 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

4.20 0.799 มาก อันดับ (1) 

2 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 

4.12 0.875 มาก อันดับ (1) 

ตารางที่ 49 ล าดบัค่าเฉลีย่ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 
ต าบลแหลมโพธิ ์
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ล าดบั
ส่วน 

 
 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

ค่าเฉลี่ย
และค่า SD. 

1 
ประชาชน

ทั่วไป 

 
2 

ผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่นและผู้น า

ทางศาสนา 

3  
นักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญ 

2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนตามกรอบ“ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม" 

ค่าเฉลี่ย 12.214 12.480 13.420 

ค่า SD. 2.326 0.628 0.669 

3 
การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 

ค่าเฉลี่ย 4.078 4.200 4.500 

ค่า SD. 0.719 0.298 0.286 

4 

การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผัง
เมือง 
พ.ศ. . . . (ฉบับใหม)่ (หมวด 3) การให้ข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 4.064 4.300 4.460 

ค่า SD. 0.746 0.301 0.377 

5 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงั
เมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลม
โพธิ์ 

ค่าเฉลี่ย 9.176 9.880 - 

ค่า SD. 1.547 0.543 - 

 
 

ตารางที ่50 ค่าเฉลีย่รวมในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประเมินหัวข้อระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนผงั
เมือง 

แผนภูมิที่ 30 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม 
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 1.6 ส่วนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ี 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการมีส่วนร่วม  
           จากการวิเคราะห์ผลการแสดงความคิดเห็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มนักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน พบว่าได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจดังนี ้
 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มี
ความเห็นว่าทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้วิจัยเป็นทฤษฎีที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมใน
กระบวนการที่มีข้ันตอนพื้นฐานในการจัดท าโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปัจจัยหลักในการเชิญชวนให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึ ง อันดับแรกก็ คือ 
โดยใช้หลักการสร้างเครือข่ายประสานงานผู้น าชุมชนในท้องถ่ินหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อ
ประชาชนในพื้นที่มาร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ที่ก่อเกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของประชนชนในพื้น ดังนั้น เมื่อมีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ
และหน่วยงานเอกชน รวมถึงผู้น าชุมชนในท้องถ่ินในพื้นที่วิจัยมักจะช่วยประชาสัมพันธ์งานให้แก่
ประชาชนได้รับรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการวางแผนที่
จะเกิดข้ึน การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตามกรอบทฤษฎีของผู้วิจัยเป็นทฤษฎีตัวอย่างที่
สามารถน ามาใช้กับกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ซึ่งเป็นทฤษฎีตัวอย่างพบเห็น
ได้โดยทั่วไป แต่ข้ึนอยู่กับว่าผู้วิจัยจะสามารถน ากลับมาใช้ในการหาผลลัพธ์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดได้น้ัน จะต้องมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและส่งผลให้เกิดผลประโยชน์โดยส่วนร่วมบนพื้นฐานความ

 
 

แผนภูมิที่ 31 การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินความต้องการการมีส่วนร่วมโดยรวม 
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เท่าเทียมกันในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยใช้หลัก “พหุวัฒนธรรม” และ
กรอบแนวคิดตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่น ามาใช้ภายในพื้นที่ชายแดนใต ้เพื่อเป็นแนวทางบรรลุสู่เปูาหมาย
สูงสุดในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้สรุปแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม เป็นแผนภูมิดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 32 ข้อเสนอแนะขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 ทีม่า: บทสัมภาษณ์แนวคิดของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

ผู้น าภาคเอกชน 
 

ผู้น าท้องถิ่นส่วนภาครัฐ (องคบ์ริหารส่วนต าบล) 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

หน่วยงานส่วนภาครัฐ อื่นๆภายในพื้นที่วิจัย  
1. สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 39 ปัตตานี 
2. ศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตาน ี
 

ผู้น าทางด้านศาสนา 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจพ้ืนที่วิจัยและรับฟังความคิดเห็นระดับผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนที่ 1 (การเชิญชวนการมีส่วนร่วมในรับฟังความคิดเห็นกลุ่มระดับผู้น าส่วนจังหวัดและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น) 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
มีส่วนในการวางแผน

และผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟู รวมถึงกลุ่ม
องค์กรอิสระในการ

พัฒนาชุมชน  
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 แผนภูมิท่ี 33 ข้อเสนอแนะขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 

ผู้น าภาคเอกชน 
1. ผู้ประกอบการกิจการ   
   ร้านค้าภายในพ้ืนที่
วิจัย 
2. ผู้ประกอบแปรรูป  
   สินค้าส่งออก 
3. ผู้ประการด้านอาหาร  
   ทะเลและเรือประมง 
4. กลุ่มแม่บ้านและสตรี

ผู้น าท้องถิ่นส่วนภาครัฐ 
(องคบ์ริหารส่วนต าบล) 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ผู้น า
ทางด้าน
ศาสนา 

 

ผู้น า
อาสาสมคัร 
สาธารณสุข 

(อสม.) 
 

กลุ่ม
ประชาชน 
(กลุ่มย่อย) 

กลุ่ม
ประชาชน 
(กลุ่มย่อย) 

กลุ่ม
ประชาชน 
(กลุ่มย่อย) 

กลุ่ม
ประชาชน 
(กลุ่มย่อย) 

 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการมีส่วนในการ
วางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู รวมถึงกลุ่ม

องค์กรอิสระในการพัฒนาชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 การลงพ้ืนที่ส ารวจท าความเข้าใจรับฟังแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการ
วางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้แก่กลุ่ม
ประชาชนในพ้ืนที่วิจัย โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น
ในกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องก่อนเบ้ืองต้น ก่อนที่
จะอาศัยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 

 

 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด  

กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการมีส่วนในการ

วางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟู รวมถึงกลุ่มองค์กร

อิสระในการพัฒนาชุมชน  

ทีม่า: บทสัมภาษณ์แนวคิดของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจพ้ืนที่วิจัยและรับฟังความคิดเห็นระดับผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
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แผนภูมิที่ 34 ข้อเสนอแนะขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
ที่มา: บทสัมภาษณ์แนวคิดของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ขั้นตอนที่ 5 ประกาศโฆษณาในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น การประกาศด้วยปูายสื่อสารด้วยรูปภาพ 3 มิติ  ติด
ปูายประกาศที่มัสยิดหรือสุเหร่า หรือติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่ร้านน้ าชาและพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์ตามสายเสียงวิทยุภายในชุมชน การประชาสัมพันธ์ตามสายเสียงของมัสยิดหรือสุเหร่าเป็น
ช่องทางกระจายข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมลงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ การก าหนดวันเวลาและสถานที่
อย่างชัดเจน ในการเชิญชวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง เพ่ือเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อถึงก าหนดในการเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อเวทีสาธารณะแล้ว จะต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมส าหรับการให้ข้อมูลในการบรรยายเสวนาที่เป็นปัจจัยที่ต่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูนั้น ผู้บรรยายนักวิชาการทางด้านการผังเมืองหรือ
นักวิชาการที่มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องบรรยายด้วยรูปภาพ เสียง และสื่อสารวีดีทัศน์ประกอบกับเนื้อหา
สาระส าคัญในการมีส่วนร่วม เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวได้ท าความเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถ
มองเห็นภาพในวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง การสื่อสารวิธีนี้ส่งผลให้ประชาชนมีกล้า
แสดงความคิดเห็นในพื้นสาธารณะมากยิ่งขึ้นประชาชนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 ใช้อ านาจพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม เพ่ือเป็นการ
ประกาศและเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ขั้นตอนที่ 4 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 

ผู้น า 
ภาคเอกชน 

 

ผู้น าทาง 
ด้านศาสนา 

 

กลุ่ม
ประชาชน 

 

ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นส่วนภาครัฐ  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
5. หน่วยงานส่วนภาครัฐ อ่ืนๆ ภายในพ้ืนทีว่ิจัย  
 

แนวความคิด พหุวัฒนธรรมทางด้านโครงข่ายการมีส่วนร่วม 
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัด  

กลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
มีส่วนในการวางแผน

และผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟู รวมถึงกลุ่ม
องค์กรอิสระในการ

พัฒนาชุมชน  

 

แผนภูมิที่ 35 แนวความคดิตามพระราชด าริในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
ที่มา: บทสัมภาษณ์แนวคิดของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
  

แผนภูมิท่ี  36 แนวความคิดในการปฏิบัตงิานตามพหุวฒันธรรมโครงข่ายในการมีส่วนร่วม 
ที่มา: บทสัมภาษณ์แนวคิดของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

พัฒนา 
 

ทฤษฎีกรอบแนวคิด  
“พระราชด าริ” 

 

เป็นยุทธศาสตร์ภายในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้เพ่ือเป็นแนวทาง
สู้เปูาหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

เข้าใจ 
 

กลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการมีส่วน
ในการวางแผนและผังเมือง 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

เข้าถึง 
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 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาการมีส่วนร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่หน่วยงานการผังเมืองเลือกปฏิบัติทุกช่วงระยะเวลาก่อนวางผังเมือง เพื่อ
เป็นไปตามข้ันตอนกฎระเบียบกฎหมายของการผังเมืองและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบทุกกระบวนการในการมีส่วนร่วม เมื่อเปรียบเทียบกับ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . 
. . .(ฉบับใหม่) ตามแบบสอบถามของผู้วิจัย พบว่ามีความแตกต่างกันในส่วนของการขยายระยะเวลา
เพิ่มมากข้ึน การเปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นมีความหลากหลายกลุ่ม จึงส่งผลดีต่อประชาชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาพิจารณาและท าความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วม  
 

2. สรุปสิ่งท่ีพบจากการวิเคราะห์ 

 จากผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
จากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างใน ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 การแสดงความต้องการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 
สามารถสรุปค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดในแต่ละส่วนหัวข้อไดด้ังนี้  
 2.1 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตามกรอบ“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”   
             ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11  
  2.1.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล  
           - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผน
และผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่   
           - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.01) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูล
ประชา สัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้น าชุมชน  
           - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.97) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร
ทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เป็นต้น  
      2.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 
  - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.98) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.95) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

       2.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.13) คือหัวข้อ การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน 
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  - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 4.04) คือหัวข้อ การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 
  2.1.4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน 
  - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 
 

        2.1.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.19) คือหัวข้อ การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการ
วางแผนและผังเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.14) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่
และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 
 

  2.1.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.08) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจ
คุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผัง 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.03) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 
 

  2.1.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.12) คือ หัวข้อ การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.11) คือ หัวข้อ การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง   
 

 2.2 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
 ผลการประเมินโดยรวมสูงเป็นอันดับ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06  
  - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.23) คือข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิด
ประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง 
   2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
   3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
   4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
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   5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.14) คือข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่
เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.07) คือข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการ
ประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิด
ประกาศ 
 2.3 ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)
  ผลการประเมินโดยรวมสูงเป็นอันดับ 3 หรือต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83  
  - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.04) คือมาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้
ความเห็นชอบ ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตามพระราชบัญญัติ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 

  - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.98) (SD. 0.867) คือ มาตรา 31 เมื่อด าเนินการ
รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจาก
เสร็จสิ้น   - ระดับมาก อันดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 3.98) (SD. 1.202) คือ มาตรา มาตรา 29 
การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน  
   (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี ้
    (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระบบเครอืข่ายสารสนเทศ หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
    (ค) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับข้อมลูและแสดงความคิดเห็น
กับหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง 
    (ง) การสนทนากลุม่ย่อย 
   (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี ้
    (ก) การประชาพิจารณ์ 
    (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
    (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 
    (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้องหรอืมีส่วน
ได้เสีย 
 2.4 ส่วนท่ี 5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
 ผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.20 
  2.5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน 
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 - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) คือหัวข้อ การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 

 - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.02) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ 

 

 2.5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) คือหัวข้อ การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อนนันทนาการ 
 - ระดับมาก อันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.95) คือหัวข้อ การวางแผนพื้นที่ที่อยู่อาศัย

หนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่การเกษตร 
 

 2.5.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) คือหัวข้อ สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /

เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 
 - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.08) คือหัวข้อ สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/

สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อน
และสวนสาธารณะชุมชน 

 

 2.5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 - ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

 - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.10) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท า
โครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการ
เพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 

 2.5.5 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.20) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมวางแผนและผัง

โครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 - ระดับมาก อันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.12) คือหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน

พื้นที่เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู 
 

3. การอภิปรายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 ผลสรปุจากการวิเคราะหก์ารประเมินความคิดเห็นต่อการมสีว่นร่วมและความต้องการมสี่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพือ่อนุรกัษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ไดพ้บว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 
3 กลุ่มนี้ อาจมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมือง
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ที่แตกต่างกันไป ซึง่ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเ้ห็นถึงมุมมองความคิดแตกต่างกันและ
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี ้
 

 3.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”  
 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตาม “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ได้รับการประเมิน
สูงสุดอันดับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับในหัวข้อเรื่องทางด้านอื่น ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ประชาชนทั่วไป ผู้วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมตามหัวข้อต่าง ๆ คือ 
ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น ระดับการมี
ส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ระดับ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดย
ประชาชน  เป็นรายละเอียดที่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูตามกรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วม ถึงแม้จะได้มีค่าเฉลี่ยของความส าคัญสูงสุดเมื่ อ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในส่วนที่ 2 และ 3 แต่ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู โดยเฉพาะ
ส านักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด รวมถึงนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ ได้จัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วม
ให้ข้อมูลและท าความเข้าใจทางด้านการวางแผนและผังเมือง รวมถึงข้ันตอนกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามกรอบทฤษฎี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจมากขึ้น ก่อนจะก าหนดการเชิญชวน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมือง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาท
ต่อการมีส่วนร่วมได้ประเมินให้ความเห็นที่มีระดับการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงมากและมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินแสดงความคิดเห็นในทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมที่ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินเลือกน าไปใช้ โดยจะพิจารณาให้ข้ันตอนลดน้อยลง ทั้งนี้การมีส่วนร่วม
จะต้องอาศัยหลักโครงข่ายการประสานงานใหเ้ข้าถึงกลุม่ประชาชนในการเชิญชวนต่อการเข้ามามสี่วน
ร่วม โดยผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน  ผู้น าทางศาสนา และผู้น ากลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อการเชิญชวน
และท าความเข้าใจ ในข้ันตอนกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถคัดเลือกข้ันตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต  ที่
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อรับ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม  

 จากการส ารวจแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ผู้วิจัยพบว่ามี
ความสอดคล้องกับบางข้ันตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง  สามารถ
น ามาใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่วิจัยต่อไป 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยพบว่าผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมตามกรอบทฤษฎีอยู่ในระดับสูงที่สุดตามล าดับ ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมด้านให้
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ค าปรึกษาและข้อมูลข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ินและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนและผัง ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ข้อมูล คือ การมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลและประชาสัมพนัธ์ให้แก่เจา้พนักงานท้องถ่ินและผูน้ าชุมชนในท้องถ่ิน โดยผ่านการประสานงาน
ให้ข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละกลุ่มผู้น าในการรับรู้ข่าวสาร การโฆษณาและสื่อสารในรูปแบบช่องทางต่าง 
ๆ เช่น เสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น ระดับการมีส่วนร่วม
ด้านการแสดงความคิดเห็น คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดงความคิดเห็นในการให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงใน
การวางแผนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผน คือ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟชุูมชนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
พื้นที่วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม  ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับในการมีส่วนร่วมกับในพื้นที่ชุมชน และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพในการด าเนินการวางแผนและผัง  ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชนเป็นการ
ควบคุมผลกระทบจาการวางแผนและผังเมืองเพื่อให้เป็นการควบคุมในการรักษาสิทธิประโยชน์จาก
การวางแผนและผังเมืองโดยส่วนรวม  

 ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการผลประเมินระดับความส าคัญของทฤษฎีการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
นักวิชาการและผู้เชียวชาญมีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี อาจสืบ
เนื่องมาจากประสบการณ์และรู้หลักข้ันตอนวิธีการมีสว่นร่วมในการวางแผน ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบล าดับ
คะแนนความต้องการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” กับกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และ
ผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้ประเมินผลคะแนนในแต่ละ
หัวข้อล าดับทฤษฎีการมีส่วนร่วม ยังไม่สอดคล้องกับล าดับข้ันตอนทฤษฎีตามแบบประเมินมากนัก 
ทั้งนี้หากพื้นที่ชุมชนแหลมโพธ์ิได้รับโอกาส จึงอยากให้กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การมีส่วนร่วมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรา้งบทบาทในการให้ข้อมูลอธิบายหลกัการความส าคัญในแต่
ละข้ันตอนของทฤษฎีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจให้แก่กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป ได้เห็นความส าคัญและคุณค่าสิทธิประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่ชุมชน
แหลมโพธ์ิ จากส ารวจแบบประเมินการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยพบว่าทฤษฎี
และข้ันตอนกระบวนการมีส่วนรว่มในการวางแผนและผงัเมืองมีความสอดคล้องสูงสุดเมื่อเปรยีบเทยีบ 
ในด้านรูปแบบทฤษฎีและเนื้อหาสาระส าคัญในแต่หัวข้อรายละเอียดกรอบทฤษฎีตามแบบประเมินผล 
ที่ได้ผลคะแนนระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด จากข้อคิดเห็นและเสนอแนะของ
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน ารูปแบบข้ันตอนทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมไปใช้ในพื้นที่วิจัยได้ เนื่องจากมีรูปแบบข้ันตอนที่ประชาชนสามารถท าความเข้าใจง่าย มี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนมุสลิม  
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 3.2 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
   กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 มีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา 
เป็นการกฎระเบียบทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งประชาชน
โดยส่วนใหญ่ได้พิจารณาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตามเงื่อนไ ข
ข้ันตอนการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการพิจารณาในการเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟู 
   ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ
ในการจัดเวทีสาธารณะในการมีส่วนร่วม ควรลงพื้นที่วางผังเพื่อท าการส ารวจแสดงความคิดเห็นและ
ท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติเบื้องต้นกับกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าทางศาสนา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่วางผัง ก่อนมีการประกาศเชิญชวนแสดง
รับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ เพื่อเป็นการรับฟังแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไง ว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกที่ประชาชนรับได้ ซึ่ง
ในการวิเคราะห์และการส ารวจในการมีส่วนร่วมในพระราชบัญญัติเบื้องต้น พบว่าประชาชนยังไม่
สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์และเงือ่นไขอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีผลเสยีต่อการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ จึง
ท าให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจและเสียโอกาสในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 เห็นว่าการมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา 
เป็นกฎระเบียบทางกรมโยธาและผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 
และผู้น าศาสนา ได้ประเมินให้ความเห็นที่มีระดับการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมมากและมากที่สุด ตามที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  

 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม เห็นด้วย
กับมาตรการในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขโฆษณาต่างๆ ซึ่งมีความชัดเจนในข้ันตอน
และกระบวนการต่อการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ผู้น าชุมชน
ในท้องถ่ิน จึงเห็นสมควรให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนและผังเมือง
เป็นผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนเนื้อพระราชบัญญัติให้แก่ผู้น า ชุมชนใน
ท้องถ่ินในส่วนภาครัฐ กลุ่มผู้ท้องถ่ินภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อตกลงในเบื้องต้นในการก าหนดเกณฑ์ที่ผังเมืองได้จัดท าข้ึนมา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าในอนาคต พื้นที่วิจัยหากได้รับ
โอกาสในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง โดยเฉพาะและนัก
ผังเมืองจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมถึงนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้ลงพื้นที่ส ารวจท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ 
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ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดไว้ ก่อนมีการ
ประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบในหลักเกณฑ์และรายละเอียด
อย่างถ่ีถ้วน  

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา เป็นการ
กฎระเบียบและปฏิบัติที่กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่าการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากที่สุดตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 หากเปรียบเทียบกับผลประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และ
ผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผลการประเมิน
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง ที่มีบทบาทต่อการปฏิบัติการใน
การใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนและรับฟัง
แสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่    
 ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า หากพื้นที่ ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญมีบทบาทส าคัญที่จะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมอืงตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518  จึงเสนอแนะให้กลุ่ม
นักวิชาการทางด้านผังเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องท าการลงส ารวจรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ พร้อม
ให้ข้อมูลอธิบายรายละเอียดสาระส าคัญในวัตถุประสงค์ในการวางแผนและผังเมือง ให้กลุ่มผู้น าชุมชน
ในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม และประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

 

 3.3 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) 
   กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นว่า ก่อนรับฟังความคิดประชาชน
จะมีต้องมีการแจ้งวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา และการก าหนดสถานที่ที่ชัดเจนในจัดกิจการ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นเวลาอย่างน้อย 15 ก่อนรับฟัง โดย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ข้อมูลก่อนรบัฟังความคิดเห็นอย่างน้อยเป็น
เวลา 60 วัน เมื่อด าเนินการรับฟังแสดงความคิดเห็นให้หน่วยงานที่รับผิด  ได้ท าการประกาศให้
ประชาชนรับทราบภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลมโพธ์ิ ควรที่จะประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนได้เข้ามามีร่วมในการวางแผนเป็นอย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง ก่อนรับฟังแสดงความคิดเห็น  
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
มาตรา 28 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและผังเมืองที่รับผิดชอบ จะต้องมีการเผยแพร่
ข้อมูลรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 15 วันก่อนก าหนด เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงก่อนรับฟังความคิดเห็น รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก่อนรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน  ในช่องทางรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นกระตุ้นให้ประชาชนได้ต่ืนตัวและเห็นความส าคัญต่อการรักษาสิทธิประโยชน์โดยส่วน
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ร่วม ระยะเวลา 60 วัน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นระยะเวลามากพอที่ให้โอกาสประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษา
รายละเอียดวัตถุประสงค์ รวมถึงการท าความเข้าใจและพิจารณาในการมีสว่นร่วม ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
จะต้องมีการจัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นอย่าง
น้อย 2 ครั้ง ตามร่างพระราชบัญญัติ มาตรา 33 เพื่อรับผลประโยชน์และความเท่าเทียมในการ
พิจารณารับฟังแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการ
มีส่วนร่วม เห็นว่าการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมากและมากที่สุด คือ มาตรา 28  ที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน  มาตรา 29 เป็นการเปิด
โอกาสที่มีความหลากหลายรูปแบบช่องทางการส ารวจแสดงความคิดเห็นของ กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา และกลุ่มประชาชนทั่วไปในการเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงระดับการมีส่วน
ร่วม เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศให้ประชาชนทราบผล
ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผลสรุปในการมีส่วนร่วมว่ามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมหรือไม่  
  ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ในมาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย  60 วัน ใน
ระหว่างภายใน 60 วัน ต่อการเผยแพร่หรอืประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชน ผู้วิจัยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนผังควรจะลงท าการรับฟังความคิดเห็นท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา และประชาชนทั่วไปในข้อมูลรายละเอียดการมีสว่นร่วมรับฟังแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนและผังเมือง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนเข้าใจผิดต่อการแสดงความ
คิดเห็นในเวทีสาธารณะเพื่อเป็นวิธีการลดปัญหาในการเสียสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ จึง
จะต้องปรับความเข้าใจอธิบายรายละเอียดในกลุม่ย่อยภายในพื้นที่จ านวน 2 ครั้ง ต่อเนื่องตลอดจนถึง
วันก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น 7 วัน ก่อนท าการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมข้อมูลเบื้องต้นความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ในการรับสิทธิประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วนของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ  

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 ผู้วิจัยพบว่าการประเมินการมีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยการมีส่ วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 จากการวิเคราะห์รายละเอียดการมีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
.... (ฉบับใหม่)  ซึ่งการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น มีรายละเอียดที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่วิจัยมากกว่า ในส่วนรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ประชาชนตามมาตรา 28 ที่มีระยะเวลาเพิ่มข้ึน มาตรา 29 มีรูปแบบช่องทางการส ารวจแสดงความ
คิดเห็นและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในหลายช่องทางและทั่วถึงในทุกภาค
ส่วน  

 ทั้งนีผู้้วิจัยมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับนักวิชาการและผู้เชียวชาญทางด้านการมี
ส่วนร่วมได้เห็นบทบาทความส าคัญตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) เป็นฉบับ
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ร่างที่มีความสอดคล้องในเรือ่งระยะเวลาและสภาพแวดล้อมของบริบทพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ อีก
ทั้งยังเป็นการเอื้ออ านวยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารและลง
ส ารวจรับฟังแสดงความคิดเห็นความต้องการในการมีส่วนร่วมที่เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ตาม
ร่างพระราชบัญญัติการผงัเมอืง พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน
และผู้น าทางศาสนา และกลุ่มประชาชนทั่วไปได้มีระยะเวลาในการพิจารณาท าความเข้าใจในวิธีการ
และข้ันตอนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมือง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะให้น าเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ได้รับการบรรจุเข้า
ไปในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นการปรับปรุงฉบับเก่า และแก้ไขในส่วนมาตรา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่วิจัย 

 

 3.4 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบล
แหลมโพธิ์ เป็นความต้องการเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย 
       กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ผู้วิจัยพบว่า ผลการประเมินความต้องการของกลุ่มตัวอย่างนี้
โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนทั่วไปที่ประเมินให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในหัวข้อต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญ คือ พื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ว่างเพื่อนันทนาการและเขตอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมทางด้านลักษณะกายภาพที่ มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมบริบทของพื้นที่ ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นชุมชนมุสลิมเป็นหลัก รวมถึงความส าคัญในด้าน
อื่น ๆ ที่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การ
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าความต้องการมสี่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมอืงเพื่ออนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิได้มีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลท าให้เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่มากข้ึน รวมถึงเริ่มมีความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่เพื่อการเกษตรและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการในการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไร้
มาตรการในการควบคุมการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเห็นว่าหากพื้นที่ชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ควรจะต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนผังเมือง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการ
วางมาตรการในบริหารการจดัการพืน้ที่ เพื่อเป็นการวางแผนส่งเสรมิคุณภาพชีวิตโดยการมีสว่นร่วมใน
ทุกภาคส่วนในการรับผลโประโยชน์ที่เท่าเทียมกันในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ การวางแผนผังเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ ที่เป็นชุมชนมุสลิมเป็นหลัก 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2  มีความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ในทุก ๆ 
หัวข้อ โดยเฉพาะระดับการมีส่วนรว่มที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ 4.70 ระดับการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
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ที่ดินและค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 4.30 คือ การมีส่วนร่วมทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยมี
ข้อสังเกตว่าการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป 
ได้ให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน  

 ทั้งนี้ จากผลการประเมินความต้องการ แสดงว่าผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทาง
ศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม ได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่แหลมโพธ์ิ โดยเฉพาะความส าคัญทางด้านการใช้ประโยชนที่ดิน ซึ่งใน
สภาพปัจจุบันได้มีการใช้สอยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้เกิดรุกล้ าพื้นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ และให้ความส าคัญในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่มีไม่พอต่อการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
แหล่งอาศัย โดยเฉพาะน้ าประปา เส้นทางคมนาคม พื้นที่ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและกระแสลม 
และอื่น ๆ การมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ชุมชนมุสลิมให้ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ การส่งเสริมการท่อง เที่ยวเชิง
อนุรักษ์และฟื้นฟู ผู้วิจัยเห็นว่าควรหาวิธีการกระตุ้นให้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน และผู้น าทางศาสนา
ที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการผลักดันให้ประชาชนทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ได้ใช้สิทธิและใช้โอกาสเข้ามาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน เพื่อเป็นผลักดันให้ผังชุมชนได้มีมาตรการการปูองกันในการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนต่อไป 

 

 3.5 ผลสรุปจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะ  
  3.5.1  กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน 
ซึ่งจากผลประเมินระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
โดยมีขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด 7 ข้ันตอน ผู้วิจัยพบว่าระดับการประเมินในการมีส่วนรวมของกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปโดยรวม ผลค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดไม่มีล าดับความส าคัญในการมีส่วนร่วมตามกรอบ
ทฤษฎีตามแบบสอบถามของผู้วิจัยได้เลือกใช้ ซึ่งผู้วิจัยคาดการว่าผลการประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นไปตามเรียงล าดับความส าคัญและความคาดหวังของผู้วิจัยน้ัน อาจเกิด
จากการขาดประสบการณ์และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ ทั้งนี้ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ยังไม่เคยได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะด้านการวางแผนและผังเมือง รวมถึงการมีส่วนร่วมตามตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518  และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ 
และร่าง พ.ร.บ. (ฉบับใหม่) ในการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ประชาชนไม่สามารถตอบหรือตัดสินใจได้ว่า พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับไหนดีกว่าและได้รับ
ผลประโยชน์มากกว่า ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและขาดประสบการณ์เปน็ส่วนหนึ่ง 
ทั้งนี้ ผู้วิจับพบว่าระดับการมีส่วนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามแบบประเมินส่วนที่ 5 คือ ความต้องการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความส าคัญ
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ระดับการมีส่วนร่วมทางด้านกายภาพ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการด ารงชีวิตในพื้นที่
แหล่งที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนให้ความสนใจและมีความต้องการให้มีการ
ช่วยเหลือในแต่ละด้านมีความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น   
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าหากประชาชนพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ได้รับโอกาสเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทั้งในเขตพื้นที่หรือ
นอกพื้นที่ ผู้วิจัยจึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญและเสียสละเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนและผังเมอืงใหค้วามร่วมมือ เพื่อเป็นการให้และรับผลประโยชน์โดยสว่นรวมในการพฒันา
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ  
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจากผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามกรอบ "ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 4.60 และมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.00 ผู้วิจัยพบว่าระดับการประเมินแสดงความคิดเห็นตาม
กรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วมทั้ง 7 ข้ันตอน มีค่าเฉลี่ยตามคาดหวังของผู้วิจัย เนื่องจากชุมชนในท้องถ่ิน 
เคยได้รับเข้าร่วมในกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทั้งในพื้นที่และพื้นที่ด้วยประสบการณ์ จึงท าให้ผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 1 กลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและ
ผู้น าทางศาสนา ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
กล่าวว่า ระดับการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ของผู้วิจัยที่ได้น าไปสอบถามมีหลาย
ข้ันตอน จากประสบการณ์ของผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน  ในการปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ควรจะลดข้ันตอนบางส่วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนระดับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และกฎกระทรวง พ.ศ. มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร่าง พ.ร.บ. (ฉบับใหม่) ผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม ผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาได้เห็นชอบในร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ หากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลประเมิน
พระราชบัญญัติการผังเมือง ทั้ง 2 ฉบับ ผู้วิจัยค้นพบว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ที่มีรายละเอียดการมี
ส่วนร่วมที่ชัดเจนมากกว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงอยากเสนอให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้พิจารณาแก้ไขในมาตราต่าง ๆ และน าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. (ฉบับใหม่ ) บรรจุใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ซึ่งตามร่าง พ.ร.บ. (ฉบับใหม่) มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทในการเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง   
   ทั้งนี้ ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูใน
ส่วนที่ 5 ผู้วิจัยค้นพบว่าระดับการมีส่วนร่วม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอันดับแรกในหัวข้อการมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะกายภาพ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มประชาชน ดังนั้น หากพื้นที่วิจัย
ได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ผู้วิจัยเห็นสมควรให้กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา ได้ท าการลงพื้นที่ส ารวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
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ย่อยของชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลและปรับความเข้าใจในรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ก่อนการเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะ  
  กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัย
พบว่า ผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 4.80 ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงข้อเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู ค่าระดับการมีส่วนร่วมที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด 
คือ 4.10 ในเรื่องระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมในการควบคุม
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมอืง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าผลการประเมนิระดับการมีสว่น
ร่วมตามกรอบทฤษฎีในแต่ละหัวข้อโดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด ตามที่ผู้ วิจัย
คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการประเมนิความคิดเห็นตามกรอบทฤษฎีการมสี่วนร่วม จากระดับข้ันต่ าสุดไป
หาระดับข้ันสูงสุดถึง 7 ระดับ นั้นอาจจะมีหลายระดับเพือ่ให้การมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมือง
ได้เปิดโอกาสรับฟังแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนได้อย่างรอบครอบและสามารถควบคุมเนื้อหา
รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากแนวคิดของการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการทางด้านการวางแผนผังเมือง (แผนภูมิที่ 30 และ 31)  
  นอกจากกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม ได้ประเมินการมี
ส่วนร่วมตามร่างพ.ร.บ. (ฉบับใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากกว่าการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นการประเมินที่เป็นไปตามคาดการณ์ของผู้วิจัย และยังมีความสอดคล้องตรงกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มีค่าเฉลี่ยผลจากประเมินร่างพ.ร.บ. 
(ฉบับใหม่) มากกว่า เป็นการช้ีชัดว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ควรจะต้องรีบแก้ไขรายละเอียดพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 ในมาตราต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่อ านวยความ
สะดวกในการท างานกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนั้นผู้วิจัย จึงขอเสนอแนะให้กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ได้พิจารณาน าเนื้อหาจากร่างพ.ร.บ. (ฉบับใหม่) ได้รับการบรรจุในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 เพื่อความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในการเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมครั้งนี้ 
 
4. การอภิปรายผลสรุปโดยภาพรวม  
 การประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตต่อ
ผลสรุปที่ได้ในแต่ละด้านของการมีส่วนร่วม จากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 4.1 การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
 จากการประเมินผลระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด 3.88 และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.37 ทั้งนี้
การมีส่วนร่วมของตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” จากระดับข้ันต่ าสุดไปหาระดับข้ันสูงสุดถึง 7 
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ระดับ ประชาชนโดยทั่วไปประเมินแต่ละหัวข้อ มีความแตกต่างและยังไม่สอดคล้องจากล าดับ
ความส าคัญตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ประชาชนใน
พื้นที่ยังไม่เคยได้รับโอกาส และขาดประสบการณ์ในการมีสว่นร่วมในข้ันตอนของกระบวนการของการ
วางแผนและผังเมือง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีความต่างจากกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนา หรือกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละหัวข้อมีล าดับความส าคัญสอดคล้องใกล้เคียงกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
7 ข้ันตอน ประกอบดัวยระดับการมีส่วนร่วมอันดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล 
รองลงมา คือ ระดับการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมระดับการให้ค าปรึกษา การมี
ส่วนร่วมระดับร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมระดับการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมระดับการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และการมีส่วนร่วมระดับการควบคุมโดยประชาชน  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความส าคัญของระดับการมีส่วนร่วมที่ได้จากกกลุ่มผู้น า ชุมชนในท้องถ่ินกลุ่มนักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญสูงที่สุด 4.80 และระดับต่ าที่สุด 4.00  ทั้งนี้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มนักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญ อาจจะได้เปรียบมากกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป  ทางด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  หากประชาชนในพื้นที่
วิจัยได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมือง ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะต้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนและผังเมือง โดยเฉพาะส านักงานโยธา ธิและผังเมืองจังหวัด รวมถึง
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ ได้ช่วยกันจัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วม ให้ ข้อมูลและท าความเข้าใจ
ทางด้านการวางแผนและผังเมือง รวมถึงข้ันตอนกระบวนการมีส่วนร่วมตามกรอบทฤษฎี เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจมากขึ้น 
 4.2  การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552  
 การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง  3 กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและผังเมืองให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด และรองลงมา
คือ กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาโดยพบว่าประชาชนทั่วไปได้ประเมินหวัข้อการมสี่วน
ร่วมตามเงื่อนไข วิธีการในการจัดเวทีสาธารณะในระดับต่ าสุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรท าการส ารวจความ
คิดเห็นในพื้นที่วางผัง ก่อนเปิดโอกาสเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ เนื่องจากพบว่า
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยังไม่เคยได้รับรู้ข่าวสารและโอกาสในการมีส่วนร่วมในรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงท าให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจในรายละเอียดและวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง จึงเห็นว่าการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ยังไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขในเรื่องหลักเกณฑ์ ระยะเวลาที่ก าหนด และสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับรู้
ข้อมูลในการวางผังเมืองในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีผลเสียต่อการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ จึงท าให้
ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจและเสียโอกาสในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ 
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 4.3 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)   
 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ ในมาตรการให้ข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็น พบว่าผลการประเมินของตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.70 รองลงไป คือ กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา
ให้ค่าเฉลี่ย 4.30 และกลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่วิจัยให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.25 ทั้งนี้ก็เนื่องจากกลุ่ม
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนในพื้นที่อาจยังไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ในการ
วางแผนและผังเมือง จึงเกิดความไม่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับ
ใหม่ ทั้งนี้ผลประเมินรวมหากเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552  ผลค่าเฉลี่ยตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่  มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมี
ส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่เนื่องจาก
เนื้อหาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้มีระยะเวลารับรู้ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้ง
เสนอแนะให้น าสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” และของ
พระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 มาบรรจุในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสมากขึ้น 
 4.4 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธิ์  
 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความต้องการเพียง  2 กลุ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัย ได้แก่ กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ 
ผลการประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองโดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
4.20 โดยให้ความส าคัญต้องการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการส่งเสริมเขตอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ รองลงไป คือ ทางด้าน
กายภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และพื้นที่วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมใน
พื้นที่ให้มีความยั่งยืน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยหลกัในการด ารงชีวิตใน
พื้นที่แหล่งอาศัยของชุมชนโดยส่วนรวม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู และการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน รวมถึงด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ การดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน 
ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าจากการส ารวจและรับฟังแสดง
ความคิดความต้องการของผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มประชาชนในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน สมควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในวางแผนและผังเมืองเป็นระยะ ๆ ตาม
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โอกาสอันควร เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหา และหาวิธีการ และมาตรการในการจัดการระเบียบ
สภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของพื้นที่ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 สิ่งที่ค้นพบจาก กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ก็คือมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าว คือ 
กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนามีมุมมองและความคิดเห็น
เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วม ที่มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงจากสูง
ไปหาต่ า คือ การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ในขณะที่การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการ
ผังเมืองฉบับใหม่ ได้รับการประเมินในระดับต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมตามทฤษฎีและ
พระราชบัญญัติเดิม ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิก็แสดงความต้องการอยากจะมีส่วนร่วมมากในทิศทางเดียวกัน ส่วนกลุ่ม
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม พบว่าได้ประเมินความส าคัญของการมีส่วนร่วมตาม 
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มากที่สุด ซึ่งกลุ่มนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า จะต้องอาศัยหลักโครงข่าย
ประสานงานในการร่วมมือตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จนถึงระดับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้ที่ควรจะเข้าร่วมควรมีส่วนประกอบที่หลากหลาย อาทิ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ กลุ่ม
นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ กลุ่มผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก
พหุวัฒนธรรมทางด้านโครงข่ายในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ภายใต้แนวความคิดหลัก
ทฤษฎีตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่น ามาใช้ภายในบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นแนวทางบรรลุเปูาหมาย
สูงสุดในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
 
 
 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟตูามกรอบ 

“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมีส่วน
ร่วม 

1 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 4.26 - มากที่สุด 

1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่โดยรอบชุมชน 4.29 0.771 มากที่สุด 

1.2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
มุสลิม 

4.24 0.756 มากที่สุด 

2 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 4.16 - มาก (อันดับ 1) 

2.1 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.19 0.725 มาก (อันดับ 1) 

2.2 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 4.14 0.725 มาก (อันดับ 1) 

ตารางที่ 51 ล าดบัการประเมินการมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” แยกเป็นรายละเอียดตาม
ระดับของการมีส่วนร่วม 
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3 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 4.11 0.808 มาก (อันดับ 1) 

3.1 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 4.12 0.918 มาก (อันดับ 1) 

3.2 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผัง
เมือง 

4.11 0.848 มาก (อันดับ 1) 

4 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล 4.11 1.806 มาก (อันดับ 1) 

4.1 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมนอกพ้ืนที่ 

4.38 4.738 มากที่สุด 

4.2 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตาม
สายภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

3.97 0.952 มาก (อันดับ 2) 

5 ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา 4.08 - มาก (อันดับ 1) 

5.1 
การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่เก่ียวข้องในการ
วางแผน 

4.13 0.826 มาก (อันดับ 1) 

5.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 4.04 0.814 มาก (อันดับ 1) 

6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 4.05 - มาก (อันดับ 1) 

6.1 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง 

4.08 0.733 มาก (อันดับ 1) 

6.2 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพ้ืนที่
ชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

4.03 0.874 มาก (อันดับ 1) 

7 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 3.96 - มาก (อันดับ 2) 

7.1 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 

3.98 .889 มาก (อันดับ 2) 

7.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3.95 0.887 มาก (อันดับ 2) 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 3 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 
เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม
และการแสดงความคดิเห็นของประชาชนในการวางและจดัท าผังเมืองรวม 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมีส่วน
ร่วม 

1 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
        1. วัตถุประสงค์ในการวางและ  จัดท าผังเมือง 
        2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
        3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
        4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจ รายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
         5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.23 0.814 มากที่สุด 

2 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.14 0.853 มาก (อันดับ 1) 

3 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพ่ือรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.07 0.905 มาก (อันดับ 1) 

ตารางที ่52 ล าดบัการประเมินการมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบญัญัติการผงั
เมือง พ.ศ. 2518  
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4 
ข้อ 2 กรณีการวางแผนจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณาในทาง
ช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.96 0.864 มาก (อันดับ 2) 

5 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

3.90 1.205 มาก (อันดับ 2) 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 4 
ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) (หมวด 3) 

การให้ข้อมูลและรับฟังความคดิเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมีส่วน
ร่วม 

1 

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
      (ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิและผังเมืองจัดให้มี
ตาม พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
     (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
90 วัน 
    (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์
รายวัน ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.04 0.834 มาก (อันดับ 1) 

2 
มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

3.98 0.867 มาก (อันดับ 2) 

3 

มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
(1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
    (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
(2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
     (ก) การประชาพิจารณ์ 
     (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
     (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
     (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

3.98 1.202 มาก (อันดับ 2) 

4 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 
วัน 

3.84 1.230 มาก (อันดับ 2) 

5 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 

3.82 1.182 มาก (อันดับ 2) 

ตารางที ่53 ล าดบัการประเมินการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 



  225 

 

 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 5 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ชุมชนต าบลแหลมโพธิ์  

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

1 ลักษณะทางกายภาพ 4.20 - มาก (อันดับ 1) 

1.1 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้มี
ความยั่งยืน 

4.31 0.763 มากที่สุด 

1.2 การรักษาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 4.28 0.744 มากที่สุด 

1.3 
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่ โล่งเ พ่ือ
นันทนาการ 

4.02 0.846 มากที่สุด 

5.2 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 4.20 - มาก (อันดับ 1) 

2.1 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/ พ้ืนที่ โล่ง เ พ่ือ
นันทนาการ 

4.35 0.761 มากที่สุด 

2.2 การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพ้ืนที่การเกษตร 4.26 0.874 มากที่สุด 

3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.16  มาก (อันดับ 1) 

3.1 
สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการ
น้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ า 

4.25 0.818 มากที่สุด 

3.2 
สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่น
และกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พ้ืนที่ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะ
ชุมชน 

4.08 0.858 มากที่สุด 

4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.15 0.780 มาก (อันดับ 1) 

4.1 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

4.20 0.799 มาก (อันดับ 1) 

4.2 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

4.12 0.875 มาก (อันดับ 1) 

5 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.15 0.950 มาก (อันดับ 1) 

5.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.22 0.902 มากที่สุด 

5.2 
การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
และแหล่งน้ าเป็นต้น 

4.10 1.125 มาก (อันดับ 1) 

 

5. ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนแหลมโพธ์ิ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในพื้นที่วิจยั หรือพื้นที่อื่น ๆ  ซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนมุสลิม หาก
ประชาชนได้รับโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนและผังเมือง ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ อันจะ

 
 
  

ตารางที ่54 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธิ ์
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ส่งผลให้ข้ันตอนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดอุปสรรคและปัญหาน้อยลง โดยมีรายละเอียดของ
ข้อเสนอแนะแต่ละด้าน  ดังนี ้  
 5.1 ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม"   
 เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ตามผลการวิจัย
ครั้งนี้ ได้รับการประเมินความส าคัญในระดับสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย
ผังเมือง จึงควรที่จะจัดให้มีการมีสว่นร่วมตามกรอบทฤษฎีดังกลา่วเป็นการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการ
ด าเนินการตามกฎหมายผังเมืองตามที่ได้ค้นพบจากการวิจัยกล่าว คือ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนภูมิที ่ 35 ข้อเสนอแนะตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ที่ค้นพบจากการวิจัย 
 

                       1. การเสนอให้น า วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม" ซึ่งมีระดับข้ันต่ าสุดไปหาระดับข้ันสูงสุดประกอบด้วย 7 ระดับการ
มีส่วนร่วมได้รับการบรรจุเป็นหลักการและนโยบายของกรมโยธาธิการและการผังเมืองในการ
ด าเนินการ จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมในข้ันตอนกระบวนการ และการเชิญชวนในการเข้ามามีส่วนรว่มอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและ

ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ที่ค้นพบจากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

บรรจุเป็นหลักการ 
และนโยบายกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการวางแผน 
และผังเมือง 

 
 
 
 

ก าหนดรปูแบบข้ันตอน 
กระบวนการเชิญชวนมี 

ระบบชัดเจน และเข้าใจง่าย 

 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที ่
เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ 

สูงสุดจากการมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและผังเมือง 

 
 
 
 

ก าหนดกรอบ 
 “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

ทั้ง 7 ระดับ 
 

 
 
 
 

การน าเสนอวิธีการ 
กระบวนการ และข้ันตอน 

 

 
 
 
 
 

เพื่อปรับความเข้าใจต่อ 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
วางแผนและผงัเมืองเพื่อ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าศาสนา 
 

 
 
 
 
 

การให้ความรู้ 
และเปิดโอกาสรับ 

ความคิดเห็นของประชาชน 
  

 
 
 
 

การสร้างการรบัรู ้
รายละเอียด และ

วัตถุประสงค์ของการ 
มีส่วนร่วม 

 
 

การสร้างแรงจูงใจ 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าศาสนา 
 

 
 
 
 
 

เพื่อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์โดยการ

มีส่วนร่วม 
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เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้ส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบล
แหลมโพธ์ิ 
  2. การให้ความรู้ เปิดโอกาสรับฟังแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน
และผู้น าทางศาสนา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป และปรับระดับความเข้าใจต่อการเข้ามามีในการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน  
  3. การสร้างแรงจูงใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการ
มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาสิทธิ
และผลประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม 
 

 5.2 ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมตามกฎหมายผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552 
                ในการจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการตามตัวบทกฎหมายแล้ว ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะตามที่ได้ค้นพบจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  36 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมตามพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทีค่้นพบจากการวิจัย 
 

ลงส ารวจรบัฟงัความคิดเห็น 
และรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นจาก 

 

พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่คน้พบจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม 

ด าเนินตามกระบวนในการ
วางผงัเมืองตามกฎหมาย 

 

จัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับผงั
เมืองแสดงด้วยรูปภาพ 

 

ปรับปรุงพระราชบญัญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับ
ฟังแสดงความคิดเห็น 

 
ระบุเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าผังเมือง

หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าศาสนา 
 

สร้างความชัดเจนใน
รายละเอียด วัตถุประสงค ์
ก่อนเชิญชวนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางผังเมือง 
 

แบบและสีสันน่าสนใจต่อทุก
กลุ่มอายุ 

 
ควรจัดคู่มือเป็นภาษา  

“มลายูกลาง” ควบคู่กับ
ภาษาไทยส าหรบัเฉพาะ  

3 จังหวัดภาคใต ้
 

ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ
อย่างแท้จริง 

 
เปิดเวทีสาธารณะเพือ่รับฟัง

ความคิดเห็น 
 

ปรับปรุงแก้ไขระยะให้
ยาวนานมากข้ึน 

 

สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่มี

ความหลากหลายอาชีพ 
 

ปรับความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ในการแสดงความใน
เวทีสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 
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  1. ตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองตามกฎหมาย ผู้วิจัยเสนอแนะให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าพนักงานการผัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าและวางผังเมือง 
ควรมีมาตรการก าหนดให้ผูว้างและจดัท าผงัเมอืงมกีารลงพื้นที่ส ารวจรบัฟังแสดงความคิดเห็นและการ
รับรู้ข้อมูลในเรื่องการผังเมือง ของผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา รวมถึงประชาชนทั่วไป 
เพื่อสร้างความชัดเจนในรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง ก่อนที่จะ
เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
  2. ควรจัดท าเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองแสดงด้วยรูปภาพ ที่มีรูปแบบและ
สีสันที่น่าสนใจต่อทุกกลุ่มอายุ ในสาระส าคัญของผังเมือง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมือง ทั้งนี้ส าหรับพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจัดคู่มือเป็น
ภาษา “มลายูกลาง” ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง ก่อนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น  
                    3. กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข การรับฟังแสดงความคิดเห็น ตามตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ควรปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาให้ยาวนานมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชากรในชุมชนที่มีอาชีพหลายหลาย  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น า
ทางศาสนารวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ปรับความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นใน
เวทีสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 
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 5.3 ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ 
 การมีส่วนร่วมตามที่ปรากฏในมาตราต่าง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ 
ได้รับการประเมินความส าคัญต่ ากว่าการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับเดิม ตามผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ผู้วิจัยจึงเสนอให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่ได้ค้นพบจากการวิจัย ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 37 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญตัิการผังเมือง (ฉบบัใหม่) ที่ค้นพบจากการ
วิจัย 
 

  1. การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมอืง ฉบับใหม่ ในมาตราต่าง ๆ ควร
ปรับปรุงโดยน ากรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มาบรรจุไว้ให้ประชาชนมีส่วนในทุกระดับ ไม่ใช่
เพียงแต่แค่ระดับการรับรู้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินผู้น าศาสนา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมืองมากข้ึนในหลาย
ระดับตามทฤษฎี ตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 7 กรมโยธาธิการและผังเมืองควรน าไปพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้ส รุป
ความเห็นว่ายังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ากว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสียอีก 

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงรา่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับใหม่) ใน

มาตรต่าง ๆ  
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควรพิจารณาแก้ไขปรบัปรงุ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ 

หลักเกณฑ์ 
 

บรรจุกรอบ 
 “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

ทั้ง 7 ระดับข้ันตอน 
 

อ านวยความสะดวกการมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
 

การรบัรู้ข้อมูลและรบัฟงัความ
คิดเห็นและอื่น ๆ 

 

ร่างพระราชบญัญัติการผังเมือง 
(ฉบับใหม่) มีข้อบกพรอ่ง 

 

งานวิจัยครั้งน้ีประชาชนทั่วไปสรุป
ความคิดเห็นในระดับต่ า 

 
ปรับปรุงรา่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับใหม่) เปิด

โอกาสให้มากข้ึน 
 

ปรับปรุงพระราชบญัญัติการผงั
เมือง พ.ศ. 2518 ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 

เพิ่มภาษาพื้นถ่ิน
ประกอบด้วยภาษาไทย และ

จัดเตรียมสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ความชัดเจน 

 

ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการวาง
แผนผังเมืองหลายระดับตาม “ทฤษฎ”ี 

ทั้ง 7 ระดับ 
 

พิจารณาสภาพแวดล้อมและ
บริบทของชุมชนบางส่วนของ

ประเทศไทยที่แตกต่างกัน 
 

เพิ่มการสือ่ด้วยภาพสามมิติ 
หุ่นจ าลอง ภาพเคลื่อนไหว 

และนอกเหนือจากแผนที่ในรูป
แบบเดิม ๆ ที่สามารให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ 

ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง (ฉบับใหม)่ ที่คน้พบจากการวิจัย 
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  2. การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับใหม่ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองควรน าไปพิจารณาปรับแก้ไขวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนบางส่วนของประเทศไทย อาทิ การใช้ภาษาพื้นถ่ินประกอบ
ภาษาไทย การจัดเตรียมสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพสามมิติ  หุ่นจ าลอง และภาพเคลื่อนไหว 
นอกเหนือจากแผนที่และแผนผังแบบเดิม ๆ ที่ยังไม่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ 
 

 5.4 ข้อเสนอแนะ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ 
จากผลการวิจัย ได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มี
บทบาทต่อการมีส่วนร่วมต่างก็ประสงค์อย่างแรงกล้าที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิของพวกเขาเอง ดังที่ปรากฏผลการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะให้ด าเนินการตามที่ได้ค้นพบจากการวิจัย ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 38 ข้อเสนอแนะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมที่ค้นพบจากการวิจัย 
 

  1. ในการวางแผนและผังเมืองโดยทั่วไป การเสนอแนะและควบคุมใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพัฒนาทางด้านกายภาพ การวางระบบและโครงข่ายการคมนาคม สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการจะเป็นกรอบที่ส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งในด้านตรงกันข้ามก็
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบในระยะยาว การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงมีความส าคัญอย่าง

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ค้นพบจากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม 
 

การวางแผนและผงัเมืองทั่วไป 
 

การวางแผนและผงัเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู

 

ในระหว่างการด าเนินการ
ตามกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
กายภาพระบบโครงข่ายคมนาคม 

ระบบสาธารณปูโภคสาธารณูปการ 
 

รูปแบบการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในอนาคต ตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 

 

ผู้แทนถาวรจะต้องเข้าร่วมทุก
ข้ันตอนอย่างใกล้ชิดตลอดจน

กระบวนการวางแผนและผงัเมือง 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าศาสนา 
 

ควรเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

และแสวงหาประชามติ 
 

เพื่ อ รั ก ษาผลป ระโยช น์
ร่วมกันที่ชุมชนจะได้รับ ใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 

 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว 

 

ควรส่งเสริมกจิกรรมที่
ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที ่ 
การทอ่งเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
 และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน  

 

ควรเน้นให้ความส าคัญของ
การฟื้นฟู ซึง่เป็นพื้นฐานของ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้น าศาสนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก
กิจกรรมการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและรักษาวัฒนธรรม
ดั่งเดิมต่อไป 
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ยิ่งยวดในการก าหนดความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และรายละเอียดของโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของแผนและผงั จึงเสนอแนะให้มีผู้แทนถาวรเข้าร่วมทุกขั้นตอนและติดตามอย่างใกล้ชิด
จนจบกระบวนการวางแผนและผังเมือง 
  2. ในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ผู้ กลุ่ม
ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา รวมถึงประชาชนทั่วไป ควรเน้นให้ความส าคัญของการฟื้นฟู
และด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต  
  3. ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองทุกข้ันตอน กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา รวมถึงประชาชนทั่วไป ควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แสวงหาประชามติ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันที่ชุมชนจะได้รับจากการอนุรักษ์และการฟื้นฟูชุมชน  
  4. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อเป็นรายได้
ให้แก่ประชาชนและรักษาวัฒนธรรมที่เป็นของชุมชนมุสลิมดังเดิมต่อไป 
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1. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) ในมาตรต่าง 
ๆ ควรปรับปรุงโดยน ากรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 
ระดับขั้นตอน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 10-) บรรจุไว้ให้
ประชาชนอ านวยความสะดวกในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ไม่ใช่เพียงแต่แค่ระดับรับข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
เท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
วางแผนผังเมืองหลายระดับตาม “ทฤษฎี” ทั้ง 7 ระดับ 
 
 
2. กรมโยธาธิการและผังเมืองควรพิจารณาแก้ไขปรบัปรุง
ข้อบกพร่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) 
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ประชาชนทั่วไปสรุปความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับใหม่) เปิดโอกาสใน
ระดับต่ ากว่าพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้
อยู่ในปัจจุบันเสียอีก 
 

3. กรมโยธาธิการและผังเมืองควรน าไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนบางส่วนของ
ประเทศไทย เช่น ภาษาพื้นถิ่นประกอบด้วยภาษาไทย 
และจัดเตรียมสื่อต่าง ๆ เพื่อความชัดเจน เช่น การสื่อ
ด้วยภาพสามมิติ หุ่นจ าลอง ภาพเคลื่อนไหว และ
นอกเหนือจากแผนที่ในรูปแบบเดิม ๆ ที่สามารให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ 
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1. ตามกระบวนในการวางผังเมืองตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าผังเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควร
ลงส ารวจรับฟังความคิดเห็นและรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น
จากกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
กลุ่มผู้น าศาสนาเพื่อสร้างความชัดเจนในรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ก่อนเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
ผังเมือง 
 
2. ควรจัดท าเอกสารความรู้เก่ียวกับผังเมืองแสดงด้วย
รูปภาพในรูปแบบและสีสันน่าสนใจต่อทุกกลุ่มอายุควร
จัดคู่มือเป็นภาษา “มลายูกลาง” ควบคู่กับภาษาไทย
ส าหรับเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรบั
ฟังความคิดเห็น 
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1. การวางแผนและผังเมืองทั่วไป การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
กายภาพ ระบบโครงข่ายคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย ผู้แทน
ถาวรจะต้องเข้าร่วมทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตลอดจน
กระบวนการวางแผนและผังเมือง 
 
2. การวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม
ผู้น าศาสนาควรเนน้ให้ความส าคัญของการฟื้นฟู ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

3.ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม
กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มผู้น าศาสนาควรเข้ามา
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และ
แสวงหาประชามติเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันที่ชุมชน
จะได้รับเพื่อรักษาผลประโยชน์รว่มกันที่ชุมชนจะได้รับ ใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน 
 

4. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรส่งเสริม
กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนเก่ียวข้องการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้น
ถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 

กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
 

1. การน าเสนอวิธีการกระบวนการ และขั้นตอนตาม
กรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 ระดับขั้นตอน 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 10-11) ให้รับบรรจุเป็นหลักการ
และนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมืองในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผน เนื่องจากรูปแบบ
ขั้นตอนกระบวนการเชิญชวนมีระบบชัดเจน และเข้าใจ
ง่ายเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้รับผลประโยชน์
สูงสุดจากการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
 
2. การให้ความรู้และเปิดโอกาสรับความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้น าท้องถิ่น กลุ่ม
ผู้น าชุมชนชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้น าศาสนา เพื่อปรับ
ความเข้าใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 
 

3. การสร้างแรงจูงใจการสร้างการรับรู้รายละเอียด และ
วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่ม
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้น าศาสนาเพื่อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม 
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1. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้น า ควรเข้ามามีร่วมใน
วางแผนและผังเมืองครบทั้ง 7 ระดับขั้นตอน  
 

แผนภูมิที่ 39 ข้อเสนอแนะส าหรับแต่ละกลุ่มเปาูหมาย 

3 .  พ ร ะ ร าชบัญญั ติการ ผั ง เ มื อ ง  พ . ศ .  2518 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข การรับฟังแสดงความคิดเห็นควร
ปรับปรุงแก้ไขระยะให้ยาวนานมากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่มี
ความหลากหลายอาชีพเพื่อปรับความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ในการแสดงความในเวทีสาธารณะได้อย่าง
ถูกต้อง 
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6. สรุป 
 ผลสรุปรวมการประเมินการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟชุูมชน 
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งหมด 120 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดได้ประเมินในแต่ละด้าน คือ ด้านความส าคัญของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมตามกรอบ 
“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงไป คือ การมีส่วนร่วมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ค่าเฉลี่ย 4.06 และ การวางผังเมืองตามร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)  ค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ  ด้านความต้องการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหลมโพธ์ิ มากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.20 โดย
ผลการวิจัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และคาดคะเนไว้ โดยมีรายละเอียดสรุป
ได้ดังนี ้
  การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” รวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมที่ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดม ีดังนี้ 
  ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล คือ การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการ
วางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความ
คิดเห็น คือ การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา คือ การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมใน
การส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมนิผล คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 
  การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 
2552  รวมจากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าการมีส่วนร่วมที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ข้อ 3 การโฆษณา 
ตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง  
  การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) รวมจากทั้ง 
3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าการมีส่วนร่วมที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบแล้ว  
   (ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผงัเมอืงจดัใหม้ี
ตาม พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
        (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
90 วัน 
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       (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ รวมทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การมีส่วนร่วมที่ได้รับคะแนนสูงสุด ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมในด้านการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การส่งเสริมเขตอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ ลักษณะทางกายภาพ คือ การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ คือ สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการ
น้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ การ
มีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
  การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชน
มุสลิม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ที่ควรให้เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมได้ท าการลงส ารวจความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการมีส่วนร่วม โดยผ่านกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาในการสื่อสาร
ระดบักลุ่มย่อยของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อเป็นปรับความเข้าใจ
การรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วิจัยต่อการมีสว่นร่วมในเบือ้งต้น ก่อนเปิดพื้นที่
รับฟังแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีการและข้ันตอนกระบวนการที่สามารถเป็นเงื่อนไข
ที่ต้องท าในการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน ไม่ให้เกิดผลเสยีและปญัหาในการเข้ามามีสว่นร่วมใน
การวางแผนและผัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่วิจัย ยังไม่เคยได้รับโอกาสและรับรู้
ข้อมูลทางด้านเฉพาะด้านการผังเมืองในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูมาก่อน จึงส่งผลให้ผู้น าท้องถ่ินและกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลได้ผลเสีย
ในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน อาจเกิดความเข้าใจผิดและไม่เข้าร่วมในการวางแผนและผังเมือง หาก
ไม่มีการลงพื้นที่ส ารวจปรับความเข้าใจและให้ข้อมูลก่อนในพื้นที่วิจัยในเบื้องต้น จะท าให้ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเสียสิทธิแสดงความคิดเห็นในการรับผลประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมได 

 ผู้วิจัยไดเ้สนอแนะตามแนวความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนที่ท างานอยู่ในบรเิวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลัก “แนวความคิดพหุ
วัฒนธรรมทางด้านโครงข่าย” ในการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับส่วนจังหวัด อ าเภอ ต าบล และมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยกลุ่มผู้น าท้องถ่ินผู้น าชุมชนและผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีส่วนร่วม กลุ่ม
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วนร่วม ตลอดจนถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือประชาชนผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน  
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางในการส ารวจพื้นที่วิจัย ตามกรอบแนวคิด
ของพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู จะต้องลงส ารวจพื้นที่ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงกลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มบีทบาทต่อการมีสว่นร่วม รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนและผังเมือง ก่อนมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นต่อไป อีกทั้งกรอบแนวคิด 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของรัชกาลที่ 9 ยังเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่น ามาใช้ภายในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้เพื่อเป็นแนวทางบรรลุสู่เปูาหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาในพื้นที่ 
  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะแนวทางการมีสว่นร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพือ่อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จึงเป็นแนวทาง ข้ันตอน และกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนมุสลิมมากที่สุด ซึ่งจะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพือ่อนุรกัษ์และฟื้นฟูชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ต่อไป 
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บทท่ี 7 

บทสรุป 
 

 บทที่ 7 บทสรุปการวิจยั จะเป็นการสรปุผลการวิจัยครัง้นี้ ประกอบด้วย การสรุปสาระส าคัญ
และผลที่ได้รับจากการวิจัย ตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 ได้แก่ 
หลักการ แนวคิด และวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนชนบท ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองของประชากรในชุมชนมุสลิมต าบลแหลมโพธ์ิ และข้อเสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูส าหรับชุมชนต าบลแหลม
โพธ์ิ นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงข้อจ ากัดในการวิจัยและเสนอแนะหัวข้อที่ควรด าเนินการวิจัยต่อเนื่องไป
อีก 
 
1. สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวิจัยไว้ 3 ข้อ ดังที่ปรากฏในบทที่ 1 หลังจากได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการและ
วิธีการวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 และ 3 จนส าเร็จลุล่วงได้ผลตามที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ สรุป
ได้ดังนี ้
            1.1 หลักการ แนวคิด และวิธีการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและ
ผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนชนบท 
 

  1.1.1 ความต้องการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมจะต้องอาศัยหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเกลี้ยกล่อม โดยใช้ค าพูด
หรือการเขียนที่ดีในการชักจงูหรือจงูใจให้เห็นคลอ้ยตาม  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความน่าเช่ือถือและน าไปสู่
การกระท าในที่สุด ซึ่งการเกลี้ยกล่อมที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและหากจะ
ได้ผลดีน้ันผู้เกลี้ยกล่อมต้องใช้ศิลปะในการสร้างความสนใจ โดยเฉพาะความต้องการของคนตามหลัก
ทฤษฎีของ Maslow คือ ล าดับข้ันความต้องการ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 ระดับ จากความต้องการที่
น้อยไปมาก มีดังนี้  
  1. ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ 
ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่าง
มีความปลอดภัยหรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการท างาน และการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงใน
สังคม 
  3. ความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะเป็น
ที่ยอมรับในสังคม 
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  4. ความต้องการทางด้านเกียรติยศช่ือเสียง ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความต้องการ
ดีเด่นในเพื่อที่จะได้รับการยกย่องจากบุคคล ด้านนี้ถือเป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ ยวกับความ
เช่ือมั่นและมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถของบุคคล 
  5. ความต้องการทางด้านความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงสุด ใน
ความส าเร็จทุก ๆ ด้าน ตามความนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นความพยายามในการผลักดันชีวิตของ
ตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ดีที่สุด (อคิน รพีพัฒน์, 2527: 7-8) 
 

  1.1.2 วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนของการมสี่วนร่วมของประชาชนมีอยู่หลากหลาย 
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของโครงการ ทัง้นีก้ารมสี่วนร่วมของประชาชนแบ่งได้จาก
ระดับข้ันต่ าสุดไปหาระดับข้ันสูงสุดถึง 7 ระดับด้วยกันได้แก ่ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551: 10-11) 
  ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและผู้ที่มีความมั่นใจในการเข้ามามีส่วนร่วม  
  ระดับที่  2 การเปิดโอกาสรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
สาธารณะต่อการมีส่วนร่วม 
  ระดับที่ 3 การปรึกษาหารือด้วยกันระหว่างประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หน่วยงานต่าง ๆ   
  ระดับที่ 4 การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการตามความ
เหมาะสมของการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ โดยมีที่ปรึกษาและหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งการเจรจา ซึ่งเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม  
  ระดับที่ 5 การร่วมกันลงมือปฏิบัติการวางแผนของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
แผนโยบายของโครงการเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 
  ระดับที่ 6 การร่วมติดตามตรวจสอบผลประเมินผล  
  ระดับที่ 7 การควบคุมโดยประชาชน 
 

  1.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  การมีส่วนร่วม คือ การสื่อสารสองทางซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการร่วมตัดสินใจ การ
ร่วมด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยองค์กรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย และเปิด
โอกาสให้สาธารณะหรือประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ มีกิจกรรมและมีกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเชน 
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1.1.4  กระบวนการมีส่วนร่วม  
   กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบด้วยข้ันตอนหลายข้ันตอนที่ต่อเนื่องกันของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยทั่วไปจะเริ่มจากข้ันตอนการ
ตัดสินใจเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม จากนั้นจะน าไปสู่ข้ันตอนการก าหนดวิธีการการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้ันตอนการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด และข้ันตอนการสรุปและ
ประเมินผล 
  1.1.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน  
   การสงวนรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุดที่สุด ทรัพยากรเหล่าน้ีรวมถึงสิ่งที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีอัตลักษณ์และมีคุณค่าในด้านใดด้านหนึ่งของชุมชน โดยมีกระบวนการด าเนินการ
เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง แก้ไข ในสิ่งที่มีปัญหาและสูญเสียไปให้ฟื้นคืนกลับข้ึนมาจนสามารถใช้ประโยชน์
ได้อีก โดยค านึงถึงการสงวนรักษาองค์ประกอบทางด้านกายภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชน ที่เคย
เป็นอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นกลับสู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันต่อการรักษาในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวภายในชุมชน
ที่มีชีวิตและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า อากาศ ปุาชายเลน สัตว์น้ า สัตว์บก และอื่น ๆที่จับ
ต้องได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของแหล่งอาหารและวัตถุดิ บที่ก่อให้เกิดประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดในการเลี้ยงชีพและการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  รวมถึง
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลน ซึ่งเป็นเกราะปูองกันในการเกิดประสบภัยคลื่นน้ าทะเลและกระแส
ลมที่ส่งผลต่อพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้าน เช่น พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีชุมชน
มุสลิมที่มีอาชีพหลักชาวประมง และพื้นที่โล่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน ซึ่งประชาชนเห็นว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควรแก่การอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อเป็นการส่งเสริมเชิญชวนให้ประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่เกิดข้ึนในพื้นที่
หลายแห่ง รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โล่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่และสืบเนื่องต่อไป ที่ส าคัญประชาชนเห็นว่า
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้เสียสละเวลา
ก่อให้เกิดให้ความสามัคคีและสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึนจากการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในพื้นที่ชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 

  1.1.6 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
   การวางและจัดท าผังชุมชนหรือผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะความเป็นอยู่ที่ดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ที่ดิน
เพื่อประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือการค้าขาย เป็นต้น ให้อยู่ในย่านที่เหมาะสม ไม่
ปะปนกัน จนก่อให้เกิดผลเสียซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นก็จะจัดให้มีระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน
นั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุประสงค์ที่จะขจัดหรือลดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือจะเกิดข้ึนใน
อนาคตให้หมดไป อันจะเป็นการน าไปสู่ความผาสุกของคนในชุมชนน้ัน ๆ  
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  ปัจจุบันประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า หากได้รับ
โอกาสก็ยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนของตนเอง  
จึงอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนผัง
เมืองได้พื้นที่ส ารวจรับฟังความคิดเห็นรวมถึงการให้รายละเอียดข้อมูลและข้ันตอนกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมือง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมที่จะ
เปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังแสดงความคิดเหน็ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่
ดีหากประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองจดัระเบียบสภาพแวดล้อมและจดัวาง
มาตรการ กฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาขนในพื้นที่ให้ดีข้ึน ทั้งนี้การมีส่วนในการวางแผนและผังเมืองจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชนในพื้นที  
  1.1.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ๆ 
  พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดไว้ในเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.ที่เป็นการเปดิโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทแสดงความคิดเห็นต่อรองในการตัดสินใจร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและสรรหาผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองที่ก าหนดไว้ 
เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้กรอบ
แนวนโยบายของรัฐและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  
  อย่างไรก็ตามการจัดพื้นที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บนเวที
สาธารณะที่มีความถูกต้องสมบูรณ์นั้น จะต้องปูองกันการเรียกร้องในการกระท าอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์สว่นบุคคล ทั้งนี้การจัดพื้นที่เวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีขั้นตอนของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการเตรียมด าเนินการ  โดย
ใช้การสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จะต้องมีระยะเวลาตามที่กฎหมายผังเมืองก าหนดและตามความเหมาะสม
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
  ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
  การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .......ฉบับนี้ยังอยู่ในข้ันตอน
การร่างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่
ถึงข้ันตอนการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีร่างที่เคยน าเสนอโดยคณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ตามล าดับไปแล้วก็ตาม ร่างของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองมีแนวโน้มจะได้รับการประกาศใช้บังคับมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผังเมือง
โดยตรง ร่างฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระของบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับฟัง
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ความคิดเห็นประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่นโยบาย หรือประกาศตามหลักเกณฑ์ของ
ประเทศหรือผังเมืองตามพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... 
  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ....ได้มีบทบัญญัติในการ
รับรองและคุ้มครองสทิธิของประชาชนต่อกระบวนการมสี่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ตลอดจนถึงการลง
มือปฏิบัติ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ ก าหนดการรับรองและคุ้มครองสิทธิ ไว้ 6 ประการ มีดังนี้ 
  ประการท่ี 1 ก าหนดให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 เป็นการรับรอง คุ้มครองที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยห้ามให้ผู้ใดกระท าที่
เป็นการขัดขวางในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 
  ประการท่ี 2 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หากมีกลุ่มหน่วยงานของภาครัฐที่มีความ
เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนและส่งเสริมถือเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ประการท่ี 3 ก าหนดถึงวิธีการในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
               1. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านแก่ประชาชน 
    2. การรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน 
    3. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตัดสินใจ 
    4. การให้ประชาชนร่วมมือในการด าเนินการและตัดสินใจ 
    5. การมอบให้ประชาชนด าเนินงานและตัดสินใจและเพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ รายละเอียดของวิธีการให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด   

 ประการท่ี 4 สิทธิเสรีภาพการคุ้มครองในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง
เรื่องที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ คือ  การผังเมือง การจัดรูปที่ดิน การ
ปฏิรูปที่ดิน และการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประการท่ี 5 ก าหนดถึงระดับของการให้การคุ้มครองและน าไปปฏิบัติซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะต้องค านึงถึงโอกาสในการพัฒนาระดับของการมีส่วน
ร่วมจากระดับแรกจนถึงระดับสุดท้าย 
  ประการท่ี 6 ก าหนดให้การละเลยเพิกเฉยของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจากระดับของกระบวนการมีส่วนร่วมตามล าดับ จึงอาจเป็นเหตุใน
การร้องเรียนเรื่องดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนก าหนด  
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  1.1.8 การมสี่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม”  
  ระดับท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล  
  - การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ิน 
  - การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางด้านโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย
ภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 
  - การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังเมืองจากการศึกษาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมนอกพื้นที่ 
  ระดับท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น  
  - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  - การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชน  
  ระดับท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 
  - การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน 
  - การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 
 

  ระดับท่ี 4 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
  - การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 
  - การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน  

  ระดับท่ี 5 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  - การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  - การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู 
 

  ระดับท่ี 6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  - การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพืน้ที่ชุมชน 
  - การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผน
และผัง 
 

  ระดับท่ี 7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
  - การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง 
  - การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 
 

  1.1.9 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตามกฎกระทรวง พ.ศ.  
   1. ข้อ 2 กรณีการวางและจัดท าผังเมืองรวม เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณา
ในทางช่องสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 
วัน    
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   2. ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
    2.1 วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมือง    
    2.2 แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
    2.3 ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
    2.4 ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียด
และข้อก าหนด 
    2.5 ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวางแผน และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด      
   3. ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน     
   4. ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ    
   5. ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย  
 

  1.1.10 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองตามร่างพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) 
  1. มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน   
  2. มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
   (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
        (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
        (ง) การสนทนากลุ่มย่อย     
   (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) การประชาพิจารณ์ 
         (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
        (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
         (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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        (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสีย 
  3. มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 
  4. มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศ
ให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 
  5. มาตรา 37  เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
    (ก) ให้ส่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผัง
เมืองจัดให้มีตาม พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
    (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่
น้อยกว่า 90 วัน 
    (ค)  ให้ประกาศ การ เผยแพร่และวิ ธีการเ ข้าถึงข้อมูลทาง
หนังสือพิมพ์รายวัน ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 

  1.1.11 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธิ์  
  การจ าแนกหมวดหมู่และคัดเลือกในแต่ละหัวข้อการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
อ้างอิงจากสภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ประกอบด้วย 
  หัวข้อท่ี 1 การมีส่วนร่วมทางด้านลักษณะทางกายภาพ 
  - การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
  - การรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 
  - การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความ
ยั่งยืน 
  หัวข้อท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  - การวางแผนพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นที่การเกษตร 
  - การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
 

  หัวข้อท่ี 3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  - สถาบันศาสนาพื้นที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริ การ
น้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ /ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ า 
  - สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและ
กระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 
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  หัวข้อท่ี 4 การมีส่วนร่วมทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  - การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อสง่เสรมิการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
  - การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ า เป็นต้น 
 

  หัวข้อท่ี 5 การมีส่วนร่วมทางด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  - การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อสง่เสรมิท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  - การมสี่วนร่วมวางแผนและผังโครงการทอ่งเที่ยวเพื่อส่งเสรมิอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
 

 1.2 สรุปความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมืองของประชากรในชุมชนมุสลิมต าบลแหลมโพธิ์ 
 การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนใน
การวางแผนและผังเมืองของประชากรในชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้
แบบสอบถามแยกเป็น 3 แบบโดยมีเปูาหมายส าหรับ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ แบบที่ 1 ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยมีโครงสร้างค าถาม 6 ส่วน แบบที่ 2 ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเมินแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยมีค าถามประกอบด้วย 6 ส่วน รวมถึงการสัมภาษณ์ 
แบบที่ 3 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 3  เป็นการแจกแบบสอบถามประเมินแสดงความคิดเห็นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ โดยมีโครงสร้างค าถาม 5 
ข้อ รวมถึงการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสัมภาษณ์ได้ด าเนินการเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในด้านการมีส่วน
ร่วม เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีทั้งประสบการณ์และความช านาญทั้งด้านทฤษฎี แนวคิด และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านปฏิบัติภาคสนาม
และด้านวิชาการ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีจ านวน 100 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ านวน 10 ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ 3  จ านวน 10 ตัวอย่าง รวมทั้ง 3 กลุ่ม 120 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์สรปุผลได้ ดังนี้ 
(ตารางที่ 54 และ 55) 
  1.2.1 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง 
  ผลจากประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมโดยรวม สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมที่
ได้รับการประเมินในระดับสูงที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ตามกรอบ“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม"  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.21 รองลงไป คือ การมีส่วนร่วมตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท า
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ผังเมือง มีค่าเฉลี่ย 4.06 และการมีส่วนตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่) 
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ที่ได้รับการประเมินต่ าสุดมีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ 
  สรุปค่าคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านและหัวข้อที่ได้รับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้  
  ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ท้ังหมด 7 ข้อ โดยมี
ระดับการมสี่วนร่วมสูงทีสุ่ด 3 อันดับแรก คือ 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน ได้แก่ 
  - การมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรมเพือ่อนุรกัษ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบชุมชน 
  - การมสี่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 
 

  2. ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ 
  - การมสี่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพือ่อนุรักษ์และฟื้นฟู 
  - การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัตกิารวางแผนและผังเมืองเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
 

  3. ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน ได้แก่ 
  - การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 
  - การมสี่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนจ์ากการวางแผนและผงัเมอืง 
  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในอันดบัต่ าทีสุ่ด  3  อันดับแรก คือ 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมด้านให้ค าปรึกษา ได้แก่  
  - การให้ค าปรึกษาและข้อมลูต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการวางแผน 
  - การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรบัปรงุในการวางแผนผงั 
 

  2. ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประเมินผล ได้แก่ 
  - การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการ
วางแผนและผัง 
  - การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับร่วมกันในพื้นที่ชุมชน
ร่วมกันในพื้นที่ชุมชน 
  3. ระดับการมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็น ได้แก่ 
  - การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปญัหา วิธีการปรับปรงุในการวางแผนอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู
  - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
 

 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ทั้งหมด 5 ข้อ โดยหัวข้อการมีส่วนร่วมที่มี
คะแนนสูงทีสุ่ด 3  อันดับแรก คือ 
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  1. ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี ้
            (1). วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผงัเมือง 
          (2). แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
           (3). ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานทีป่ระชุม 
            (4). ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจ รายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
           (5). ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 
  3. ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพือ่รบัข้อคิดเห็น
ในการวางแผนและผงัภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 
  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในอันดบัต่ าทีสุ่ด  2  อันดับแรก ได้แก่ 
  1. ข้อ 2 กรณีการวางและจัดท าผงัเมอืง เจ้าหน้าทีจ่ะต้องมกีารโฆษณาในทางช่อง
สื่อต่างๆ ให้ประชาชนที่สามารถรบัรู้ข้อมลูเบื้องต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  2. ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนงัสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผงัเมือง และหน่วยงานเอกชนหรอืบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

  ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับ
ใหม่) (หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ทั้งหมด 5 ข้อ โดยมาตรการมีส่วนร่วมที่มี
คะแนนสูงที่สุด  3  อันดับแรก คือ 
  1. มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
   (ก) ใหส้่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มี
ตาม พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 50 วัน 
   (ข) ให้ปิดร่างแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
90 วัน 
   (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมลูทางหนงัสือพิมพ์รายวัน
ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน 
  2. มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศ
ให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสรจ็สิ้น 
  3. มาตรา 29 การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน  
   (1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี ้
        (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
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       (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระบบเครอืข่ายสารสนเทศ หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
    (ค) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับข้อมลูและแสดงความคิดเห็น
กับหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง 
    (ง) การสนทนากลุม่ย่อย 
   (2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี ้
         (ก) การประชาพิจารณ์ 
    (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
    (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 
    (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้องหรอืมีส่วน
ได้เสีย 
 

  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในอันดบัต่ าทีสุ่ด  2  อันดับแรก ได้แก่ 
  1. มาตรา 28 การรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เผยแพร่หรือประชาสมัพันธ์ให้ข้อมลูประชาชนก่อนรบัฟงัอยา่งน้อย 60 วัน 
  2. มาตรา 30 ก่อนรบัฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟงัความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานทีท่ี่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 
 

 1.2.2 ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชน 
  ส่วนท่ี 5 ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูชุมชนแหลมโพธิ์ ทั้งหมด 5 ข้อ โดยมีระดับการมสี่วนร่วมสงูทีสุ่ด  3  อันดับแรก คือ 
 

  1. ระดับการมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่  
  - การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พื้นที่โลง่เพื่อน 
  - การวางแผนพื้นที่ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/นอ้ย และพื้นที่การเกษตร 
 

  2. ระดับการมีส่วนร่วมด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
  - การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มในพื้นที่ใหม้ีความ
ยั่งยืน 
  - การรกัษาพื้นทีส่ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 
  - การมสี่วนร่วมในการปรับปรงุสภาพแวดล้อมชุมชนและพืน้ที่โลง่เพื่อนันทนาการ 
 

  3. ระดับการมีส่วนร่วมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ 
  - สถาบันศาสนาพื้นที่สสุานหรือ "กโุบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการ
น้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ า 
  - สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและ
กระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 
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  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในอันดับต่ าท่ีสุด  2  อันดับแรก ได้แก่ 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมทางด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  - การมีส่วนร่วมวางแผนและผังโครงการทอ่งเที่ยวเพื่อส่งเสรมิอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
  - การมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมในพื้นทีเ่พื่อส่งเสริมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และฟื้นฟู 
 

  2. ระดับการมีส่วนร่วมทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  - การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติ 
  - การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพือ่การเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 2 
การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1 ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 4.26 - มากที่สุด 

1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่โดยรอบชุมชน 4.29 0.771 มากที่สุด 

1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 4.24 0.756 มากที่สุด 

2 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 4.16 - 
มาก  

(อันดับ 1) 

2.1 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพ้ืนที่และพร้อมลงมือปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4.19 0.725 
มาก  

(อันดับ 1) 

2.2 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผังเมืองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 4.14 0.725 
มาก 

 (อันดับ 1) 

3 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 4.11 0.808 
มาก 

 (อันดับ 1) 

3.1 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง 4.12 0.918 
มาก  

(อันดับ 1) 

3.2 การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผังเมือง 4.11 0.848 
มาก  

(อันดับ 1) 

4 ระดับการมีส่วนร่วมในดา้นการรับรู้ข้อมูล 4.11 1.806 
มาก  

(อันดับ 1) 

4.1 
การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผังจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรม
นอกพ้ืนที่ 

4.38 4.738 มากที่สุด 

4.2 
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารทางดา้นโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย
ภายในชุมชน วิทย ุและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

3.97 0.952 
มาก  

(อันดับ 2) 

5 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นให้ค าปรึกษา 4.08 - 
มาก  

(อันดับ 1) 

ตารางที่ 55 อันดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพือ่อนุรักษ์และฟื้นฟู จากสงูไปต่ า แยกตาม
ประเภทและรายละเอียด จากการประเมินของทัง้ 3 กลุ่มตัวอย่าง 
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5.1 การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่เก่ียวข้องในการวางแผน 4.13 0.826 
มาก  

(อันดับ 1) 

5.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผัง 4.04 0.814 
มาก  

(อันดับ 1) 

6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 4.05 - 
มาก  

(อันดับ 1) 

6.1 
กามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและ
ผัง 

4.08 0.733 
มาก  

(อันดับ 1) 

6.2 
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน
ร่วมกันในพ้ืนที่ชุมชน 

4.03 0.874 
มาก  

(อันดับ 1) 

7 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการแสดงความคดิเห็น 3.96 - 
มาก  

(อันดับ 2) 

7.1 
การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

3.98 .889 
มาก  

(อันดับ 2) 

7.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3.95 0.887 
มาก  

(อันดับ 2) 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 3 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการ

แสดงความคดิเห็นของประชาชนในการวางและจดัท าผังเมืองรวม 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1 

ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ แสดงรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดวางแผนและผังเมือง ดังต่อไปนี้ 
        1. วัตถุประสงค์ในการวางและ  จัดท าผังเมือง 
        2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
        3. ข้อความที่เก่ียวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
        4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจ รายละเอียดและ
ข้อก าหนด 
        5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
วางแผนและผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.23 0.814 มากที่สุด 

2 
ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

4.14 0.853 
มาก  

(อันดับ 1) 

3 
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพ่ือรับ
ข้อคิดเห็นในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

4.07 0.905 
มาก  

(อันดับ 1) 

4 
ข้อ 2 กรณีการวางและจัดท าผังเมือง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณาในทางช่อง
สื่อต่างๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 7 วัน 

3.96 0.864 
มาก 

 (อันดับ 2) 

5 
ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการผังเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

3.90 1.205 
มาก  

(อันดับ 2) 
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ล าดบั 

 

ส่วนที่ 4 
ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบบัใหม่) (หมวด 3)  

การให้ข้อมูลและรับฟังความคดิเห็น  

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1 
มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ ให้ส่งไปเผยแพร่ใน
ระบบสารสนเทศที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตามพระราชบัญญัติเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 50 วัน 

4.04 0.834 
มาก 

 (อันดับ 1) 

2 
มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการส ารวจความคิดเห็น
และการประชุมหารือ *** (รายละเอียดเพ่ิมเติม บทที่ 2 หน้า 19) 

3.98 0.867 
มาก  

(อันดับ 2) 

3 
มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรับฟัง 

3.98 1.202 
มาก  

(อันดับ 2) 

4 
มาตรา 31 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น 

3.82 1.182 
มาก  

(อันดับ 2) 

5 
มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 

3.84 1.230 
มาก  

(อันดับ 2) 

 
ล าดบั 

 

ส่วนที่ 5 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ชุมชนต าบลแหลมโพธิ์  

 
ค่าเฉลี่ย

รวม  
 

ค่า 
(SD.) 

ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4.30 - มากที่สุด 

1.1 
การส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่โล่งเพ่ือ
นันทนาการ 

4.35 0.761 มากที่สุด 

1.2 การวางแผนพ้ืนที่ที่อยู่อาศยัหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพ้ืนที่การเกษตร 4.26 0.874 มากที่สุด 

2 ระดับการมีส่วนร่วมด้านลักษณะทางกายภาพ 4.20 - มาก (อันดับ 1) 

2.1 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้มี
ความยั่งยืน 

4.31 0.763 มากที่สุด 

2.2 การรักษาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม 4.28 0.744 มากที่สุด 

2.3 
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่โล่งเพ่ือ
นันทนาการ 

4.02 0.846 มากที่สุด 

3 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.16  มาก (อันดับ 1) 

3.1 
สถาบันศาสนาพ้ืนที่สุสานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า/การบริการ
น้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ า 

4.25 0.818 มากที่สุด 

3.2 
สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่น
และกระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พ้ืนทีศ่าลาพักผ่อนและสวนสาธารณะ
ชุมชน 

4.08 0.858 มากที่สุด 

4 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.15 0.780 มาก (อันดับ 1) 

4.1 
การมีส่วนร่วมวางแผนและผงัโครงการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 

4.20 0.799 มาก (อันดับ 1) 

4.2 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

4.12 0.875 มาก (อันดับ 1) 

5 ระดับการมีส่วนร่วมดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.15 0.950 มาก (อันดับ 1) 

ตารางที่ 56 อันดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพือ่อนุรักษ์และฟื้นฟู จากมากไปน้อย แยกตาม
ประเภทและรายละเอียดจากการประเมินของทัง้ 2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
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กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มประชาชน

ทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน และกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาที่มี
บทบาทต่อการมีส่วนร่วม มีมุมมองและความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการประเมินระดับ
การมีส่วนร่วมในแต่ละหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงและการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน การมีส่วนร่วมในด้านการให้ข้อมูล การมีส่วนร่วมในรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ในการวางแผนและผังเมือง การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) หมวด 
3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ได้รับการประเมินในระดับต่ าที่สุด  

กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม ได้ประเมินความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ในระดับสูงที่สุด และมีความสอดคล้องกันในข้ันตอนของ
กระบวนการ ซึ่งกลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองได้กล่าว
ไว้ว่า จะต้องอาศัยหลักโครงข่ายประสานงานในการร่วมมอืระหว่างองค์กร ตั้งแต่ระดับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  องค์กรอิสระ องค์การบริหารส่วนต าบล การร่วมมือระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล อาทิ 
กลุ่มนักพัฒนาชุนชน นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนา 
รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้หลักพหุ
วัฒนธรรมทางด้านโครงข่ายในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ภายใต้แนวคิดตาม
พระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นยุทธศาสตร์ภายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นแนวทางสู้
เปูาหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาในพื้นที่   
   

 1.3. ข้อเสนอแนะแนวทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูส าหรับชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ 
  1.3.1 ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” 
                      การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูตามกรอบ “ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม” วิธีการ กระบวนการ และข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยู่หลากหลาย 
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของโครงการ ในระดับนโยบาย ภาครัฐควรด าเนินการร่าง
กฎหมายเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับตามทฤษฎีการมีส่วนร่วม ในการ
วางแผนและผังเมืองทุกประเภท ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งได้จากระดับข้ันต่ าสุดไปหา
ระดับข้ันสูงสุดถึง 7 ระดับ ผู้วิจัยพบว่าจากการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบ 

5.1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4.22 0.902 มากที่สุด 

5.2 
การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดนิเพ่ือการเพาะปลูก และแหล่งน้ า
เป็นต้น 

4.10 1.125 มาก (อันดับ 1) 
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“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มีระดับความส าคัญสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมตามกฎหมายผัง
เมือง ผู้วิจัยมีข้อเสนอ ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเมืองตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 7 
ระดับ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาเข้าบรรจุเป็นหลักการและนโยบายของหน่วยงาน ใน
การด าเนินการจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง เนื่องจากรูปแบบตาม 
“กรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ที่ได้กล่าวไว้ ที่มีวิธีการ กระบวนการและข้ันตอนที่ชัดเจน เปิดโอกาส
และเข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในหลกัการของการวางและจดัท าผงัเมอืง
และได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการเข้ามามีส่วนร่วม 
  2. การให้ความรู้ ปรับความเข้าใจ และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น สร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ก่อนเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น   
 

  1.3.2 ข้อเสนอแนะ  การมีส่วนร่วมตามกฎหมายผังเมือง 
  การมีส่วนร่วมตามที่ปรากฏในมาตราต่าง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง 
ฉบับใหม่ ได้รับการประเมนิความส าคัญต่ ากว่าการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับเดิม 
ตามผลจากการวิจัยครั้งนี้ ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มี
การประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอ ดังนี้ 
   1. ให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ ในมาตราต่าง ๆ ควรปรับปรุงโดยน า
กรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” มาบรรจุไว้ให้ประชาชนมีส่วนในทุกระดับ ไม่ใช่เพียงแต่แค่ระดับการ
รับรู้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในมากข้ึนตามกรอบ “ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” ทั้ง 
7 ระดับการมีส่วนร่วม น าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ใหม่ 
   2. การมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ กรมโยธาธิ
การและการผังเมือง ควรน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนบางส่วนในประเทศไทย อาทิ การใช้ภาษาพื้นถ่ิน
ประกอบภาษาไทย รวมถึงการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อด้วยรูปภาพ หุ่นจ าลอง ภาพสามมิติและ
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีความแตกต่างจากการน าเสนอในรูปแบบเดิม ๆ ที่ยังไม่สามารถสื่อความหมายให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ 
 

  1.3.3 ข้อเสนอแนะ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ จากผลวิจัยแสดงให้เห็นผูน้ าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าศาสนาที่มีบทบาทต่อการมีสว่น
ร่วม และกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและความส าคัญในรายละเอียดตามแบบประเมินความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการวางแผนผังเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภายในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยมีผล
การประเมินค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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   1. การวางแผนผังและผังเมืองโดยทั่วไป โดยการควบคุมการใช้ประโยชน์
ดิน การพัฒนาด้านกายภาพ การวางระบบโครงข่ายคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จึงเสนอแนะให้มีผู้แทนถาวร
เข้าร่วมในทุกขั้นตอนและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดจนจบกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ผังเมือง 
   2. การวางแผนผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ิน ผู้น าศาสนาและกลุ่มประชาชนทั่วไป ควรตระหนักถึงการให้ความส าคัญในการด ารง
รักษาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต 
   3. การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ิน ผู้น าศาสนาและกลุ่มประชาชนทุกภาคส่วน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
ต าบลแหลมโพธ์ิ 
   4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถ่ิน เพื่อให้
เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมชุมชนมุสลิมดั้งเดิมต่อไป 
  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ได้เสนอแนะให้ใช้หลัก “แนวความคิดพหุวัฒนธรรมทางด้านโครงข่าย” ในการมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่ระดับส่วนจังหวัด อ าเภอ ต าบล โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทาง
ศาสนา กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 
หมู่บ้าน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู อีกทั้ง
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการทางด้านวิชาชีพนักการวางแผนและผังเมืองของกลุ่ ม 3 
จังหวัดชายภาคใต้ มีความสอดคล้องกับข้อความคิดเห็นของผู้วิจัยในการส ารวจพื้นที่วิจัย โดยเฉพาะ
กรอบแนวคิดภายใต้พระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งในพื้นที่วิจัยในการวางแผนและผังเมือง
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน จะต้องลงส ารวจพื้นที่ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนารวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนและผังเมือง ก่อนมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
อีกทั้งกรอบแนวคิดภายใต้พระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยังเป็นยุทธศาสตร์ภายในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นแนวทางสู่เปูาหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ผู้วิจัยได้เขียนแผนภูมิตาม
แนวคิดของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ดังแผนภูมิที่ 27 ถึง 
31 
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2. ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมสี่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ” นี้เป็นการศึกษาเพื่อหาผลสรปุในข้ันตอนแรกเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยครัง้นี้ยังมี
ข้อจ ากัดเนื่องจากหลายสาเหตปุระการ อาทิ 
  1. การสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับประชากรในการวิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ เนื่องจากเป็น
ชุมชนมุสลิม ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย จะเลือกใช้ภาษามลายูท้องถ่ินในการสื่อสาร จึง
ท าให้การสื่อสารเพื่ออธิบายค าศัพท์ทางวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองจึงมีข้อจ ากัด จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินและผู้น าทางศาสนาหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านการมีส่วนร่วมในการอธิบายรายละเอียด
วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองด้วยการสื่อสารให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
ภาษามลายูพื้นถ่ินให้มากที่สุด 
  2. ข้อจ ากัดด้านประสบการณ์ของผู้น าชุมชนในท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ ต่อกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชน  เนื่องจากพื้นที่แหลมโพธ์ิยังไม่เคยได้รับโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
รายละเอียดของวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในการวางแผนทั้งภายในพื้นที่และกิจกรรมนอกพื้นที่วิจัย 
จึงท าให้กลุ่มประชาชนทั่วไปไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนได้
เที่ยงตรงเท่าที่ควร 
  3. การศึกษาความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ซึ่งในพื้นที่แหลมโพธ์ิมีจ านวน 4 หมู่บ้าน โดยมี
ประชาชนจ านวนมากถึงประมาณ 8,300 คน ในการวิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 100 ตัวอย่าง ใน
ระดับความเช่ือมั่น 90 % ไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ อาจจะไม่ครอบคลุม
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่วิจัยอย่างหลากหลาย จึงอาจท าให้ผลที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนสูง 
  4. ผลการวิจัยไม่ได้น ากลบัไปสอบทานกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วิจัย 
ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรน าผลที่ได้รบักลบัไปตรวจสอบเพื่อยืนยันความคิดเห็นของประชาชนโดย
ส่วนร่วม ว่ามีความต้องการะดับการมสี่วนร่วมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์หรอืไม่ และมคีวามคิดเห็นที่
เห็นด้วยหรือขัดแย้งกบัผลวิจัยอย่างไร  
 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยขั้นต่อไป 

 จากข้อจ ากัดในการวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติในการ
ด าเนินการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนมุสลิมเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. การวิจัยในเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมื องในชุมชนมุสลิมที่ใช้
ภาษามลายูท้องถ่ิน ผู้วิจัยควรจะต้องเตรียมรายละเอียดข้อมูลหรือตัวอย่างในรูปแบบสื่อที่สามารถ
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อธิบายให้ประชาชนได้เห็นภาพตัวอย่างอย่างข้ันตอนของกระบวนการในการเข้ามามีส่วนร่วมก่อนใน
เบื้องต้น เพื่อปรับความเข้าใจในวัตถุประสงค์และรายละเอียดการมีส่วนร่วม  
  2. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมอืงเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟูชุมชนใด
ก็ตาม ผู้วิจัยควรน าตัวอย่างการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่เกิดข้ึนจริง ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทที่ เป็นชุมชนมุสลิม รวมถึงรูปแบบการส่ง เสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเทีย่ว อาจน าเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ที่มเีสยีงประกอบเพื่อสร้างความ
น่าสนใจให้แก่ประชากรในการวิจัย    
  3. ในการวิจัยล าดับแรกควรชักชวนให้ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน ผู้น าทางศาสนา เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนล่วงหน้าก่อนประชากรกลุ่ม
อื่น ๆ ผู้วิจัยควรให้รายละเอียดด้านข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการวางแผนโดยผ่านผู้น าชุมชนใน
ท้องถ่ินในแต่ละพื้นที่ตั้งของแหล่งที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผนและผังเมือง 
  4. การวิจัยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง ผู้วิจัยควรเพิ่มจ านวนตัวอย่าง
ให้มากข้ึน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยในระดับความเช่ือมั่น 95 % และยอมให้คลาดเคลื่อนได้เพียง 5 % 
และเจาะจงให้มกีลุ่มตัวอย่างจากแต่ละอาชีพ เพื่อให้มีความหลากหลายทางด้านการประกอบอาชีพใน
แต่ละพื้นที่ให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงและครอบคลุมมากที่สุด 
  5. การวิจัยควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัยมีส่วนร่วม ตั้งแต่
เริ่มต้นการวิจัยจนถึงข้ันตอนสุดท้าย โดยเมื่อได้ผลการวิจัย ควรน ากลับไปสอบทานกับความคิดเห็น
ของชุมชนในแต่ละพื้นที่วิจัย เพื่อยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบความเห็นว่าเห็นด้วยหรือขัดแย้ง
กับผลการวิจัยอย่างไร 
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธ์ิ” เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ได้ผลการที่คาดไว้ว่าจะได้รับ ครบทั้ง 3 ข้อ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการวางแผนและผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูในแต่ละด้าน 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ียังมีข้อจ ากัดในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะ
ข้อควรปฏิบัติในการวิจัยที่มีรายละเอียดในเชิงลึก และมีมิติที่กว้างขึ้นส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อท าการศึกษาวิจัยในข้ันตอนต่อไป เพื่อให้งานวิจัยในหัวข้อการมีส่วนร่วมได้ผลสรุปที่มี
ความสมบรูณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 
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 ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยกากเครื่องหมาย        เลือกเพียง 1 ข้อ 
 

1.1 เพศ      
        ชาย                  หญงิ  

1.2 อายุ  
           ต่ ากว่า 18 ปี                          19-23ปี                         24-35ปี 
         36-45 ป ี                              46-60ปี                         มากกว่า 60 ป ี

1.3 การศึกษา  
            ประถมศึกษา                          มัธยมศึกษา                    อาชีวศึกษา/อนุปรญิญา 
        ปริญญาตรี                  ปริญญาโท                      ปรญิญาเอก 

1.4 อาชีพของทา่นในปัจจุบัน  
          เกษตรกร /ประมง                   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว           รับราชการ 
           รับจา้ง                                 สาขาอื่นๆ ระบ…ุ………………………………………………………. 

1.5 หมู่บา้นที่อยู่อาศัย  
                        ม.1 บ้านบูดี                           ม. 2 บ้านตะโละสะมิแล           ม.3 บ้านปาตาบุดี          ม.4 บ้านดาโต๊ะ  
1.6 พื้นที่จุดรวมพลหรือศูนย์รวมกิจกรรมตา่งๆภายในพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
              สถานที่มัสยิดหรือสุเหรา่                         ร้านน้ าชาประจ าหมู่บ้าน         

            พื้นที่ลานอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน                     อื่นๆ ระบุ………………………………………......................... 
 

 ส่วนที่ 2    หากท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูตาม“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” จากข้อ2.1 
ถึงข้อ 2.7 ท่านมีความคดิเห็นต้องการเข้าร่วมในระดับมากน้อยเพียงใด  

 
 

 แบบสอบถามประชาชน ส าหรบัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล  

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.1.1 การมีส่วนร่วมในกับรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินและผู้น าชุมชน      

2.1.2 การมีส่วนร่วมในการรบัรู้ข่าวสารทางดา้นโฆษณาและสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย
ภายในชุมชน วิทยุ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

     

2.1.3 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในการวางแผนและผงัจากการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอก
พื้นที ่

     

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษาและประเมินการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผัง
เมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนในต าบลแหลมโพธิ์ การเก็บข้อมูลครั้งนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการให้ความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู สภาพทางด้านกายภาพที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินให้คะแนนระดับความ
ต้องการมีส่วนร่วม  

เพ่ือประโยชน์ต่อการวิจัย จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซ่ึง
ข้อมูลที่ได้นี้จะน าไปใช้ประโยชน์เฉพาะในการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” เท่านั้น 
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 แบบสอบถามประชาชน ส าหรบัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2.2 
(ต่อ) 

ระดับการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ  

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม      
2.2.2 การมีส่วนร่วมเสนอแนะ แก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงในการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู      

 
2.3 

 

ระดับการมีส่วนร่วมด้านการให้ค าปรึกษา 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.3.1 การให้ค าปรึกษาและข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน      

2.3.2 การให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงในการวางแผนผงั      
 

2.4 
 

ระดับการมีส่วนร่วมวางแผน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่อให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม      
2.4.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟพูื้นที่โดยรอบชุมชน      

 
2.5 

 

ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.5.1 การเสียสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการวางแผนและผงัเมืองเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม      
2.5.2 การมีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นที่และพรอ้มลงมือปฏบิัติเพื่ออนุรกัษ์และฟื้นฟู      

 
2.6 

 

ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.6.1 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันในพื้นที่ชุมชน      
2.6.2 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมในการวางแผนและผัง      

2.7 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยประชาชน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
2.7.1 การมีส่วนร่วมในการควบคุมเพื่อรกัษาสิทธิประโยชน์จากการวางแผนและผงัเมือง      
2.7.2 การมีส่วนร่วมในการควบคุมผลกระทบจากการวางแผนและผังเมือง      

ส่วนที่ 2   หากท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูตาม“ทฤษฎีการมีส่วนร่วม” จากข้อ
2.1 ถึงข้อ 2.7 ท่านมีความคิดเห็นต้องการเข้าร่วมในระดับมากน้อยเพียงใด (ต่อ) 
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 แบบสอบถามประชาชน ส าหรบัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
3. 
 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552  ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
 

3.1 
ข้อ 2 กรณีการวางและจัดท าผังเมืองรวม เจ้าหน้าที่จะต้องมีการโฆษณาในทางช่อง
สื่อต่างๆ ให้ประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลเบือ้งต้น เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 7 วัน 

     

3.2 ข้อ 3 การโฆษณาตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าทีป่ิดประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดวางแผนและผงัเมือง ดงัต่อไปน้ี 
       1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผงัเมือง    
       2. แผนที่แสดงเขตที่จะจัดท าผัง 
       3. ข้อความที่เกี่ยวข้อง วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
       4. ข้อความเชิญชวนประชาชนในท้องที่เข้าร่วมตรวจรายละเอียดและข้อก าหนด 
       5. ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผน  
 และผังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

3.3 ข้อ 4 ประกาศตามข้อที่ 3 ใหป้ิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อย 
        กว่า 50 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 

     

3.4 ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าทีพ่นักงานจัดให้มีการประชุม เวลาและสถานที่เพื่อรบัข้อคิดเห็น 
       ในการวางแผนและผังภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

     

3.5 ข้อ 7 ให้กรมโยธาธิการและผงัเมือง มีหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ  
        สถาบันอุดมศึกษาด้านการผงัเมือง และหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลอื่นที่  
        เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นด้วย 

     

4. 
 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)  
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
4.1  มาตรา 28 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่รบัผิดชอบจะต้อง

เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนก่อนรับฟังอย่างน้อย 60 วัน 
     

4.2 มาตรา 29 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
(1) การส ารวจความคิดเห็น อาจใช้วิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
    (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรอื สือ่อิเล็กทรอนิกส ์
    (ค) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง 
    (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

     

ส่วนที่ 3   พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการ
โฆษณา การประชุมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ท่านมีความคิดเห็นในระดับมากน้อย
เพียงใด 
 

ส่วนที่ 4    ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) ก าหนดการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ
วางและจัดท าผังเมืองรวม ท่านมีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด 
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 แบบสอบถามประชาชน ส าหรบัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

4. 
ต่อ 
 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)  
(หมวด 3) การให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผงัเมือง 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
4.2 
(ต่อ) 

(2) การประชุมปรึกษาหารือ อาจใช้วิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
     (ก) การประชาพจิารณ ์
     (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
     (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
     (ง) การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
     (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

     

4.3 มาตรา 30 ก่อนรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต้องแจ้งถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ระยะเวลา สถานที่ที่ชัดแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนรบัฟงั 

     

4.4 มาตรา 31 เม่ือด าเนินการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนให้หน่วยงานประกาศให้
ประชาชนทราบผลภายใน 15 วันหลงัจากเสร็จสิ้น 

     

4.5 มาตรา 37 เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
       (ก) ใหส้่งไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศที่กรมโยธาและผังเมืองจัดให้มีตาม 
พ.ร.บ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 วัน 
       (ข) ใหป้ิดรา่งแผนผังไว้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 90 
วัน 
       (ค) ให้ประกาศ การเผยแพร่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลทางหนังสือพิมพ์รายวัน  
ไม่น้อยกว่าสามฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

     

5.1 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ต.แหลมโพธิ์ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดบั รายการ 1 2 3 4 5 

5.1.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มชุมชนและพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ      

5.1.2 การรกัษาพื้นที่สิง่แวดล้อมธรรมชาติและพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม      

5.1.3 การมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ให้มีความย่ังยืน      

5.2 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ต.แหลมโพธิ์ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดบั รายการ 1 2 3 4 5 

5.2.1 การวางแผนพื้นทีท่ี่อยู่อาศัยหนาแน่น/ปานกลาง/น้อย และพื้นทีก่ารเกษตร      

5.2.2 ส่งเสริมเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ/พื้นที่โล่งเพือ่นันทนาการ      

ส่วนที่ 4   ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . . (ฉบับใหม่) ก าหนดการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ
วางและจัดท าผังเมืองรวม ท่านมีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด (ต่อ) 
 

ส่วนที่ 5   ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองชุมชนแหลมโพธิ์ ท่านมีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด 
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5.3 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ  

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
5.3.1 สถาบันศาสนาพื้นที่สสุานหรือ "กุโบร์" /เส้นทางคมนาคม/ร้านค้า 

/การบรกิารน้ าประปา/ศูนย์ฝึกอาชีพ /ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ า 
     

5.3.2 สถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานีอนามัย/ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยคลื่นและ
กระแสลม/ อาคารอเนกประสงค์/ พื้นที่ศาลาพักผ่อนและสวนสาธารณะชุมชน 

     

5.4 
 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ  

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
5.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนใน

พื้นที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ให้ความสนใจในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     

5.4.2 การมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการดูแลรักษาทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทาง
ธรรมชาติเช่น ปุาชายเลน ชายหาด ดินเพื่อการเพาะปลูก และแหล่งน้ าเป็นต้น 

     

5.5 
 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู  ต.แหลมโพธ์ิ 

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วม 
น้อย 
ที่สุด น้อย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

ล าดับ รายการ 1 2 3 4 5 
5.5.1 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อสง่เสริมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู      

5.5.2 การมีส่วนร่วมวางแผนและผงัโครงการท่องเที่ยวเพื่อสง่เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

     

 แบบสอบถามประชาชน ส าหรบัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมืองเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดี 

นายวาเอล เจะมะ นักศึกษาหลักสตูรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มมหาบณัฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

1. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ “ทฤษฎีในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผังเมือง”  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………........................
..................................................................................................................................................................................................... .............................. 
2. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะส่วนที่ 3 เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2552” 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………....................... 
3. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะส่วนที่ 4 เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. . . . .(ฉบับใหม่)”  (หมวด 3) การให้ข้อมูลและ 
รับฟงัความคิดเห็น  
............................................................................................................................. ..................................................................................... .............. 
............................................................................................................................................................ .................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะส่วนท่ี 5 เกี่ยวกับ “ความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผงัเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟ”ู 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
……………..…………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………………..…... 
 

ส่วนที่ 6     ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
 



  266 

 
รายชื่อผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2  

 
1. นายภูริพฒัน์  จรัสสาธรวฒัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ 
2. นายนายนิมะ  เจะอาแว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ 
3. นายอันวา เจะมะ ก านันต าบลแหมโพธิ ์
4. นายอาเซ็ง กาเดร์ ผู้น าศาสนาโต๊ะอีหม่ามประจ าหมู่บ้านแหลมโพธ์ิ 
5. นายเจะอูมา มะล ี ผู้น าศาสนาโต๊ะอีหม่ามประจ าหมู่บ้านแหลมโพธ์ิ 
6. นายดอเลาะห์ เจ๊ะแต นักวิจัยอิสระชุมชนแหลมโพธิ ์
7. ผอ.โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านปาตาบูด ี
8. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ 
9. ผู้น ากลุ่มสตรีและแม่บ้านชุมชน 
10. ผู้น ากลุ่มการค้าและกิจการภายในชุมชนแหลมโพธ์ิ 

 
รายชื่อผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 3  

 
1. นักวิชาการประมงปฏบิัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ปัตตานี  
2. นักวิชาการปฏิบตัิการ สถานีพฒันาทรัพยากรปุาชายเลนที ่39 (ส านักงานบริหารจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝัง่ที่ 7) 
3. นายรุสลัน โตะแปเราะ นักผังเมืองช านาญการ จังหวัดนราธิวาส 
4. นางสาวสุรภา อรุณเดชาวัฒน์ นักผังเมืองช านาญการ จังหวัดปตัตานี 
5. นักผังเมืองช านาญการ จงัหวัดยะลา 
6. นางสาวลม้าย มานะการ นักวิชาการอิสระ เลขานุการ สมาคมลุม่น้ าสายบุรี ผู้ประสานงาน

เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต ้(Ngo) พร้อมทีมงานให้สัมภาษณ์ จ านวน 1คน 
7. อาจารย์ และนักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตานี สาขาภูมิศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ จ านวน 2 คน 
8. นักวิชาการปฏิบตัิการแผนนโยบาย จงัหวดัปตัตานี 

https://www.fisheries.go.th/cs-pattani/index.php?option=com_content&view=article&id=24:history&catid=12:overview&Itemid=28
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายวาเอล เจะมะ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลเมืองคอมมิส ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544    ส าเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา  

พ.ศ. 2546    ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์   
พ.ศ. 2549    ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
        วิทยาลัยเทคนิคยะลา  สาขาสถาปัตยกรรม   
พ.ศ. 2550    ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
        (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยะลา สาขาสถาปัตยกรรม   
พ.ศ. 2551    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พ.ศ. 2556     ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง          
        และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผัง            
        ชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2551- 2554   กระทรวงสาธารณสุข กองแบบแผน กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ           
        จังหวัดนนทบุรี (ต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกเขตภาคเหนือ)    
พ.ศ. 2555-2556  บริษัท T-architect co.,ltd กรุงเทพมหานคร (ต าแหน่งสถาปนิก)  
พ.ศ. 2556-2560  Standard-Performance-co-ltd. (ต าแหน่งสถาปนิกโครงการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน 30 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จ.ยะลา 95150   
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