บทที 6
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื อง การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมกับรู ปแบบการพัฒนา
ทีดิน: กรณี ศึกษาอํ าเภอเมืองสงขลา ในครัง* นี *มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาปั จจัยทีทําให้ เกิดการ
พัฒ นาที ดินในพื น* ที ศึกษา 2) ศึกษาการเปลี ยนแปลงทางด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คม
ในพื *นทีศกึ ษา ในช่วง พ.ศ.2536-2550 3) เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพกับการ
เปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในพื *นทีศึกษาในช่วง พ.ศ. 2536-2550 4) เสนอแนะ
แนวทางในการวางแผนพัฒ นาเมื อ งสงขลา การวิ จัย ครั ง* นี เ* ป็ นงานวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ (survey
research) ทีม่งุ เน้ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ อง ทังข้
* อมูลเชิงปริ มาณ (quantitative
data) และข้ อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ดําเนินการวิจัยตามขัน* ตอนการวิจัย และนํ า
ข้ อมูลที ได้ จากการเก็ บรวบรวมมาวิเคราะห์ และสรุ ปผล โดยงานวิจัยครั ง* นี *มี ข้อจํ ากัดทัง* ในด้ าน
เนื *อหา และด้ านเวลา ข้ อจํากัดทีสําคัญ คือ ด้ านข้ อมูลเชิงปริ มาณไม่ได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลไว้
ทุก ๆ ปี การอธิ บายในบางประเด็นอาจจะไม่ต่อเนือง และอุปสรรคในด้ านการเดินทางเนืองจาก
พื *นทีศกึ ษาตังอยู
* ่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย การเดินทางทุกครัง* ต้ องใช้ เวลาและเงินทุน แต่ผ้ วู ิจยั
ได้ พ ยายามทํ า ให้ ก ารศึก ษาในครั ง* นี ม* ี เ นื อ* หาที ค รอบคลุม และน่ า เชื อถื อ มากที สุด เพื อ ให้ ผ ล
การศึกษาทีได้ เป็ นไปตามประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ และหวังเป็ นอย่างยิงว่างานวิจยั ชิ *นนี *จะเป็ น
ฐานข้ อมูลสําหรับการพัฒนาเมืองสงขลาได้ จริ ง ซึง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี *
6.1 ข้ อสรุปจากงานวิจยั
1 ) จากการศึกษาแนวคิดเรื องปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดิน เมือนํามาพิจารณากับ
อํ าเภอเมื องสงขลา ทํ าให้ ทราบว่าพื น* ที อําเภอเมื องสงขลาเป็ นพื น* ที ทีมี ความน่าสนใจ มี ปัจจัย
หลากหลายที ค อยกระตุ้ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นา ดึ ง ดู ด ให้ นั ก ลงทุ น พั ฒ นาที ดิ น ทั ง* ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เข้ ามาลงทุนเพือผลตอบแทนทางด้ านผลกําไรและผลประโยชน์ทางด้ านสังคม อําเภอ
เมืองสงขลามีภมู ิประเทศทีนา่ สนใจ โดยภายในพื *นทีเดียวมีภูมิประเทศทีหลากหลาย คือ ทางด้ าน
ทิศเหนือเป็ นแหลมยืนออกสูท่ ะเล ขนาบด้ วยอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา มีเกาะทีเป็ นทีอยู่อาศัย
ทีสําคัญตังอยู
* ่กลางทะเลสาบสงขลา คือ เกาะยอ ทางด้ านทิศตะวันออกติดกับชายฝั งอ่าวไทย
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เป็ นชายหาดทอดยาว ทางด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ เป็ นที ราบสลับภูเขา จากลักษณะ
ภูมิประเทศดังกล่าว ทําให้ อําเภอเมืองสงขลามีโอกาสและข้ อได้ เปรี ยบในการทีจะมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ หลากหลาย อี กทังอํ
* าเภอเมืองสงขลามีศกั ยภาพและความพร้ อมในด้ านโครงสร้ าง
พื *นฐาน การคมนาคมมีทางเลือกสําหรับการเดินทาง ทังทางบก
*
ทางนํ *า และทางอากาศ มีสถานที
อํานวยความสะดวกทางด้ านพาณิชยกรรม สิงอํ านวยความสะดวกเหล่านี *จะทําให้ เมืองมีความ
เจริ ญอย่างรวดเร็ ว (คําพล พัวพาณิชย์, 2535, น. 2-4) ศูนย์กลางการขนส่งทีสําคัญ คือ ท่าเรื อนํ *าลึ ก สงขลาเป็ นเส้ นทางการขนส่ ง สิ น ค้ าที สํ า คั ญ ของทั ง* ระดั บ ท้ องถิ น และระดั บ ภู มิ ภ าค
เป็ นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้ านําเข้ า-ส่งออก และกระจายสินค้ าไปทัว ทังภู
* มิภาค สร้ างรายได้ แก่
จังหวัดอย่างมหาศาล อําเภอเมืองสงขลายังมีถนนสายหลักทีสําคัญทีใช้ สําหรับเดินทางและขนส่ง
สินค้ า คือ ทางหลวงแผ่นดิน 407 (ถนนกาญจนวนิช) และทางหลวงแผ่นดิน 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์ ) เป็ นสองเส้ นทางทีม่งุ หน้ าไปยังอํ าเภอหาดใหญ่ ซึงเป็ นแหล่งพาณิชยกรรมทีสําคัญของ
จังหวัดสงขลา ส่วนการคมนาคมทางอากาศ อําเภอเมืองสงขลามีสนามบินทีใช้ ในราชการทหาร
แต่ปัจจุบนั อนุญาตให้ เอกชนใช้ เพือขนส่งแรงงานไปทํ างานยังแท่นขุดเจาะนํ า* มันกลางอ่าวไทย
ด้ านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อําเภอเมืองสงขลาถูกจัดให้ เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางทาง
ราชการและการศึกษา มีสถานทีราชการทีสําคัญทังระดั
* บจังหวัดและระดับภูมิภาค มีสถานศึกษา
ในทุกระดับการศึกษา มีความพร้ อมทางด้ านสาธารณสุขที สามารถรองรั บผู้ป่วยทัง* ในและนอก
พื *นที ปั จจุบนั มีสถานทีท่องเทียวทีเกิดขึ *นใหม่ และสถานทีท่องเทียวเดิมทีได้ รับการพัฒนาขึ *นใหม่
ส่วนด้ านเทคโนโลยีอําเภอเมื องสงขลามี ความโชคดี ที มีภูมิประเทศติดกับชายฝั งทะเลอ่าวไทย
ซึงทําให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตขุดเจาะนํ *ามัน เลือกทีจะใช้ พื *นทีอําเภอเมืองสงขลาเป็ นฐาน
ทีตงของการซ่
ั*
อมบํารุงและส่งแรงงานไปยังแท่นขุดเจาะนํ *ามันกลางอ่าวไทย
สภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีคอยกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทีดิน เนืองจาก
อําเภอเมืองสงขลามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย ทังภาคพาณิ
*
ชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม และการประมง ในความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี * ทําให้ ดงึ ดูดนัก
ลงทุนด้ านการค้ าและนักพัฒ นาที ดิน เนื องจากสามารถเป็ นข้ อได้ เ ปรี ยบในการลงทุนและการ
ติดต่อทําการค้ าระหว่างภาคการผลิต อาทิเช่น อําเภอเมืองสงขลามีท่าเรื อประมง ทําให้ ในพื *นทีมี
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์นํ *าเพือรองรับผลผลิตสัตว์นํา* จากท่าเรื อประมง หรื อมี พื *นที ส่วน
ใหญ่ ทางด้ านทิศใต้ ปลูกยางพารา จึงมี โรงงานแปรรู ปไม้ ยางพารา ทํ าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
เหล่านี *เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการลดต้ นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ ส่วนด้ านราคาทีดินสามารถทีจะบ่งบอก
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ถึงสมรรถนะของทีดนิ ทีสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่นกั ลงทุนได้ โดยอําเภอเมืองสงขลามีราคา
ทีดนิ ในระดับทีคอ่ นข้ างสูงเมือเปรี ยบเทียบกับพื *นทีข้างเคียง เป็ นรองเพียงอําเภอหาดใหญ่
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 ได้ กําหนดให้ จงั หวัดสงขลาเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาเชิงพื *นทีในภาคใต้ ของประเทศไทย เรื อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที 10 ทีใช้ กันอยู่ในปั จจุบนั เนื *อหาของแผนทีเกี ยวข้ องกับจังหวัดสงขลาโดย
สรุ ป เน้ นที การจัดวางโครงสร้ างพื น* ฐานที สํ าคัญ และการคมนาคมขนส่ง ให้ แก่ จัง หวัดสงขลา
เพือทีจะพัฒนาให้ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ ทังทางด้
*
านการค้ า การบริ การ การลงทุน
และศูนย์ กลางการคมนาคมขนส่ ง ซึ ง อํ าเภอเมื อ งสงขลาได้ รั บผลที เ ป็ นรู ป ธรรมโดยตรงจาก
แผนพัฒนาดังกล่าว อาทิเช่น ท่าเรื อนํ *าลึกสงขลา สะพานติณสูลานนท์ ถนนลพบุรีราเมศวร์ และ
โครงสร้ างพื *นฐานต่าง ๆ ประกอบกับนโยบายและแนวทางทีมอบให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องได้ ทํางาน
ให้ เ ป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และในปั จ จุบนั ได้ มีการจัดทํ าแผนพัฒ นาในระดับภูมิ ภ าค ระดับ
อนุภาค และระดับจังหวัด ซึงเป็ นแผนทีตอ่ เนืองจากแผนระดับบนลงมา จังหวัดสงขลามีส่วนร่ วม
อยู่ในทุกระดับของแผน โดยเนื *อหาของแผนจะเน้ นไปทีกลยุทธ์ ในการพัฒนา มุ่งให้ จงั หวัดสงขลา
เป็ นศูน ย์ ก ลางทางการค้ า การลงทุน การคมนาคมขนส่ ง เป็ นศูน ย์ ก ลางการวิ จัย และพัฒ นา
ยางพารา (rubber city) และส่งเสริ มแผนพัฒนาโครงการ land bridge เชือมระหว่างท่าเรื อสงขลา
กับท่าเรื อปากบารา จังหวัดสตูลให้ ประสบผลสําเร็ จ นอกจากนี *ยังมีนโยบายความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ จังหวัดสงขลามีส่วนร่ วมอยู่ในแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิ จสามฝ่ าย ระหว่างประเทศ
อินโดนี เซี ย-มาเลเซี ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) มี
วัตถุประสงค์ทางด้ านเศรษฐกิจเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่ภูมิภาค ในส่วนของ
ประเทศไทยได้ รับบทบาทให้ เป็ นศูนย์กลางทางด้ านการท่องเทียว และการผลิตอาหารฮาลาล ใน
เขตเศรษฐกิจดังกล่าวนี * ซึง ผลของนโยบายและแผนต่าง ๆ มีความสําคัญอย่างมากในการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจ และในบางครัง* ผลกระทบทางด้ านนโยบายและแผนไม่สามารถใช้ แนวทฤษฎี ทาง
เศรษฐศาสตร์ ม าอธิ บ ายได้ อาจจะทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ มี ค วามมัน คง หรื อ บางครั ง* อาจจะทํ า ให้
เศรษฐกิจเกิดการเปลียนแปลงโดยทีไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้ าได้ (คําพล พัวพาณิชย์, 2535,
น. 10-1) ดังนันนโยบายและแผนต่
*
าง ๆ จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองเป็ นอย่างมาก
จากปั จจัยด้ านต่าง ๆ ทีได้ กล่าวสรุ ปมาทังหมดนี
*
* เป็ นผลทําให้ อําเภอเมืองสงขลาเกิด
การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื อ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี ย นแปลงทัง* ทางด้ า นกายภาพ และทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม
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2) จากผลทางด้ านปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนา ทําให้ พื *นทีอําเภอเมืองสงขลาเกิดการ
เปลี ยนแปลงทางด้ านกายภาพ และการเปลี ยนแปลงทางด้ านการพัฒนาที ดินในทุก ๆ รู ปแบบ
เปลี ย นแปลงทั ง* ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ทั ง* ด้ านที อ ยู่ อ าศั ย แหล่ ง อุ ต สาหกรรม
พาณิชยกรรม และสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ โดยสามารถสรุ ปการพัฒนาทีดินทีเกิดขึ *นในช่วง พ.ศ.
2533 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2538 ได้ ดงั นี *
สถานการณ์ ด้านทีอยู่อาศัยก่อน พ.ศ. 2533 พื *นทีทีเป็ นทีอยู่อาศัยทีใหญ่ทีสดุ ตังอยู
* ่
ทางด้ านทิศเหนือของอําเภอเมืองสงขลา บริ เวณย่านการค้ าดังเดิ
* ม และมีชมุ ชนเล็ก ๆ ตังอยู
* ่รอบ ๆ
เพราะต้ องการความสะดวกสบายจากการคมนาคมขนส่งในเมืองมากกว่าบริ เวณรอบนอกเมือง
(วิชยั ศรี คํา, 2548, น. 64) ลักษณะทีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็ นตึกแถวทีใช้ ทําการค้ าและเป็ นทีอยู่อาศัย ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2538 ทีอยู่อาศัยเริ มมีการขยายตัวจากย่านการค้ าดังเดิ
* มลงมาทางด้ าน
ทิศใต้ และ ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ตามแนวถนนกาญจนวนิช และถนนสายสงขลา-จะนะ ในเขต
ตําบลพะวง ตําบลเขารู ปช้ าง และตําบลเกาะแต้ ว โดยเฉพาะบริ เวณพื *นทีทีเป็ นป่ าชายเลนเดิมที
ตังอยู
* ใ่ นเขตตําบลพะวง มีทีอยูอ่ าศัยรุกลํ *าเข้ าไปในพื *นที เริ มมีโครงการบ้ านจัดสรร โดยมีรูปแบบที
อยู่อาศัยเป็ นทาวเฮ้ าส์ แต่ไม่มีการขออนุญาตจัดสรรทีดิน หลังจากนันนั
* บตังแต่
* พ.ศ. 2538 จนถึง
พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา การพัฒนาทีอยู่อาศัยก็เพิมขึ *นอย่างต่อเนือง มีลกั ษณะการขยายตัวไปตาม
แนวถนนกาญจนวนิช ทีม่งุ หน้ าไปอําเภอหาดใหญ่ บริ เวณห้ าแยกเกาะยอ และตามแนวถนนสาย
408 (สงขลา-จะนะ) บริ เวณบ้ านสวนตูล ซึง ในช่วงนี ส* ถานการณ์ การบุกรุ กพื น* ที ป่าชายเลน
ค่อนข้ างรุ นแรง โดยมี การรุ กลํ า* เข้ าไปจนเกื อบเต็มพื น* ที เริ มมี โครงการบ้ านจัดสรร แต่มีการขอ
อนุญาตจัดสรรทีดินเพียงแค่ 5 โครงการ ยังคงมีโครงการอีกจํานวนมากทีไม่ได้ ขออนุญาตจัดสรร
ทีดนิ ลักษณะการพัฒนาทีอยู่อาศัยมีรูปแบบทีหลากหลายมากขึ *น คือ เป็ นทังบ้
* านเดียว ทาวเฮ้ าส์
ห้ องพัก และอพาร์ ทเม้ น จากการทีการพัฒนาทีอยู่อาศัยเริ มกระจายตัวออกรอบนอกเขตเมือง ทํา
ให้ แนวโน้ มทีอยู่อาศัยในเขตเมืองสงขลาคล้ ายคลึงกับรู ปแบบการใช้ ทีดินเพือเป็ นทีอยู่อาศัยของ
เมืองต่าง ๆ ในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ วมากขึ *นเรื อย ๆ (วิชยั ศรี คํา, 2548, น. 65)
แหล่งอุตสาหกรรม มีการนําทีดินมาใช้ ประโยชน์สําหรับเป็ นทีตงโรงงานอุ
ั*
ตสาหกรรม
ในสัดส่วนทีน้อยเมื อเทียบกับพื *นทีเมืองทังหมด
*
แต่เป็ นการใช้ ทีดินที มีความสําคัญต่อเศรษฐกิ จ
เมืองเป็ นอย่างมาก (วิชยั ศรี คํา, 2548, น. 66) โดยในอําเภอเมืองสงขลาก่อน พ.ศ. 2533 โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ตัง* อยู่ติดกับชายฝั ง อ่าวไทย ในเขตตํ าบลเขารู ปช้ าง และบริ เวณท่าเรื อ
ประมงสงขลา ในช่วงนี *การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในประเภทของ แปรรู ปอาหารทะเล และทํา
นํ *าแข็ง เป็ นหลัก ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2538 แนวโน้ มโรงงานอุตสาหกรรมบริ เวณชายฝั งอ่าวไทย เริ ม
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ขยายลงมาทางทิศใต้ บริ เ วณตํ าบลเกาะแต้ ว ประเภทของอุตสาหกรรมที เพิ มขึน* คือ ด้ านการ
ก่อสร้ าง โรงปูน ทําเสาเข็ม เป็ นต้ น หลังจากนัน* พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2550 เกิดพื *นที แหล่ง
อุตสาหกรรมใหม่บริ เวณห้ าแยกเกาะยอ เขตตําบลพะวง ซึงมีภูมิประเทศเป็ นทีราบ เหมาะสําหรับ
การก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม แนวโน้ มประเภทของอุตสาหกรรมช่วงนี *คือ ฐานขุดเจาะนํ *ามัน
ถมดิน แต่ปัจจุบนั พื *นทีโรงงานอุตสาหกรรมบริ เวณท่าเรื อประมงสงขลา ได้ ก่อมลพิษ ทังการปล่
*
อย
นํ *าเสีย การส่งกลินเหม็น สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ประชาชนบริ เวณโดยรอบ
พาณิชยกรรม เป็ นรู ปแบบทีมีการเปลียนแปลงน้ อยทีสุด มีการนําทีดินในเขตเมืองมา
ใช้ ป ระกอบกิ จ กรรมทางการค้ าน้ อ ยมาก มี การใช้ ที ดิน ในย่ า นการค้ า เกื อ บทุก ตารางนิ ว* โดย
ขยายตัวออกไปทังแนวนอน
*
และแนวตัง* (วิชยั ศรี คํา, 2548, น. 69) พื *นทีพาณิชยกรรมทีสําคัญก็
ยัง คงอยู่ใ นพื น* ที เ ดิม คื อ ย่านการค้ าดัง* เดิ ม หรื อบริ เ วณตํ าบลบ่อยาง โดยช่ว งระยะหลัง เริ ม มี
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดเล็ก และขนาดกลาง สถานบันเทิง ผับ บาร์ เกิ ดขึ *น ด้ านสถานที ราชการที
ตังอยู
* บ่ ริ เวณโดยรอบของแหล่งพาณิชยกรรมมีแนวโน้ มทีจะกลายเป็ นพื *นทีเนื *อเดียวกับย่านการค้ า
เพือให้ เกิดความรวดเร็ วเกียวกับการติดต่อประสานงาน (วิชยั ศรี คํา, 2548, น. 72) แต่ทีน่าสนใจ
คือ พื *นทีชมุ ชนโบราณ บริ เวณถนนนครนอก และถนนนางงาม ยังคงรักษารู ปแบบชุมชนดังเดิ
* มไว้
และยังคงสภาพบ้ านเรื อนทีสวยงามไว้ อย่างค่อนข้ างสมบูรณ์
สถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ ก่อน พ.ศ. 2533 มีสถานทีสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ ทีสําคัญ
ตังอยู
* ่ทิศเหนือสุดของอําเภอเมืองสงขลา คือ บริ เวณอนุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพร ฯ แหลมสมิหลา
ซึง มีขนาดพื *นทีไม่กว้ างมาก หลังจากปี พ.ศ. 2538 เริ มมีพื *นทีสีเขียวทีให้ บริ การให้ แก่ประชาชนใน
พื *นทีเพิมมากขึ *น ได้ แก่ สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ *า อีกทังพื
* *นทีดงั กล่าวยังมีศกั ยภาพเป็ น
สถานทีท่องเทียวสําหรับผู้มาเยียมเยียนได้ อีกด้ วย และมีการปรับสภาพพื *นทีบริ เวณริ มชายหาด
อย่างเป็ นระเบียบ สะอาด และสวยงาม เป็ นพื *นทีสีเขียวให้ แก่ประชาชนในพื *นที
3) จากปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดินทีได้ กล่าวสรุ ปมาทังข้
* างต้ น มีส่วนสําคัญทีทํา
ให้ เ กิ ดการเปลี ยนแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม สามารถสรุ ปการเปลี ย นแปลงที เ กิ ดขึ น*
ได้ ดงั นี *
การเปลี ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ จากนโยบายและการลงทุ น พั ฒ นาใน
ภาคอุตสาหกรรม ทําให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ มมีความสําคัญมากขึ *นเรื อย ๆ เห็นได้ ชดั จาก
การวิเคราะห์หาค่าความชํานาญพิเศษ (LQ) ตังแต่
* พ.ศ. 2536-2550 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
เป็ นสาขาการผลิตทีเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ให้ แก่จงั หวัดสงขลาอย่างต่อเนืองจนเป็ น
สาขาการผลิตหลักในปั จจุบนั ประกอบกับภาคการค้ าและบริ การก็ ยังคงมีความแข็งแกร่ ง คอย

127

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการเพิม ผลผลิต ส่วนภาคการเกษตรกรรมเริ มลดบทบาทลง แต่
พื ช เศรษฐกิ จ ที ยังคงมี ความสํ าคัญ ในพื น* ที คื อ ยางพารา ซึง พื น* ที ส่วนใหญ่ ทางด้ านทิ ศใต้ ข อง
อํ าเภอเมื องสงขลา บริ เ วณเขตตํ าบลพะวง ตํ าบลเกาะแต้ ว และตํ าบลทุ่ง หวัง ยัง คงเป็ นสวน
ยางพารา ด้ านการประมงระยะหลังเริ มจะซบเซา แต่เป็ นผลมาจากปั จจัยด้ านอืน ๆ อาทิเช่น ราคา
นํ า* มัน สัต ว์ ท ะเลลดน้ อ ยลง ในส่ วนของรายได้ จัง หวัด หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมจัง หวัด (GPP)
เพิ ม ขึน* อย่ างต่อ เนื อ ง และมี มูล ค่า สูง ที สุด ในภาคใต้ รายได้ ส่ว นหนึง มาจากด่า นศุล กากรที มี
สินค้ าเข้ า-ออก โดยเฉพาะด่านศุลกากรสงขลาทีตงอยู
ั * ่บริ เวณท่าเรื อนํ *าลึกสงขลา มีสินค้ าส่งออกที
สําคัญ ได้ แก่ ยางพารา สัตว์นํ *าแช่แข็ง นํ *ามันดิบ และไม้ ยางพาราแปรรูป
การเปลียนแปลงทางด้ านสังคม ตังแต่
* พ.ศ. 2536 เป็ นต้ นมา ประชากรในอําเภอเมือง
สงขลาเพิมขึ *นอย่างต่อเนือง จนถึง พ.ศ. 2547 ประชากรลดลงและหลังจากนัน จํานวนประชากร
เริ มคงที (จากการสัมภาษณ์ ปลัดอําเภอเมืองสงขลา พบว่า ช่วงทีประชากรลดลงส่วนหนึงเป็ นผล
มาจากการเมืองท้ องถินทีทําให้ ประชากรย้ ายเพียงชือในทะเบียนบ้ าน แต่ตวั ตนยังคงอาศัยอยู่ใน
พื *นทีอําเภอเมืองสงขลา) เช่นเดียวกับจํานวนครัวเรื อน แต่เมือจําแนกวิเคราะห์รายตําบล พบว่า
ตําบลบ่อยางเป็ นตําบลเดียวที มีจํานวนประชากรลดลง มี อตั ราการเพิมของจํ านวนครั วเรื อนตํา
ทีสุด และความหนาแน่นของประชากรลดลง แต่ประชากรรอบนอกเขตเมือง ในตําบลพะวง และ
ตําบลเขารูปช้ างเพิมขึ *น จํานวนครัวเรื อน และความหนาแน่นก็เพิมในอัตราทีสงู ทีสดุ ในพื *นทีอําเภอ
เมื องสงขลา อันเนื องมาจากประชากรในเขตเมื องส่วนหนึงที ต้องการสร้ างครอบครั วใหม่หรื อ
ต้ องการบ้ านหลังใหม่ ได้ ย้ายออกมาอาศัยยังพื *นทีรอบนอกเขตเมือง และผู้ทีย้ายมาจากพื *นจังหวัด
อืน ไม่ว่าจะย้ ายมาเพือหาแหล่งงาน หนีภัยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้ ม
ย้ ายเข้ ามาอยูอ่ าศัยในพื *นทีรอบนอกเขตเมืองเช่นกัน โดยเฉพาะบริ เวณตําบลพะวง และตําบลเขารู ปช้ าง ส่วนการเปลียนแปลงทางสังคมด้ านอืน ๆ สรุ ปได้ ว่า สถานการณ์ ด้านการศึกษายังอยู่ใน
ระดับทีมีคณ
ุ ภาพในพื *นทีมีการศึกษาทุกระดับ ประชาชนนอกพื *นทีนิยมส่งบุตรหลานมาเรี ยนใน
พื *นทีอําเภอเมืองสงขลา ด้ านสาธารณสุขมีเครื องมือทีทนั สมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ทงในพื
ั*
*นที
และนอกพื น* ที ด้ านสาธารณูปโภค ไฟฟ้ามี ปริ มาณความต้ องการใช้ สูงขึน* โดยเฉพาะในหน่วย
ครั ว เรื อ นมี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าในอัต ราที เ พิ ม ขึ น* สูง ที สุ ด สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการใช้
นํ *าประปา ในด้ านสถานภาพการทํางาน มีสถานภาพนายจ้ างเพิมขึ *นในจังหวัดสงขลาในอัตราทีสงู
ที สุด เนื องมาจากความคึกคักทางด้ านการค้ าของจัง หวัดสงขลา ทํ าให้ ประชาชนต้ องการเป็ น
เจ้ าของธุรกิจเพิมมากขึ *น
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ด้ านความมันคงและปลอดภัยในชี วิต ประจํ าวัน จากการเปรี ย บเที ยบคดี ที เ กิ ดขึ น*
อําเภอเมืองเริ มมีความปลอดภัยลดน้ อยลง โดยเฉพาะระยะหลังอําเภอเมืองสงขลาถูกจับจ้ องจาก
กลุ่มก่อการร้ าย ในการเข้ ามาก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื *นที เพือทีว่าหากก่อเหตุในเมืองใหญ่
จะทําให้ เป็ นทีรับรู้กนั โดยทัว ไป ผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบทําให้ สถานการณ์ด้านการท่องเทียว
เริ มซบเซาลงโดยเฉพาะนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีเดินทางมาท่องเทียวลดน้ อยลง
4) เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงทางกายภาพกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สัง คมในช่ว ง พ.ศ. 2536-2550 พบว่า อํ า เภอเมื อ งสงขลามี ส ภาพทางเศรษฐกิ จ ที ดี ขึน* อย่ า ง
ต่อเนือง มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทีสร้ างรายได้ ให้ กบั
จัง หวัดอย่างมหาศาล ทํ าให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวมจัง หวัดเพิ ม ขึน* ในอัตราที สูง ซึง เป็ นผลมาจาก
นโยบายและแผนต่าง ๆ ของทัง* ในระดับชาติแ ละระดับท้ องถิ น ที กําหนดให้ จัง หวัดสงขลาเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้ า และการลงทุนในภูมิภาค ส่วนการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ พื *นทีเขต
เมืองมี การขยายตัวอย่างต่อเนือง โดยเมืองได้ ขยายออกไปยังรอบนอกเขตเมืองลงมาทางทิศใต้
และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะทีอยู่อาศัยทีอยู่บริ เวณรอบนอกเขตเมือง ทีมีจํานวนเพิมสูงขึ *น
อย่างต่อเนือง แต่การขยายตัวของเมืองได้ ก่อปั ญหาให้ แก่เมืองอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการรุ ก
ลํ *าพื *นทีป่าชายเลน โครงการทีอยูอ่ าศัยไม่ทําการขออนุญาตจัดสรรทีดิน โรงงานอุตสาหกรรมสร้ าง
มลพิษแก่บริ เวณพื *นทีโดยรอบ และการใช้ ประโยชน์ทีดินผิดประเภท เหล่านี *ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อ
เมืองทังในระยะสั
*
นและระยะยาว
*
ทําให้ ทราบว่าถึงแม้ สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาจะ
เติ บ โตขึ น* อย่ า งต่อ เนื อ ง แต่ ใ นทางกายภาพกลับ เกิ ด ปั ญ หา ทัง* ปั ญ หาด้ า นการใช้ ที ดิ น การ
หลีกเลียงกฎหมาย การแย่งชิงทรัพยากร การก่อมลพิษ และคาดการณ์ว่าในอนาคตถ้ ายังไม่มีแนว
ทางการแก้ ไขทีถูกต้ อง เมืองสงขลาจะเกิดปั ญหาทางกายภาพเพิมขึ *นอีกมากมายในหลากหลาย
มิติ
6.2 ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั
6.2.1 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองให้ สอดคล้ องกับมาตรการทางผังเมือง
จากผลการศึกษา ทําให้ ทราบถึงการพัฒนาทีดนิ ทีเกิดขึ *นในอําเภอเมืองสงขลา ทีทําให้
เกิดทังผลดี
* และผลเสียต่อเมือง มาตรการทีผ้ วู ิจยั คิดว่าสามารถควบคุมการพัฒนาทีดินให้ เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและยัง ยืน คือ มาตรการทางผังเมือง ซึง ในปั จจุบนั อําเภอเมืองสงขลามีผงั เมืองรวม
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เมืองสงขลาบังคับใช้ อยู่ แต่ไม่ประสบความสําเร็ จในการบังคับใช้ เท่าทีควร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาเมืองให้ สอดคล้ องกับมาตรการทางผังเมืองดังนี * ดังนี *
1) เนืองจากการบังคับใช้ ประโยชน์ทีดนิ ในอําเภอเมืองสงขลา ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าทีควร จึงได้ เสนอแนะแนวนโยบายโดยการกําหนดการบังคับใช้ ประโยชน์ทีดินในอําเภอเมือง
สงขลา ในการจัดวางผังเมืองในครัง* ต่อไป ดังนี *
(1) ด้ านทีอยู่อาศัย ควรกํ าหนดเขตการตังชุ
* มชนไว้ ล่วงหน้ าในพื น* ที ทีแน่นอน
เพือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต โดยเฉพาะพื *นทีป่าชายเลนเดิม ทีถกู รุ กลํ *าเข้ าไปสร้ าง
ทีอยูอ่ าศัยจนเก็บเต็มพื *นที
(2) ควรจัดระบบโครงข่ายคมนาคม เพื อเชื อมโยงการใช้ ประโยชน์ ทีดินแต่ละ
ประเภท และเป็ นแนวในการวางระบบของสาธารณูปโภคอืน ๆ ได้ แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็ นต้ น
(3) ด้ านอุตสาหกรรม ควรจัดเป็ นย่านหรื อนิคมอุตสาหกรรม เพือความสะดวก
ในการจัดระบบต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟแรงสูง นํ *า โทรศัพท์ โดยเฉพาะพื *นทีบริ เวณตําบลพะวง
ตําบลเขารู ปช้ าง และตําบลทุ่งหวัง มีพื *นทีส่วนใหญ่เป็ นทีราบ มีการคมนาคมขนส่งทีสะดวก และ
ยังมีชุมชนเกิดขึน* ไม่มากนัก เหมาะสํ าหรับเป็ นทีตงของโรงงานอุ
ั*
ตสาหกรรม และจัดให้ มีบริ การ
พื *นฐานทีสมบูรณ์ เช่น มีบริ การสาธารณูปโภค สถานพักผ่อนหย่อนใจ สถานศึกษา สถานพยาบาล
การระบายนํ *า
(4) ไม่ควรตังโรงงานอุ
*
ตสาหกรรมในเขตเมืองหรื อใกล้ กับสถานชุมชน สถานที
ราชการ สถานที ท่องเทียว ตลอดจนสถานพักผ่อนหย่อนใจ และควรมีระบบควบคุมมลภาวะ
กล่าวคือ มีการควบคุมการกําจัดนํ *าเสีย การทิ *งสิงปฏิกลู การควบคุมไม่ให้ มีการทิ *งโลหะหนักลงใน
ลําคลอง และทะเลสาบสงขลา การกําจัดเสียง กลินและควัน เป็ นต้ น
(5) สนับสนุนให้ มีการอนุรักษ์ ชุมชนเมื องเก่า บริ เวณถนนนครนอก และถนน
นางงาม ซึง มีบ้านเรื อนทีมีคณ
ุ ค่าทางสถาปั ตยกรรม
(6) จากสถิ ติด้านโครงสร้ างอายุ อําเภอเมื องสงขลาเป็ นพื *นทีทีมีแนวโน้ มเป็ น
สังคมของผู้สงู อายุ มีจํานวนประชากรผู้สงู อายุอาศัยอยูใ่ นพื *นทีเพิมมากขึ *น ควรมีการจัดโครงสร้ าง
พื *นฐานเพือรองรับประชากรผู้สงู อายุ อาทิเช่น สวนสาธารณะทีมีพื *นทีให้ ผ้ สู งู อายุได้ ออกกําลังกาย
โรงพยาบาลทีให้ บริ การแก่ผ้ สู งู อายุโดยเฉพาะ เป็ นต้ น
(7) สนับ สนุ น ให้ มี ก ารวางผัง เมื อ งรวมของชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถินต่าง ๆ
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2) แนวทางในการประสานความร่ วมมือจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายในการจัดวางผัง
เมือง ซึงขันตอนหนึ
*
งในการจัดวางผังเมือง คือ การวางผังในแต่ละท้ องทีใดก็ตาม ในข้ อบังคับผัง
เมืองจะเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการวางผังในพื *นที
ของตนเอง แต่จากประสบการณ์ ของเจ้ าหน้ าที ทีมีหน้ าที ในการจัดวางผังเมื อง พบว่า นักลงทุน
พัฒนาทีดนิ ไม่ได้ ให้ ความร่วมมือ ไม่ร้ ูขา่ วการประชุม หรื อ ไม่ได้ ได้ ถกู เชิญให้ เข้ าประชุม ประเด็นนี *
น่าสนใจมาก ซึงหากได้ รับความร่ วมมือจากนักลงทุนพัฒนาทีดินเข้ าร่ วมการประชุม อาจจะทําให้
บุคคลกลุม่ นี *เข้ าใจถึงมาตราทางผังเมือง ทีมีไว้ เพือประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ต้ องการทําให้ บ้านเมือง
มีความเป็ นระเบียบ ให้ เกิดการพัฒนาทียงั ยืน ไม่ได้ มีไว้ เพือสร้ างผลประโยชน์ให้ คนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ ง ทํ าให้ บุค คลกลุ่ม นี ป* ฏิ บัติ ตามมาตรการทางผัง เมื อง ซึง ผู้วิ จัยเชื อ ว่ า หากนัก ลงทุนด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์ให้ ความร่ วมมือ อาจจะด้ วยวิธีการประชุมพิเศษ 2 ฝ่ ายระหว่างนักผังเมืองกับนัก
ลุงทุนพัฒนาทีดิน ช่วยกันระดมความคิดในการพัฒนาเมือง เพือให้ ทุกฝ่ ายเสียผลประโยชน์น้อย
ทีสดุ และผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กบั เมืองสงขลา ทังนี
* *ส่วนหนึงก็ต้องขึ *นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที
ผังเมืองทีจะต้ องให้ ความสําคัญกับบุคคลกลุ่มนี *ด้ วย หาวิธีการทีจะทําให้ บคุ คลเหล่านี *ลดอคติทีมี
ต่อผังเมือง
6.2.2 เสนอแนะแนวทางการวางนโยบายและแผนพัฒนาเมือง
1) สาเหตุ สํ า คั ญ อย่ า งหนึ ง ที ทํ า ให้ เกิ ด ปั ญหาทางด้ านกายภาพในปั จจุ บั น
เนื อ งมาจากการพั ฒ นาเมื อ งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามแผนที ไ ด้ ว างไว้ ในระดับ สู ง เช่ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึงแผนดังกล่าว ได้ วางกรอบการพัฒนาในเชิงนโยบายไว้
อย่างกว้ าง ๆ ไม่ไ ด้ มี ความเชี ยวชาญหรื อคุ้นเคยกับลักษณะเฉพาะของพื น* ที โดยตรง จึง ทํ าให้
บางครัง* นโยบายหรื อแผนไม่สามารถใช้ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพได้ จริ งในพื *นที และอาจจะก่อให้ เกิ ด
ปั ญหาโดยไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ า ดังนันในการวางแผนพั
*
ฒนาเมือง ควรทีจะมีการวางแผนเชิง
ปฏิ บัติการ ให้ ความสํ าคัญ กับ การลงพื น* ที สํ ารวจ สัง เกต และเก็ บรวบรวมข้ อมูล ทัง* ข้ อมูล เชิ ง
คุณภาพ และข้ อมูลเชิงปริ มาณ เพือเป็ นฐานข้ อมูลทีตรงตามข้ อเท็จจริ งกับพื *นที ใช้ สําหรับจัดทํา
แผนและนโยบาย หรื ออีกวิธีการหนึง ควรให้ องค์การปกครองส่วนท้ องถินทีมีหน้ าทีรับผิดชอบใน
พื *นทีโดยตรง ได้ มีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาพื *นทีของตนเองในทุก ๆ ขันตอนของการวางแผน
*
2) จากภาพรวมของอําเภอสงขลาทําให้ ทราบว่า เป็ นพื *นทีทีมีความหลากหลายทัง*
ทางด้ านภูมิประเทศ ด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และด้ านโครงสร้ างพื *นฐาน ซึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบที
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ทํ าให้ อําเภอเมื องสงขลามี ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน แต่ในความหลากหลายของเมื องนี *
อาจจะทําให้ อําเภอเมืองสงขลาไม่ทราบจุดยืนทีแท้ จริ งของเมืองตนเองในปั จจุบนั ซึงเดิมทีอําเภอ
เมืองสงขลาถูกกํ าหนดให้ เป็ น “เมื องแห่งศูนย์ กลางทางราชการ” แต่จากสภาพปั จจุบนั ดังทีได้
กล่าวมา เมืองสงขลาเริ มมีความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากทีเคยเป็ นเมือง
ค่อนข้ างสงบ เริ มเป็ นเมืองที มีความวุ่นวาย ดังนันผู้วิจยั มี ข้อเสนอว่า หน่วยงานที เกี ยวข้ องควร
กลับมาทบทวนบทบาทของอําเภอเมืองสงขลา กําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองโดยไม่มองข้ ามข้ อดี
ในอดีต พร้ อมทังกํ
* าหนดว่าเมืองสงขลาควรเป็ นเมืองแห่งการพัฒนาทางด้ านใด เพือให้ การพัฒนา
เมืองสงขลาเป็ นไปอย่างยัง ยืน เป็ นเมืองทีนา่ อยูส่ ําหรับคนสงขลา
3) ในการทีจะพัฒนาเมื องใดเมืองหนึง หน่วยงานที มีหน้ าทีรับผิดชอบไม่ได้ มีเพียง
หน่วยงานเดียว ดังนันหน่
* วยงานทีเกี ยวข้ องควรที จะมีการแลกเปลียนข้ อมูล ร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็น และระดมความคิด เพือให้ การพัฒนาเมืองเกิดประสิทธิภาพมากทีสดุ หน่วยงานทีสําคัญที
มีบทบาทในการพัฒนาเมือง ยกตัวอย่างอําเภอเมืองสงขลา คือ ฝ่ ายปกครองอําเภอเมืองสงขลา
โยธาธิ การและผังเมื องสงขลา กรมที ดินสงขลา ธนารั กษ์ สงขลา สภาพัฒนาฯ กรมพัฒนาที ดิน
สงขลา องค์การปกครองส่วนท้ องถินสงขลา
6.2.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) จากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งและส่วนโอน ด้ วยเทคนิค shift and share analysis
(หน้ า 97-98) พบว่า สาขาการผลิตในจังหวัดสงขลาทีควรสนับสนุนและส่งเสริ ม ได้ แก่ การประมง
การไฟฟ้า ก๊ าซ และประปา การผลิตอุตสาหกรรม การบริ การชุมชน สังคม และบริ การส่วนบุคคล
อืน ๆ และการโรงแรมและภัตตาคาร
2) ภาครัฐควรผลักดันให้ โครงการ land bridge ทีเชือมระหว่างท่าเรื อสงขลา และ
ท่าเรื อปากบารา ประสบความสํ าเร็ จ ซึ ง จะเป็ นเส้ นทางการขนส่ ง สิ น ค้ าที สํ าคัญ ของภู มิ ภ าค
และกระตุ้นให้ เกิดการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจในพื *นที
6.3 ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
1) สําหรับอําเภอเมืองสงขลาโดยเฉพาะในพื นที เขตเทศบาลนครสงขลามีแนวโน้ ม
การขยายตัวอย่างต่อเนืองในอนาคต ดังนันจึ
* งควรมีการศึกษาเรื องโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค
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และสาธารณูปการ ทีให้ บริ การกับประชาชนว่ามีเพียงพอหรื อไม่ และประสบปั ญหาอะไรบ้ าง เพือ
เสนอเป็ นแนวทางการวางแผนขยายระบบสาธารณูปโภคในเขตเมืองให้ เพียงพอกับความต้ องการ
ของประชาชนทีเพิมขึ *นในอนาคต
2) เนื องจากการวิจัยครั ง* นี ม* ี ข้อจํ ากัดด้ านข้ อมูลแผนที การใช้ ประโยชน์ ทีดินที ไม่มี
ความละเอี ย ดเพี ย งพอในการศึก ษาการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ในเขตเมื อ ง เป็ นข้ อ มู ล ที เ น้ น ทาง
การเกษตร มี ร ายละเอี ย ดส่ ว นใหญ่ เ กี ย วข้ อ งกั บ พื น* ที เ กษตรกรรมต่ า ง ๆ ถ้ าต้ อ งการศึ ก ษา
การใช้ ประโยชน์ทีดิน และการตังถิ
* นฐานในเขตเมืองจึงควรใช้ ข้อมูลจากกรมผังเมือง เพราะมีการ
แบ่งการใช้ ประโยชน์ ทีดินในเขตเมื องไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ค* วรวิเคราะห์ ร่วมกับข้ อมูลการ
สัมภาษณ์ และสํารวจภาคสนาม เพือให้ ผลการศึกษามีความถูกต้ องมากยิงขึ *น ทังนี
* *ควรคํานึงถึง
ระยะเวลาทีใช้ ในการศึกษา

