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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MISS SUPITCHAYA SAPPAPAN : LAND USE PLANNING AND TOURISM 
MANAGEMENT : A CASE STUDY OF KOH YOR, SONGKHLA PROVINCE. THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR DR. SINEENART SUKOLRATANAMETEE, Ph.D. 

Koh Yor, an old town and a popular tourist attraction of Songkhla 
Province, has been facing a physical problem due to its tourism growth without a 
development plan to conserve its environmental and cultural values. The research 
aims to find a common ground between development and conservation. Its 
objectives are to study Koh Yor’s values and potentials and to suggest land use 
development guidelines for a sustainable tourism that comply with its valuable 
contexts.                 
               The research studies multifaceted values of Koh Yor through secondary 
datas and surveys. Its current physical problems and future development trends are 
also studied, prior to conducting value assessments and analysing its physical 
potentials. Finally, land use development guidelines are conducted to guide Koh 
Yor’s tourism development.                                                      
               The results show Koh Yor’s three distinct values including (1) historical and 
fine arts value; (2) cultural value; and (3) natural and environmental value. In order 
to balance its potential for conservation and tourism development, a land use 
development guidelines are conducted. The guidelines consist of 8 land use 
classifications as follow: (1) historical and cultural promotion area; (2) natural and 
environmental conservation area; (3) swamp forest restoration area; (4) agricultural 
conservation area; (5) green area for eco-recreation; (6) Lake of Songkhla ecosystem 
preservation area; (7) development promotion area; and (8) future urban expansion 
area. The research also recommends a building of ecotourism destination networks 
consisting of seven tourist attraction zones and two tourist routes 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 จังหวัดสงขลาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านการค้าการลงทุน การคมนาคม
และโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นเมืองเก่าท่ีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีลักษณะเป็นสังคม    
พหุวัฒนธรรมท่ีมีมรดกวัฒนธรรมปรากฏอยู่หลากหลาย และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ รวมท้ัง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่นภายในประเทศ และเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจ    
สามฝ่าย (IMT - GT) โดยมีอ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอสะเดา เป็นพื้นท่ีเขตเมืองท่ี
ส าคัญของจังหวัดสงขลา (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา, 2561: 155) 
 อ าเภอเมืองสงขลาต้ังอยู่บริเวณปากทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งน้ าท่ีถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดิน ด้านตะวันออกเช่ือมต่อกับทะเลอ่าว
ไทย เป็นพื้นท่ีแคบคอขวดเนื่องจากถูกขนาบด้วยพื้นท่ีท่ีเป็นแหลม แหลมฝ่ังเหนือ คือ อ าเภอสิงหนคร 
ในอดีตเป็นท่ีต้ังของเมืองสงขลาหัวเขาแดงและเมืองสงขลาแหลมสน ปัจจุบันมีท่าเรือน้ าลึกสงขลา
ต้ังอยู่ ส่วนแหลมฝ่ังตะวันออก คือ อ าเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นท่ีต้ังของเมืองสงขลาบ่อยางและตัวเมือง
สงขลาปัจจุบัน ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีเกาะต้ังอยู่ค่อนไปทางปากอ่าว เรียกว่า “เกาะยอ” 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงบริบทโดยรอบของพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ google map 2563 



  2 

 ซึ่งเกาะยอเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองสงขลา อยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลา 14 กิโลเมตร    
อยู่ห่างจากท่าเรือน้ าลึกสงขลา 6.2 กิโลเมตร ระหว่างอ าเภอสิงหนคร เกาะยอและอ าเภอเมืองสงขลา 
มีถนนหมายเลข 408 เช่ือมต่อพื้นท่ีเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเส้นทางสายเล่ียงตัวเมืองสงขลาท่ีข้ามทะเลสาบ
โดยมีสะพานติณสูลานนท์รวมอยู่ เกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีความต่อเนื่องกับท่าเรือน้ าลึกสงขลาโดย    
ถนนหมายเลข 408 และเป็นต าแหน่งส าคัญในการขนส่งสินค้าซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางอื่นได้
สะดวก จึงถูกก าหนดให้อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา ซึ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือและการขนส่งสินค้า ประกอบกับตัวเมืองสงขลาซึ่งมีลักษณะเป็นแหลม
แคบและยาวส่งผลให้เมืองต้องขยายลงมาทางทิศใต้และตามแนวถนนสายหลัก พื้นท่ีอ าเภอเมือง
สงขลาบริเวณท่ีต่อเนื่องจากตัวเมืองรวมถึงต าบลเกาะยอจึงเป็นชานเมืองท่ีรองรับการขยายตัว 
 เกาะยอเป็นเกาะขนาดเล็กท่ีมีสภาพแวดล้อมโดดเด่น มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และ
เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานมายาวนาน ท าให้มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีการ
ด ารงชีวิตแบบด้ังเดิมสืบต่อมาถึงปัจจุบัน โดยแสดงออกในลักษณะงานสถาปัตยกรรม การประกอบ
อาชีพ ประเพณีและความเช่ือ รวมถึงมีอาหารพื้นบ้านและมีผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นช่ือท้องถิ่น เกาะยอได้รับ
การขึ้นทะเบียนย่านชุมชนเก่าแก่ท่ีเป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรม 
ชาติและศิลปกรรม, 2560: 40) และเกาะยอเป็นแหล่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคัญในระดับ
ต้นๆ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการด าเนินการด้านท่องเท่ียวมาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี โดย พ.ศ. 
2543 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร พ.ศ. 2548 ชุมชนรวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะยอโฮมสเตย์ขึ้น พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ลดการกระจุกตัวในแหล่งท่องเท่ียวหลักและกระจายรายได้ โดยยกระดับแหล่งท่องเท่ียว
กลุ่มชุมชนท่ีมีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบ ด าเนินการในลักษณะโครงการสืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท า
โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผนวกความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ได้คัดเลือกให้เกาะยอเป็นหมู่บ้านน าร่อง 1 ใน 9 แห่งจากท่ัวประเทศ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2560: 4) ต่อมา พ.ศ.2561 กระทรวงมหาดไทยจัดท าโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดย
เน้นแปลงต้นทุนในชุมชนเป็นรายได้และสร้างความเช่ือมโยงการท่องเท่ียว ได้คัดเลือกให้เกาะยอเป็น
ชุมชนต้นแบบ 1 ใน 50 แห่งจากท่ัวประเทศ (สยามรัฐออนไลน์ , 2561: 1) ส่วนจังหวัดสงขลามี
ทิศทางพัฒนาการท่องเท่ียวโดยเน้นขับเคล่ือนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ ซึ่งเกาะยอเป็น 1 ใน 7 พื้นท่ี
เป้าหมาย ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเกาะยอได้รับ ท าให้จังหวัดสงขลาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีศักยภาพมากขึ้น จึงมีการบูรณาการแผนงานการท่องเท่ียว
ของจังหวัดเช่ือมโยงเข้ากับแผนงานของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และโครงการ
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ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ท าให้ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาเกาะยอได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและมีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น อีกท้ังจังหวัด
สงขลามีการยกระดับการท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมสู่เมืองมรดกโลก (คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา, 2561: 440) ซึ่งเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีเรื่องราว
เกี่ยวเนื่องกับเมืองเก่าสงขลาจึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวมาสู่เกาะยอมากขึ้น 
 ปัจจุบันต าบลเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นชุมชนเข้มแข็งท่ีมีการ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 2560: 22) ท้ังยังมี
ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการท่องเท่ียวหลายประเภทท้ังธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม แต่เริ่มประสบปัญหาทางด้านกายภาพจากการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและการขยายตัวของการ
ท่องเท่ียว ท าให้ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมเส่ือมโทรม มีการรุกล้ าพื้นท่ี
ชายฝ่ังและพื้นท่ีธรรมชาติ และบริบทของพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปโดยส่วนหนึ่งยังคงความเป็น
ชุมชนด้ังเดิมในขณะท่ีอีกส่วนเกิดความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศัยและมีการเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านจัดสรร  
ท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียวและการพาณิชยกรรม (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2561: 87) ซึ่งหาก
ปล่อยให้มีการใช้ทรัพยากรและพัฒนาพื้นท่ีโดยขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบอาจท าให้ทรัพยากรท่ี
มีคุณค่าและเอกลักษณ์ด้ังเดิมของพื้นท่ีถูกท าลายไป อีกท้ังในอนาคตจังหวัดสงขลามีโครงการพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียว พัฒนาผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบราง ซึ่งมี
แนวโน้มส่งผลให้เกิดการขยายตัวและเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอเพิ่มขึ้นอีก   
 จากการท่ีเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญหลายด้าน ท้ังการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว การเป็นพื้นท่ีรองรับการอยู่อาศัย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการคมนาคม ซึ่งปัจจุบันเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับคุณค่าของพื้นท่ี ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
และการพัฒนาพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ท่ีสามารถใช้สอยและพัฒนาพื้นท่ีให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
ได้โดยไม่ท าลายคุณค่าเดิมของพื้นท่ี จึงน ามาสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ท่ีควบคู่กับการ
พัฒนา โดยมุ่งเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินและแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวที่เกาะยอสามารถ
รองรับการท่องเท่ียวได้โดยยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นท่ีเอาไว้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับจัดการ
กับสภาพปัญหาปัจจุบันและรองรับอนาคต เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเกาะยออย่างยั่งยืน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1. เพื่อศึกษาคุณค่าด้านต่างๆและศักยภาพของพื้นท่ี   
 2. เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับบริบทของต าบลเกาะยอ และเสนอ
แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
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1.3 ค าถามของการศึกษา  

 1. เกาะยอมีคุณค่าในด้านใดบ้าง 
 2. การอนุรักษ์และพัฒนาท่ีเหมาะสมกับเกาะยอมีแนวทางใดบ้าง 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา 
  การศึกษารวบรวมข้อมูลและการศึกษาพื้นท่ี ด้านข้อมูลพื้นฐาน สภาพกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว        
ด้านกฎหมาย นโยบายและแผนการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกายภาพของพื้นท่ี 
ประกอบกับการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและองค์ประกอบของเมืองเพื่อการอนุรักษ์ 
การวางแผนด้านกายภาพ และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา  
  ครอบคลุมท้ังต าบลเกาะยอ ซึ่งมีพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นแผ่นดิน 15 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  9,375  ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน ดังภาพท่ี 2   
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตติดต่อและที่ต้ังของต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ google map 2563 
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1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

 1. การเสนอโครงการและร่างเค้าโครงการวิจัย โดยก าหนดหัวข้อตามความสนใจของผู้วิจัย 
เลือกพื้นท่ีศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเบื้องต้นเพื่อร่างเค้าโครงและเสนอขออนุมัติหัวข้อ 
 2. การออกแบบการวิจัย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานวิจัย โดยก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการและเครื่องมือท่ีส าหรับด าเนินการวิจัย 
 3. การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ สรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะ การวิจัยเป็นการศึกษาพื้นท่ี
ในด้านคุณค่า ด้านการท่องเท่ียว ด้านปัญหา ข้อจ ากัดของพื้นท่ีและการขยายตัว ควบคู่กันท้ัง 3 ด้าน 
เพื่อการวิเคราะห์พื้นท่ีและศักยภาพในด้านต่างๆ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบกันเพื่อสรุปและจัดท า
ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลพื้นท่ีจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย ห้องสมุด Internet และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง    
ส่วนท่ีสอง เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีจากการลงพื้นท่ีศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีส ารวจ
สังเกตการณ์ จดบันทึกและบันทึกภาพ จัดกระท ากับข้อมูลโดยน าข้อมูลท่ีท้ังสองส่วนมาเรียบเรียง 
  3.2 การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   3.2.1 ด้านคุณค่าของพื้นท่ี เป็นการค้นหาองค์ประกอบส าคัญซึ่งควรค่าแก่
การอนุรักษ์  โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประวัติศาสตร์และศิลปกรรม กลุ่มวัฒนธรรม         
กลุ่มธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และประเมินโบราณสถาน สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ และประเพณีส าคัญ 
   3.2.2 ด้านการท่องเท่ียว ประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
   3.2.3 ด้านปัญหา ข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นท่ีและการขยายตัว ศึกษา
ปัจจัยการสูญเสียคุณค่า เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีและแนวโน้มการขยายตัว 
  3.3 การวิเคราะห์ วิเคราะห์โดยการใช้แผนท่ีและการซ้อนทับ  
  3.4 การสรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษาและน าส่ิงท่ีได้จากการวิจัย 
มาจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางช้ีน าการอนุรักษ์และพัฒนาต าบลเกาะยอ 
 4. การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และ
เอกสารส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ทราบถึงสภาพกายภาพและการใช้ประโยชน์พื้นท่ี คุณค่าด้านต่างๆ ศักยภาพของพื้นท่ี 
ปัญหาและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะยออย่างเหมาะสม 
ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการพื้นท่ีและการท่องเท่ียว สามารถน าไปใช้วางแผนพัฒนาเกาะยอ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 พื้นท่ีศึกษาเป็นชุมชนเก่าท่ีต้ังอยู่ในแหล่งธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ปัจจุบันมี
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับคุณค่าของพื้นท่ี หากไม่มีแนวทางจัดการท่ีเหมาะสมอาจท าให้
คุณค่าของพื้นท่ีถูกท าลายไป จึงน ามาสู่การมุ่งหาแนวทางวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและจัดการ
การท่องเท่ียวซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การศึกษาแนวคิดพื้นฐานเพื่อใช้เป็นพื้น
ฐานความรู้ในการวิจัย การศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างกระบวนการวิจัยและ
การสร้างเกณฑ์ประเมินต่างๆ การศึกษาแนวทางท่ีน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การศึกษาในส่วนการเสนอแนะแนวทาง และการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 1. แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ
และองค์ประกอบของเมืองเพื่อการอนุรักษ์  
 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ 
 3. แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  
 4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
 

2.1 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ

และองค์ประกอบของเมืองเพือ่การอนุรักษ์ 

 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม การด ารงชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการสืบทอดและด ารงอยู่ผ่านมิติเวลา ส่ิงเหล่านี้ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
และหล่อหลอมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีจนกลายเป็นคุณลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงตัวตนออกมาใน
รูปแบบส่ิงแวดล้อมหรือมรดกทางวัฒนธรรม โดยองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท้ังส่วนท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นสร้างคุณค่าโดยรวมให้แก่พื้นท่ีและเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์   

 2.1.1 สิ่งแวดล้อม 

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้      
ค านิยามไว้ว่าส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ 
ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องและมีความสามสัมพันธ์กัน
อย่างสมดุล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 5) 
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  1) ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) จ าแนกได้เป็น 
 1.1) ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มของส่ิงมีชีวิต (biotic environment) เช่น พืช สัตว์ 
 1.2) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เช่น ส่ิงแวดล้อมใน
กลุ่มของส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ า อากาศ แร่ธาตุ  
  2) ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) จ าแนกได้เป็น 
 2.1) ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
รูปธรรม (tangible environment) ได้แก่ ส่ิงก่อสร้างและวัตถุต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการอ านวย
ความสะดวกและใช้สอย เช่น อาคาร บ้านเรือน ศาสนสถาน  
 2.2) ส่ิงแวดล้อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
นามธรรม (intangible environment) ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตัวก าหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
ได้แก่ ศิลปกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นส่ิงมีคุณค่าและเป็น 
ความภูมิใจของคนในชุมชนและท้องถิ่น และสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณค่า 
องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมจ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ การเกิด การสัมผัสและรูปแบบชีวิต  
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการจ าแนกองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม  
ที่มา : วศิน อิงคพัฒนากุล, (2548)  

 

 ส านักจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2560: 5) จัดท าคู่มืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีด าเนินงานการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมให้เป็นระบบ โดยได้ให้ค านิยามของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไว้ดังนี้ 
  1) ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) หมายถึง ธรรมชาติท่ีมีคุณค่า
ทางวิทยาการและสุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นสัณฐานส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็น
เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ เมื่อถูกท าลายจะหมดสภาพไป 
ไม่สามารถฟื้นฟูคืนสภาพเดิมได้อีก เช่น เกาะ ภูเขา น้ าตก แหล่งน้ า ชายหาด และธรณีสัณฐาน 
  2) ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural Environment) หมายถึง ส่ิงแวดล้อมและ 
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บรรยากาศโดยรอบแหล่งศิลปกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กันท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งศิลปกรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างหรือก าหนดขึ้นท้ังในอดีตและปัจจุบัน และได้รับการยกย่องว่ามี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคโนโลยี ได้แก่ พระราชวัง วัด ศาสนสถาน ศาล อนุสาวรีย์ 
ป้อม คูเมือง ก าแพงเมือง อาคารท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม สะพาน ท่าน้ า และแหล่งชุมชนโบราณ 
 ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 94) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม หมายถึง สรรพส่ิง
ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยรอบแหล่งศิลปกรรมท้ัง
ท่ีเป็นองค์ประกอบและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อแหล่งศิลปกรรมนั้นๆ 
ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมคุณค่าและความส าคัญให้แก่ตัวศิลปกรรมและแหล่งศิลปกรรม ท้ังทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์-มานุษยวิทยา อีกท้ังช่วยเสริมคุณภาพให้เห็นความ
โดดเด่นในความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความสง่างามของสถานท่ี 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548: 1) จัดท าระบบเพื่อ
การอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม (Cultural Environment Conservation 
System : CECS) โดยน าระบบการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมี
การศึกษาและเก็บข้อมูลส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่โดยรอบแหล่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
สถาปัตยกรรม ท้ังในส่วนสภาพแวดล้อมกายภาพ ระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้คนในสังคม มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการรักษาคุณค่าของพื้นท่ี
โดยรวม การดูคุณค่าอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาร่วมกันอย่างมีขั้นตอน และใช้การพิจารณาพื้นท่ีซึ่ง
ต้ังอยู่บนพื้นฐานพื้นท่ีแบบท่ียังมีชีวิตอยู่ (living environment) โดยได้ให้ค านิยามของส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรม ไว้ว่า ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม หรือ ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม หมายถึง ขอบเขตพื้นท่ีหรือ
บริเวณทางภูมิศาสตร์ท่ีสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมใน ทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดยชุมชนเป็นผู้บอกเล่าถึงเรื่องราวของมนุษย์กับ
ธรรมชาติผ่านช่วงเวลาท้ังในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งในการให้ความส าคัญกับคุณค่าของพื้นท่ีโดยรวม เป็น
การน าคุณลักษณะส าคัญด้านต่างๆ มาก าหนดเป็นกลุ่มสาระส าคัญ (theme)  3 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มสาระส าคัญ ด้าน ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  (built environment)  
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพหรือรูปธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ไ ด้แก่ สถาปัตยกรรม 
ส่ิงก่อสร้าง โบราณสถาน ชุมชน โครงสร้างเมือง แหล่งโบราณคดี ฯลฯ  
  2) กลุ่มสาระส าคัญ ด้าน ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment)  
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพหรือรูปธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ า ป่าไม้ ฯลฯ   
  3) กลุ่มสาระส าคัญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมนามธรรม 
(intangible heritage) ครอบคลุมองค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพหรือนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์  
เหตุการณ์ส าคัญ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา กลุ่มชน อาชีพ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ฯลฯ  
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 2.1.2 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม   

  UNESCO (1972: 2) เอกสารอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ ก าหนดคุณลักษณะและนิยามของส่ิงต่างๆท่ีถือว่าเป็นมรดกโลกไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) มีความหมายครอบคลุมส่ิงต่างๆ ดังนี้
สภาพทางธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ หรือพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีการก าหนดขอบเขตไว้แน่ชัด ซึ่งมีลักษณะ
ทางกายภาพและทางชีวภาพเด่นชัด รวมถึงบริเวณท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศอันเป็นถิ่น
ท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ท่ีก าลังได้รับการคุกคาม หรือเป็นแหล่งเพาะและแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรม 
ชาติของพืชและสัตว์ที่หายาก ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในมิติสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์ 
  2) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) มีความหมายครอบคลุมส่ิงต่างๆ ดังนี้ 
   2.1) อนุสรณ์สถาน (Monuments) ผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม ซึ่งมีโครงสร้างและร่องรอยส่ิงต่างๆประกอบเป็นอาคารหรือแหล่งโบราณคดี  
   2.2) กลุ่มอาคาร (Groups of building) เป็นกลุ่มส่ิงก่อสร้างท่ีแยกจากกัน  
หรือท่ีมีความต่อเนื่องกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความสอดคล้องกลมกลืนหรือท่ีต้ังในภูมิทัศน์  
   2.3) แหล่ง (Sites) คือ ผลงานท่ีเกิดจากมนุษย์หรือผลงานท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างผลงานของธรรมชาติและผลงานมนุษย์ ซึ่งท้ังอนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและแหล่ง 
มีคุณค่าโดดเด่นในมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์หรือมานุษยวิทยา 
 มรดกทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2561: 3-4)  
  1) มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นกายภาพ (Tangible cultural heritage) คือ ส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมซึ่งสามารถมองเห็นและจับต้องได้โดยจะเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างสรรค์โดย
บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ ท่ี เป็น ช้ินงาน (Artifact) ซากปรักหักพัง (Manufactured 
debris/Ruins) ส่ิงก่อสร้าง (Structure) อนุสรณ์สถาน (Monument) ครอบคลุมท้ังส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีได้
และไม่ได้ ท่ีมีสภาพสมบูรณ์หรือเหลือเพียงร่องรอยทางโบราณคดี ท่ีมีการใช้งานปัจจุบันหรือไม่ใช้แล้ว 
  2) มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพ ( Intangible cultural heritage) คือ ส่ิง
นามธรรมท่ีเป็นมรดกทางจิตวิญญาณ การเรียนรู้ ความรู้สึก ความคิด ทักษะ ท่ีไม่สามารถมองเห็น
และจับต้องได้ เช่น ภาษา ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเช่ือ สถานท่ีประวัติศาสตร์ วรรณกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสร้างขึ้นและมีการถ่ายทอดด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นผ่านช่วงเวลาและมีการ
พัฒนาเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการส่ังสมองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ชุมชนมี          
อัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องเป็นลักษณะส าคัญของมรดกวัฒนธรรมนามธรรม   
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 2.1.3 ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมือง  

  ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมืองเป็นแนวคิดท่ีมองรูปแบบของเมืองเป็น
ภาพรวมเพื่อศึกษารายละเอียดและอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีปรากฏแล้วท าให้เมืองมีคุณลักษณะ
พิเศษ ซึ่งเมืองทุกเมืองจะมีลักษณะเฉพาะท่ีต่างกันสืบเนื่องมาจากองค์ประกอบท่ีมีอยู่ภายในเมือง 
  1) ลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมือง การศึกษาลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์
ของเมืองช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบท่ีส าคัญ สามารถแยกแยะคุณลักษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลักษณ์
แท้จริงของเมืองได้ และน าไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าท่ีมีต่อภาพรวม ซึ่งส่ิงท่ีบ่งบอกหรือส่งผลให้เกิด
ลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมืองมีหลายองค์ประกอบ เช่น รูปทรงของท่ีดิน พืชพรรณธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ รูปร่าง ขนาดและความหนาแน่นของเมือง ลักษณะเนื้อเมือง (Texture) ท่ีว่างและพื้นท่ี
เปิดโล่ง มุมมองและเส้นขอบฟ้า (Visual and Skyline) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ผสมผสานกับวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในเมือง โดยมีการกล่าวถึงองค์ประกอบท่ี
แสดงถึงลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมือง ดังนี้ 
 Alan Dobby (1978, อ้างถึงใน ชญานุตม์ ถาวโรฤทธิ์, 2560: 25-26) กล่าวว่า ลักษณะ 
เฉพาะของเมือง (identity) เกิดจากภาพรวม (image) ขององค์ประกอบต่างๆท่ีปรากฏขึ้นในเมือง ซึ่ง
ท าให้เมืองมีเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะพิเศษ โดยองค์ประกอบท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของเมือง ได้แก่  
   (1) การรวมตัวของลักษณะทางกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ        
พืชพรรณ กลุ่มอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีแสดงรูปแบบเฉพาะและความสูงของลักษณะทางกายภาพนั้น  
   (2) ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของส่ิงก่อสร้างนั้นๆ  
   (3) การแบ่งพื้นท่ีเมืองด้วยถนน โครงข่ายถนนหรือลานโล่ง และการใช้พื้นท่ี 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงรูปแบบเฉพาะของเมืองหรือลักษณะทางผังเมือง 
   (4) ขนาดของเมืองและประชากร  
   (5) บรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมืองท่ีรับรู้ได้และเป็นจินตภาพเฉพาะ  
   (6) ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง 
 Harry (1985: 1-9) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมืองเป็นส่ิงท่ีท าให้คนใน
ท้องถิ่นและผู้มาเยือนสามารถรับรู้ได้ถึงวิถีชีวิตและแบบแผนของคนในเมืองนั้นๆได้ หรือเป็นการ
แสดงออกซึ่งจิตวิญญาณของสถานท่ีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัว (Identity) ท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของเมือง โดยองค์ประกอบท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมือง ได้แก่ 
   (1) ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ์ ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
(topography) ลักษณะทางภูมิ ทัศน์  (urban landscape feature) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
(architectural style richness & color) สภาพของอาคาร (building condition) ช่วงอายุของ
อาคาร (age range of building) วัสดุและพื้นผิวของอาคาร (building materials & textures) 
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   (2) กิจกรรมและหน้าท่ีท่ีสังเกตได้ แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นท่ี 
รวมถึงอาคารและสภาพแวดล้อมต่อการใช้พื้นท่ี ได้แก่ จินตภาพของประเภทกิจกรรม (the image of 
area perceived by activity) ร ะ ดั บ กิ จ ก ร ร ม  ( level of activity) ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ป ร า ก ฏ 
(transparency) ล าดับและสัดส่วนการใช้งาน (range of uses & scale of uses) การรับรู้เสียงและ
กล่ิน (sound & smells) 
    (3) การส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย
และประสบการณ์ของมนุษย์ ได้แก่ รูปแบบกรรมสิทธิ์ (pattern of ownership) ข้อก าหนดของพื้นท่ี 
(area rule) ระดับการปิดล้อม (levels of encloses) พื้นท่ีเปิดโล่ง (open space) ท่ีว่างของเมือง
และรูปแบบธรรมชาติท่ีถูกน าเข้ามาภายในหรือรอบๆเมือง และโครงข่ายท่ีว่าง (network of spaces)  
  2) องค์ประกอบของเมือง  
   ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 103,106,131) ได้อธิบายไว้ว่า องค์ประกอบ
ของเมืองเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนและสะท้อนจิตวิญญาณของผู้อยู่อาศัย ซึ่งองค์ประกอบด้าน
กายภาพของเมืองมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างแยกจากกันไม่ได้ เนื่องจาก
ในทางหนึ่งลักษณะทางกายภาพเกิดขึ้นจากข้อก าหนดทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
ของพื้นท่ีนั้นๆ แต่อีกทางหนึ่งลักษณะทางกายภาพก็เป็นตัวก าหนดหรือเป็นข้อจ ากัดส าหรับการใช้
พื้นท่ีหรือสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของพื้นท่ีนั้นๆ ท้ังนี้การท าความเข้าใจองค์ประกอบของเมือง
จึงเป็นปัจจัยหลักส าหรับการวางแผนเพื่ออนุรักษ์ โดยองค์ประกอบของเมืองจ าแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
   (1) องค์ประกอบหลัก (primary urban elements) ได้แก่ โครงข่ายเมือง 
ย่าน พื้นท่ีย่อยของเมืองท่ีแบ่งแยกโดยถนนหรือบล็อก การแบ่งพื้นท่ีย่อยหรือบล็อก ถนนและ
แนวแกน จัตุรัสเมืองหรือลานเมือง ตลาดและทางเท้ามีหลังคาคลุม และจุดชมวิว 
   (2) องค์ประกอบรอง (secondary urban element) ได้แก่ พื้นท่ีพิเศษ 
(พื้นท่ีเพื่อการศึกษาและพื้นท่ีทางศาสนา) อนุสรณ์สถานด้านวัฒนธรรม (ย่านวัฒนธรรม ปราสาทและ
บริเวณเมืองเก่า) ย่านท่ีมีลักษณะเฉพาะ วิธีการก่อสร้างอาคาร 
   (3) องค์ประกอบด้านธรรมชาติ (nature’s role) ได้แก่ ภูมิประเทศ แม่น้ า 

 2.1.4 ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์  

  ส่ิงท่ีควรอนุรักษ์มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับมุมมองและจุดประสงค์ของการอนุรักษ์ 
เช่น ส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคัญ ส่ิงท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ส่ิงท่ีหายาก ส่ิงท่ีมีความเปราะบาง
ซึ่งเส่ียงต่อการถูกท าลาย หรือส่ิงท่ีอาจสูญหายไปหากไม่มีการสงวนรักษาไว้ เป็นต้น ท้ังนี้ส่ิงท่ีควร
อนุรักษ์นั้นคลอบคลุมท้ังส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
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 สิทธิพร ภิรมย์รื่น (2555, อ้างถึงใน  ชญานุตม์ ถาวโรฤทธิ์ , 2560: 30) ได้อธิบายว่า
ส่ิงแวดล้อมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ประกอบด้วย (1) บริเวณธรรมชาติ (natural area) ท่ีสวยงามและ 
มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ (2) เมืองและหมู่บ้าน (town and villages) ท่ีมีการผสมผสานของ      
วิถีชีวิตท่ีชัดเจน (3) เส้นขอบฟ้าและช่องมองทิวทัศน์ (skylines and view corridors) ท่ีมีลักษณะ
โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ในการจดจ า (4) ย่านและชุมชนย่อย (districts and neighborhoods) ท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารหรือภูมิทัศน์ของ
ชุมชนรวมท้ังชุมชนบางกลุ่มท่ีมีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจและต่างจากท่ีอื่น 
(5) ภูมิทัศน์ถนน (streetscape) แม่น้ าล าคลอง ภูมิทัศน์เมือง (townscape) ซึ่งเป็นโครงสร้างและ
องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของเมือง (6) รูปด้านหน้าอาคาร (facade) ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของภูมิทัศน์ถนนและท่ีว่างของชุมชน (7) อาคาร (building) รวมไปถึงท่ีต้ังและบริเวณข้างเคียง     
(8) วัสดุและช้ินส่วน (objects and fragments) ท่ียังคงหลงเหลืออยู่ของส่ิงก่อสร้างและอาคาร     
(9) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ท้ังท่ีปรากฏเป็นรูปร่างชัดเจน ได้แก่ อาคารส่ิงก่อสร้าง 
สถานท่ี และท่ีเป็นนามธรรม เช่น ประเพณี พิธีกรรมและวิถีชีวิต (10) สภาพโดยรอบของพื้นท่ีหรือ
แหล่งมรดกส่ิงก่อสร้าง (setting) ท่ีมีความน่าสนใจทางกายภาพและทัศนียภาพ แสดงถึงความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณท้ังในอดีตและปัจจุบัน ส่วน
เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคัดเลือกเพื่ออนุรักษ์ คือ สุนทรียภาพ ความเป็นตัวแทน ความหายาก ความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม การส่งเสริมบริเวณข้างเคียง ความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง 
 ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 30-31) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์จะเปล่ียน 
แปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งแรกเริ่มจะสงวนรักษาส่ิงส าคัญเด่ียวๆ ภายหลังจึงเปล่ียนเป็นการอนุรักษ์ท้ัง
บริเวณ โดยส่ิงท่ีอยู่ในเมืองซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ  
  (1) สถาปัตยกรรม ได้แก่ อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ  นับต้ังแต่ก าแพงเมือง 
สะพาน โบสถ์ วัดและศาสนถาน โดยคุณค่าความส าคัญของส่ิงท่ีควรอนุรักษ์ซึ่งใช้พิจารณาคัดเลือก
เพื่ออนุรักษ์ คือ สมควรยอมรับว่าเป็นงานศิลปะหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีวิจิตรล้ าเลิศ อุดมไปด้วย
คุณลักษณะแห่งตระกูลศิลปะนั้นๆ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีหายากหรือไม่เหมือนท่ีไหน เป็นตัวเช่ือมต่อ
แห่งสถาปัตยกรรม เป็นตัวอย่างพัฒนาการทางเทคนิค เป็นส่ิงเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญ 
  (2) อัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ กลุ่มอาคาร ผังเมือง ถนน บรรยากาศ 
 ส านักจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2560: 6-14) อธิบายไว้ว่า ย่านชุมชนเก่า
จัดเป็นศิลปกรรมประเภทหนึ่งท่ีได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่า ส่ิงท่ีควรอนุรักษ์ในย่านชุมชนเก่า
ประกอบด้วยมรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นกายภาพและไม่ใช่กายภาพ ดังนี้ ลักษณะโครงสร้างชุมชน 
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และระบบนิเวศธรรมชาติ ลักษณะท่ีเกี่ยวเนื่องกับมุมมอง กิจกรรมด้ังเดิมและ
วัฒนธรรม ความหมายเชิงประวัติศาสตร์ การสืบปฏิบัติประเพณี และความทรงจ าท่ีมีต่อพื้นท่ีนั้นๆ 
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 2.1.5 การประเมินคุณค่าความส าคัญ  

  ส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบ
ของเมืองเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีความส าคัญกับมนุษย์ท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ ซึ่งควรแก่การ
อนุรักษ์หรือด ารงคุณค่าความส าคัญเอาไว้ การศึกษาและประเมินคุณค่าความส าคัญเป็นขั้นตอน
ส าคัญในกระบวนการอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นการพิจารณาว่าส่ิงนั้นๆ มีคุณค่าโดดเด่นในด้านใดบ้างและ
มีความส าคัญในระดับใด ท าให้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดและทราบถึงคุณค่าความส าคัญท่ี
รองลงมา เพื่อน าไปสู่การวางแผนรักษาคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นท่ีสุดเอาไว้โดยยังคงคุณค่าความส าคัญ
ในด้านท่ีรองลงมาด้วย รวมไปถึงการเลือกวิธีจัดการท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็น
การท าลายหรือลดทอนคุณค่าความส าคัญท่ีมี โดยคุณค่าความส าคัญเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ก าหนดขึ้นจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงบริบทของสังคมนั้นๆ จึงท าให้การ
ก าหนดคุณค่าความส าคัญท่ีความแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้การรับรู้ของมนุษย์ท่ีแตกต่างกันก็
ส่งผลกับการก าหนดคุณค่าความส าคัญ โดยคุณค่าความส าคัญนั้นสามารถมีได้หลายด้านซึ่งในบางครั้ง
ก็ขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนกันภายในตัวเองจนกลายเป็นประเด็นยุ่งยากในการจัดการ นักวิชาการและ
องค์กรต่างๆ จึงได้เสนอเกณฑ์การประเมินคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม หรือลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมืองไว้มากมาย โดยจะกล่าวถึงเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าความส าคัญท่ีได้รับการยอมรับและอ้างอิงถึงเสมอเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจและใช้
เป็นแนวทางส าหรับการสร้างเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548: 23) กล่าวถึงการ
ประเมินคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม ว่าเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
คุณค่าความส าคัญประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณค่าและสภาพความแท้ด้ังเดิม ซึ่งส่วนแรกเป็นตัวบ่ง
บอกคุณค่าด้านต่างๆ ส่วนท่ีสองเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณค่านั้นๆ ตกทอดถึงปัจจุบันมากน้อยเพียงใด ดังนี้ 
  (1) คุณค่า (Value) คุณค่าคือส่ิงท่ีให้ประโยชน์ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจกับ
มนุษย์ ซึ่งคุณค่านั้นขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
   (1.1) คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Identity Value) คุณค่าด้านศิลปะและเทคนิค (Artistic & 
Technical Value) คุณค่าในเรื่องความหายาก (Rarity Value) 
   (1.2) คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ คุณค่า
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่าด้านการใช้สอย (Functional Value) คุณค่าด้านข้อมูล
และการศึกษาหาความรู้ คุณค่าด้านสังคม (Social Value) คุณค่าด้านการเมือง (Political Value) 
  (2) สภาพความแท้ด้ังเดิม (Authenticity) ได้แก่ ท่ีต้ัง (Location) บริเวณโดยรอบ 
(Setting) วัสดุ (Material) รูปแบบ (Style) ฝีมือช่าง/เทคนิคการก่อสร้าง (Craftsmanship) 
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 Australia ICOMOS (2000: 12) ได้กล่าวถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไว้ ในกฎบัตร      
Burra Charter 1999 ว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นประกอบด้วยคุณค่า 4 ด้าน ดังนี้  
  (1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical significance) แสดงถึงการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการการด ารงอยู่ของกลุ่มชนและสังคมท่ีสืบทอดกันมาแต่อดีต เป็นคุณค่าท่ีเนื่องด้วยการมี
อิทธิพลหรือได้รับอิทธิพลซึ่งเช่ือมโยงกับบุคคล เหตุการณ์หรือกิจกรรมในประวัติศาสตร์ ยุคสมัย 
ความส าคัญในการสร้างและสถานท่ี การพัฒนาหรือขั้นตอนทางวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์ 
วิวัฒนาการของประเทศหรือชุมชน และคุณค่าจะมีมากขึ้นหากหลักฐานเชิงประจักษ์ด ารงสถานะอยู่ 
  (2) คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่า
เชิงความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับมุมมองและการรับรู้ความงามทางประสาทสัมผัส สามารถพิจารณาได้จาก
คุณลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นหรือสัมผัสได้ เช่น รูปแบบ ขนาด สี พื้นผิว วัสดุ จังหวะ กล่ิน เสียง 
การผสมผสาน ความสมดุลและกลมกลืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานท่ีและการใช้ หรือความงามท่ีเป็น   
แรงบันดาลใจและกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ รวมถึงความงามท่ีแสดงในเชิงทักษะขั้นสูง   
  (3) คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นความนิยมทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ส่ิงของหรือสถานท่ีซึ่งมีความหมายเชิงสังคม ส านึกความเป็นชาติ จิตวิญญาณหรือมิติทางวัฒนธรรม 
อื่นๆต่อกลุ่มบุคคล โดยเกี่ยวข้องกับความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์หรือมีความส าคัญต่อกลุ่มบุคคล 
  (4) คุณค่าทางวิทยาการ (Scientific Significance) ส่ิงท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ 
ต่างๆ นั้นให้คุณค่าเชิงการมีส่วนร่วมในข้อมูลท้ังในด้านความหายาก เอกลักษณ์ คุณภาพหรือการเป็น
ตัวแทน และคุณค่านี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีได้จากแหล่งความรู้และข้อมูลนั้น
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นกระบวนการศึกษาตามหลักวิชาการท่ีเช่ือถือได้ 
รวมถึงความส าคัญของส่ิงท่ีได้จากแหล่งความรู้และข้อมูลท่ีน าไปสู่ข้อมูลต่อไปและเกิดประโยชน์ 
 Feilden and Jokilehto (1998: 17) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณค่าความส าคัญของ
มรดกวัฒนธรรมว่าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural values) และคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัย (contemporary socio-economic values) ซึ่งสาระส าคัญนั้นมีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมของส านัก 
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย Feilden and Jokilehto ยังกล่าวไว้
ด้วยว่า การพิจารณาความแท้และบูรณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม  
  (1) ความแท้ (authenticity) หมายถึง การคงอยู่ของความด้ังเดิม ซึ่งประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ วัสดุ (material) ฝีมือช่าง (workmanship) รูปแบบ (design) สภาพโดยรอบ (setting) 
  (2) บูรณภาพ (integrity) หมายถึง ความครบถ้วนสมบูรณ์/การรักษาองค์รวม 
(wholeness) และการไม่รบกวนใดๆ (intactness) โดยการรักษาความแท้ท้ัง 4 ด้านหมายถึงการ
รักษาบูรณภาพเอาไว้ได้ แต่หากมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่เหมาะสมก็จะเกิดการสูญเสียบูรณภาพ 
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 กรมศิลปากร (2552: 2-7, 10-12) กล่าวถึงการจัดล าดับความส าคัญของโบราณสถานไว้ว่าใน
การควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานนั้นจะจ าแนกเป็นประเภทและระดับต่างๆ ตามล าดับความส าคัญ
เนื่องจากโบราณสถานมีอยู่จ านวนมาก และทุกแห่งต่างก็มีคุณค่าความส าคัญในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมด้วยกันท้ังส้ิน แต่โบราณสถานแต่ละแห่งจะมีลักษณะเด่นในด้านต่างๆ และความต้องการ
ในการดูแลรักษามากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานจึงมีการก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าขึ้นโดยน าสาระส าคัญมาจาก Charter ต่างๆ อันเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากลส าหรับการจัดล าดับความส าคัญของโบราณสถานของกรมศิลปากรประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
  (1) การประเมินคุณค่า ประกอบด้วย 5 ด้าน 
   (1.1) คุณค่าทางสุนทรียภาพ พิจารณาจาก ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม     
ผังบริเวณ และความกลมกลืนของอาคารกับสภาพแวดล้อม 
   (1.2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิจารณาจาก ความเกี่ยวข้อง 
กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ ประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์การก่อสร้าง
หรือบูรณะท่ีมีความส าคัญ ความเป็นหลักฐานทางโบราณคดี อายุสมัย 
   (1.3) คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา พิจารณาจาก ความเป็นของแท้ 
ด้ังเดิม (วัสดุ เทคโนโลยี/ฝีมือช่าง รูปแบบศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม ท่ีต้ัง/สภาพแวดล้อม) ความ    
หายาก ความหมายท่ีเข้าใจได้ การเป็นตัวแทน (ตัวแทนของรูปแบบ ยุคสมัย หรือพื้นท่ี) 
   (1.4) คุณค่าทางสังคม พิจารณาจาก ความผูกพันต่อท้องถิ่น การเป็นท่ี    
ยอมรับ ความต่อเนื่องของการใช้สอย 
   (1.5) คุณค่าด้านขนาด พิจารณาจาก ขนาดเล็ก/ใหญ่ 
  (2) การประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ พิจารณาจาก ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
องค์ประกอบ พื้นผิวและสีของวัสดุ การประกอบกิจกรรมท่ีเหมาะสม คุณค่าของสภาพแวดล้อม ความ 
สามารถท่ีจะมองเห็นได้ชัดเจน ความสัมพันธ์กับโบราณสถานใกล้เคียง ระบบการสัญจรและเข้าถึง     
ซึ่งจัดล าดับศักยภาพในการอนุรักษ์ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
   (2.1) ศักยภาพสูง คือ มีความพร้อม/สมควร อย่างยิ่งท่ีจะได้รับอนรุักษ์ 
   (2.2) ศักยภาพปานกลาง คือ มีความพร้อม/สมควร ท่ีจะได้รับอนุรักษ์   
   (2.3) ศักยภาพต่ า คือ ยังไม่มีความพร้อม/สมควร ท่ีจะได้รับอนุรักษ์   
  (3) การประเมินการด าเนินงานอนุรักษ์ พิจารณาจาก ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ
เกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือจากธรรมชาติ ซึ่งจัดล าดับการด าเนินงานอนุรักษ์ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
   (3.1) เร่งด่วน คือ เส่ียงต่อการเส่ือมสภาพมากต้องอนุรักษ์โดยด่วน 
   (3.2) จ าเป็นแต่ไม่เร่งด่วน คือ เส่ียงต่อการเส่ือมสภาพต้องอนุรักษ ์
   (3.3) ยังไม่มีความจ าเป็น คือ เส่ียงต่อการเส่ือมสภาพน้อยรออนุรักษ์ทีหลัง 
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 ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 21) ได้อธิบายไว้ว่า องค์ประกอบของเมืองมี คุณค่า
ความส าคัญต่อผู้อยู่อาศัย การเก็บรักษาหรืออนุรักษ์องค์ประกอบเมืองย่อมก่อให้เกิดคุณค่าด้านต่างๆ 
คุณค่าท่ีส าคัญท่ีสุดของการอนุรักษ์ คือ สะท้อนความมีเอกลักษณ์และความต่อเนื่องของวัฒนธรรม 
รวมถึงสะท้อนว่าส่ิงท่ีอนุรักษ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรม แบ่งคุณค่าออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  (1) คุณค่าทางจิตใจ ประกอบด้วย เกิดความมหัศจรรย์ใจ มีเอกลักษณ์ มีความ
ต่อเนื่อง มีความหมายทางจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์ 
  (2) คุณ ค่าทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย เป็นหลักฐาน เป็นประวั ติศาสตร์           
เป็นภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศ เป็นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
  (3) คุณค่าทางการใช้ ประกอบด้วย มีประโยชน์ใช้สอย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ       
มีคุณค่าทางสังคม มีคุณค่าทางด้านการศึกษา มีคุณค่าทางการเมืองและระบบคุณธรรม 
 ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 100-103) ได้อธิบายไว้ว่า การอนุรักษ์เมืองจ าเป็นต้องระบุ
ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติพื้นฐาน เนื่องจากพื้นท่ีเมืองอาจมีลักษณะคล้ายกันจนไม่ทราบว่า
ลักษณะเด่นและส่ิงท่ีควรเก็บรักษาไว้ของพื้นท่ีนั้นคืออะไร ซึ่งการค้นพบลักษณะเด่นและคุณสมบัติ
พื้นฐานท่ีควรเก็บรักษาไว้จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางอนุรักษ์ ส่วนการค้นหาลักษณะเด่นและคุณ 
สมบัติพื้นฐานของพื้นท่ีท าได้โดยการประเมินคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์เมือง พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ  
  (1) ลักษณะเด่น (major characteristics) พื้น ท่ีควรมี ลักษณะเด่น ท่ีส าคัญ  2 
ประการ คือ ความงามและประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและแสดงถึงเอกลักษณ์ โดยเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมด้านความส าคัญ ขนาด สัดส่วน และเกี่ยวข้องกับผลท่ีส่งออกมาเป็นภาพรวมของเมือง 
  (2) คุณสมบัติพื้นฐานการอนุรักษ์เมือง (essential qualities for conservation) 
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ (conservation area) พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ 
คือ พื้นท่ีเมือง (the urban setting) ความรู้สึกเป็นสถานท่ี (sense of place) การเช่ือมโยงภายใน 
(internal links) รูปแบบและการออกแบบ (style & design) และฝีมือช่าง (workmanship) ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการประเมินคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์เมืองนั้นมีส่วนท่ีสอดคล้องกับการประเมิน
คุณค่าความส าคัญตรงท่ีเป็นการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคัญเด่นชัด 

 2.1.6 ระดับของการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์   
  ในการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์จะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับส่ิงท่ี 
ต้องการอนุรักษ์หรือสาเหตุของการเส่ือมโทรม  
 ปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 32-35) แบ่งระดับของการอนุรักษ์ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
  (1) การป้องกันการเส่ือมสลายหรือการอนุรักษ์โดยทางอ้อม (prevention of 
deterioration or indirect conservation) ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อม ป้องกันสาเหตุการ
เส่ือมโทรม ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอและลดอันตราย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการป้องกันความทรุดโทรม 
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  (2) การสงวนรักษาสภาพปัจจุบัน (preservation of existing state) คือ การรักษา
ให้คงสภาพท่ีเป็นอยู่และป้องกันความทรุดโทรมท่ีจะเกิดขึ้น ส่วนซ่อมแซมจะกระท าเมื่อมีความจ าเป็น 
  (3) การเสริมความมั่นคงหรือการอนุรักษ์โดยตรง (consolidation of the fabric 
or direct conservation) คือ การเพิ่มหรือใส่วัสดุเช่ือมประสานหรือรับน้ าหนักในโครงสร้างจริงของ
ส่ิงท่ีต้องการอนุรักษ์ เพื่อให้โครงสร้างคงทนหรือโยงยึดให้เป็นช้ินเดียวกัน โดยต้องค านึงถึงการรักษา
ระบบและรูปทรงของโครงสร้างเดิม ใช้วิธีท่ีเหมาะสมและไม่ท าลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ 
  (4) การปฏิสังขรณ์ (restoration) คือ การฟื้นฟูแนวความคิดด้ังเดิมของวัตถุต่างๆ 
หรือการท าให้ความด้ังเดิมของวัตถุกลับสู่ความชัดเจน โดยท าบนพื้นฐานของการเคารพวัตถุด้ังเดิม
และพยานหลักฐานท่ีแท้จริง การเปล่ียนช้ินส่วนผุพังหรือสูญหายต้องกลมกลืนกับโครงสร้างท้ังหมดแต่
ต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างจากของเดิมเพื่อไม่ให้เป็นการปลอมแปลงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  (5) การฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) การใช้งานตามวัตถุประสงค์ด้ังเดิมเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการอนุรักษ์เพราะหมายถึงเกิดการเปล่ียนแปลงน้อย แต่ในบางกรณีการเปล่ียนแปลงการใช้
งานเดิมด้วยการน ามาใช้งานหรือการท าให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในปัจจุบัน โดย
อาจมีหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเดิม นั้นเป็นหนทางเดียวท่ีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
สุนทรียภาพจะถูกรักษาได้อย่างมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
  (6) การผลิต ช้ิน ส่วน ใหม่  (reproduction) คือ  การจ าลองหรือสร้างใหม่ ให้
เหมือนเดิม ท้ังเพื่อเปล่ียนแทนช้ินส่วนท่ีถูกน าไปเก็บรักษา เพื่อทดแทนช้ินส่วนท่ีสูญหาย เส่ือมโทรม
หรือถูกท าลาย เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ ซึ่งช้ินส่วนใหม่ท่ีน าไปแทนท่ีนั้นก็เพื่อรักษาเอกภาพโดยรวม 
  (7) การสร้างใหม่ (reconstruction) คือ การสร้างอาคาร ส่ิงก่อสร้างหรืออื่นๆขึ้น
ใหม่ให้มีสภาพเหมือนเดิมโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานท่ีถูกต้องเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ 
 Catanese and Snyder (1988) กล่าวว่า ในการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือใช้หลายวิธีร่วมกันได้ ซึ่งวิธีในการอนุรักษ์ประกอบด้วย การป้องกัน สงวนรักษา บูรณะ ฟื้นฟู 
สร้างขึ้นใหม่ ย้ายท่ีต้ัง และการส่ือความหมาย ( interpretation) ซึ่งเป็นการน าเสนอคุณค่าความ 
ส าคัญเพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึง ท าได้โดยการใช้ป้ายส่ือความหมาย นิทรรศการหรือส่ือ
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงว่าการศึกษาและวิจัย (study and research) ก็เป็นวิธีการอนุรักษ์   

 2.1.7 กระบวนการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์  

  ระบบเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม (CECS) เป็นแนวทาง 
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับการดูแลพัฒนาเมือง มุ่ง
รักษาคุณค่าพื้นท่ีโดยรวมบนพื้นฐานการพิจารณาพื้นท่ีแบบมีชีวิต ซึ่งประโยชน์ใช้สอยปัจจุบัน
กลมกลืนไปกับการป้องกันรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ โดยจัดท าขึ้นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอย่าง 
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เหมาะสมสามารถด ารงคุณค่า ความส าคัญควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีข้ันตอนการ 
ด าเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2548: 3) 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงข้ันตอนด าเนินการของระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2548) 
 

  1) การศึกษาระดับกว้าง   
   1.1) การสรุปคุณลักษณะส าคัญ เป็นการศึกษาภาพรวมของพื้นท่ีเพื่อสรุป
คุณลักษณะ แล้วน ารายช่ือของส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีเป็นคุณลักษณะส าคัญมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ซึ่ง
ก าหนดไว้เป็นสาระส าคัญ (Them) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น กลุ่ม
สาระส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระส าคัญด้านประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม 
   1.2) การระบุแหล่งส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นการระบุพื้นท่ีท่ีมีความ 
ส าคัญเบ้ืองต้นโดยน ารายช่ือของส่ิงแวดล้อมต่างๆท่ีเป็นคุณลักษณะส าคัญมาจัดท าผังกายภาพตาม
กลุ่มสาระส าคัญส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูล แล้วการน าผังกายภาพแต่ละกลุ่มสาระส าคัญมาซ้อนทับกัน
พิจารณาจ านวนการซ้อนทับกันของสาระส าคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อระบุหาบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญ  
   1.3) การส ารวจจัดท าเอกสารข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยระบุ
ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีส ารวจและท าการส ารวจร่วมกับคนในพื้นท่ี เพื่อให้เห็นถึงต าแหน่ง องค์ประกอบ
ส าคัญและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื้นท่ี อาจใช้เป็นรายการตรวจสอบ (Check list) เพื่อให้
ข้อมูลมีความครบถ้วน โดยเก็บท้ังข้อมูลระดับพื้นท่ีและระดับองค์ประกอบส าคัญเป็นระบบฐานข้อมูล 
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   1.4) การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์ การน าข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 3 มา
ประเมินและวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ด้านคุณค่าความส าคัญ (ได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อท่ี 2.1.4) ด้านภัย
คุกคามและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ในส่วนนี้เป็นการมองแนวโน้มและระบุปัจจัยการสูญเสียคุณค่า
ความส าคัญและสภาพความแท้ด้ังเดิมท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีท้ังในระดับองค์ประกอบและภาพรวมของ
พื้นท่ี ท้ังปัจจัยภายนอกและภายในควบคู่กันอย่างรอบด้านซึ่งจะท าให้บรรเทาและป้องกันความ
สูญเสีย รวมถึงช่วยให้สามารถก าหนดแผนรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้าน
แนวทางการอนุรักษ์พื้นท่ี ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงแนวทางในการเก็บรักษาคุณค่าความส าคัญ
ของพื้นท่ีและป้องกันด้านภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งน ามาใช้ประกอบการก าหนดนโยบายและแผนงาน 
   1.5) การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน เป็นการพิจารณาเลือกพื้นท่ีซึ่งผล
การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนจะเป็นตัวบ่งช้ีพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนินงานก่อนและหลัง  
   1.6) การบูรณาการเข้าสู่แผนระดับกว้าง เป็นการเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ให้อยู่
ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS) เพื่อน าไปใช้เป็นช้ันข้อมูลท่ีเป็นส่วนประกอบของการจัดท าผังเมือง
หรือผังพัฒนาต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การก าหนดแนวทางพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับพื้นท่ี 
  2) การศึกษาระดับละเอียด  
   2.1) การก าหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เป็นกรอบก าหนดการท างานให้
สอดคล้องกับจุดหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์อาจเริ่มจากประเด็นปัญหาแล้วแปลงสู่วัตถุประสงค์ 
   2.2) การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแผน การเก็บข้อมูลท่ีมีผลกับคุณลักษณะ
ส าคัญของพื้นท่ีในทุกองค์ประกอบท่ีมีในพื้นท่ี โดยใช้วิธีท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
   2.3) การน าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
    - การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน เป็นการน าข้อมูล
เช่ือมโยงเข้าสู่เครื่องมือการวางแผนเพื่อให้รูปแบบการด าเนินการชัดเจนขึ้น เช่น เช่ือมโยงแนวทาง
ด าเนินงานของรัฐเข้าสู่ฐานทรัพยากรในพื้นท่ีแล้วก าหนดเป็นมาตรการและแผนงาน ดังนี้ (1) 
มาตรการส่งเสริมการเก็บรักษาอาคารเก่า โดยมีแผนงานคือจัดท าทะเบียนอาคารเก่าเพื่ออนุรักษ์ 
จัดท าคู่มือการปรับปรุงอาคารเก่า จัดอบรมช่างโดยช่างฝีมือด้ังเดิม (2) มาตรการส่งเสริมการสร้าง
อาคารให้กลมกลืนกับอาคารเก่า โดยมีแผนงานคือระบุต าแหน่งอาคารใหม่ท่ีไม่เข้ากันกับบริบทและ
บริเวณท่ีต่อเนื่องกับอาคารเก่าในพื้นท่ี จัดท าคู่มือการออกแบบอาคารใหม่ (Design guideline) (3) 
มาตรการส่งเสริมการใช้อาคารเก่าท่ีท้ิงร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีแผนงานคือระบุอาคารเก่า
ท้ิงร้างเพื่อปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ (4) มาตรการการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงนิเวศ 
โดยมีแผนงานคือก าหนดเส้นทาง พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก อบรมบุคลากรให้มีความรู้ข้อมูลพื้นท่ี  
    - การก าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ มาตรการมี 2 รูปแบบ คือ 
มาตรการจูงใจและมาตรการควบคุม ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างกันต้องพิจารณาตามความจ าเป็น  



  20 

(1) มาตรการจูงใจ เช่น การยกเว้นภาษีบางประเภทให้กับอาคารอนุรักษ์ การอ านวยความสะดวกใน
การขออนุญาตปรับปรุงอาคารเก่า การสร้างสิทธิพิเศษให้กับอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ท่ีสร้างตาม     
คู่มือ เช่น เพิ่มสัดส่วนพื้นท่ีอาคารต่อท่ีดิน (FAR or GCR) การมอบรางวัลและเผยแพร่สู่สาธารณะ
ให้กับอาคารท่ีอนุรักษ์ได้ดี การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สาธารณะ (Public awareness) เพื่อเผยแพร่
ความรู้และคุณค่าความส าคัญของพื้นท่ี การออกเงินสนับสนุนร่วมกับเจ้าของบ้านในการปรับปรุง     
(2) มาตรการควบคุม เช่น การก าหนดความสูง การใช้ท่ีและดินอาคาร การก าหนดวัสดุ สี และ
รูปแบบของหลังคา การขึ้นทะเบียนโบราณสถานอาคารอนุรักษ์ เป็นต้น 
    - การจัดท าผังกายภาพเพื่อการอนุรักษ์ เช่น แบบผังเสนอแนะเชิง
พื้นท่ีและแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อคงความสมดุลของนิเวศชุมชนและคุณค่าโดยรวมของ
พื้นท่ี ผังเสนอแนะเชิงองค์ประกอบ เพื่อรื้อฟื้นและรักษาคุณค่าองค์ประกอบส าคัญ หรือแผนท่ีชุมชน 

 2.1.8 แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

  หลักการอนุรักษ์มักจะเกี่ยวข้องกับการเล็งเห็นและตระหนักรู้ถึงคุณค่าความส าคัญ 
การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าความส าคัญ การควบคุมการเปล่ียนแปลงเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจท าให้
สูญเสียคุณค่า การด าเนินการอนุรักษ์และการบริหารจัดการเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาสามารถ
ควบคู่ไปด้วยกันอย่างเหมาะสม รวมถึงการผนวกการอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาหรือการวางผังเมืองเพื่อเช่ือมโยงการรักษาองค์ประกอบส าคัญและสภาพแวดล้อมโดยรวม 
 Catanese and Snyder (1988) และปรานอม ตันสุขานนท์ (2559: 228) กล่าวถึงแนวทาง
ปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมในเมืองและย่านประวัติศาสตร์ไว้ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
  1) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม
กับบริบทของเมือง การฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามีชีวิต การจัดให้มีพื้นท่ีเปิดโล่งสาธารณะเพื่อประกอบ
กิจกรรมโดยพิจารณาถึงการออกแบบท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับการใช้งานและเพิ่มความสัมพันธ์เชิง
บวกแก่ลักษณะภูมิประเทศ โครงสร้างเมืองและองค์ประกอบทางธรรมชาติของพื้นท่ี  
  2) ด้านการพัฒนาเมืองและก่อสร้างอาคาร ต้องส่งเสริมลักษณะเฉพาะและคุณค่า
ความส าคัญของพื้นท่ี ดังนี้ การบ ารุงรักษาอาคาร ส่ิงก่อสร้างและสภาพแวดล้อมให้ด ารงคุณค่าอยู่
เสมอ การควบคุมการออกแบบสถาปัตยกรรมควรพิจารณาให้มีความกลมกลืนและเข้ากันได้กับจิต
วิญญาณของอาคารข้างเคียงโดยตลอดท้ังย่าน การควบคุมอาคารและส่ิงก่อสร้างควรพิจารณาท้ังใน
ด้านรักษาแนวอาคารเดิม มวล ความสูง วัสดุ ลักษณะภายนอกและองค์ประกอบอื่น เช่น หลังคา 
ประตู หน้าต่าง เพื่อไม่ให้เป็นการท าลายบรรยากาศและเกิดทัศนียภาพท่ีขัดแย้ง การควบคุมความ
หนาแน่นของบริเวณหรือย่านควรพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างพื้นท่ีแต่ละช้ันกับพื้นท่ีดิน (FAR) และ
สัดส่วนของท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างปกคลุมกับไม่มี (BCR) 
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  3) ด้านการคุ้มครองคุณค่าความงามและบรรยากาศโดยรวม สามารถท าได้โดยการ 
ขึ้นทะเบียนวัตถุและบริเวณเพื่อให้การป้องกันแก่ส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคัญ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติไปควบคู่กันการดูแลรักษาบรรยากาศโดยรวมและลักษณะพิเศษท่ีปรากฏ
ในพื้นท่ี เช่น แม่น้ า ล าคลอง พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีธรรมชาติและป่าไม้ การรักษาพื้นท่ีโดดเด่นทางภูมิทัศน์
ให้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งสีเขียวซึ่งเป็นแหล่งท่ีงดงามและให้ความรื่นรมย์แก่เมือง การสร้างสรรค์ภูมิทัศน์
และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติ ส าหรับโครงการพัฒนาและ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ เช่น สะพานลอย ถนนคร่อมคลอง ควรพิจารณา
อย่างระมัดระวังก่อนด าเนินการเพราะอาจสร้างให้เกิดความเสียหายแก่ทัศนียภาพโดยรวมของพื้นท่ี 
  4) ด้านเส้นทางสัญจร ระบบถนนควรสร้างเล่ียงบริเวณท่ีจะอนุรักษ์ และถนนเดิมใน
บริเวณอนุรักษ์ให้ปรับเปล่ียนเป็นทางเท้า ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในเขตอนุรักษ์ ทางเท้าควร
พิจารณาให้มีความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่าย มีอุปกรณ์ประกอบถนนและบริเวณท่ีปลูกต้นไม้ ส่วนท่ี
เป็นทางเดินของทางเท้าต้องมีความกว้างท่ีเหมาะสมและทางเท้าใต้ชายคาควรมีเฉพาะในย่าน    
พาณิชยกรรม ถนนบางสายท่ีมีคุณค่าความส าคัญอาจมีการน าสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่งเสริมการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การควบคุมและลดการจราจรส าหรับรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถส่วนตัว
และคืนเมืองให้กับคนและจักรยาน อาจปิดการจราจรบนถนนบางแห่งแล้วเปิดเป็นทางเท้าเพื่อ
ส่งเสริมการจับจ่ายซื้อของซึ่งอาจให้มีหาบเร่แผงลอยท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมอยู่ด้วยเป็นสัดส่วน   
  5) ด้านบริการสาธารณะ การมีปัจจัยพื้นฐานและบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะและบริเวณท่ีเหมาะสม การควบคุมเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะ กิจกรรมต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมป้ายโฆษณาควรพิจารณาท้ังในด้าน
ขนาด รูปแบบ ต าแหน่งและการติดต้ังเพื่อไม่ให้เกิดการบดบังทัศนียภาพหรือกระทบกระเทือนต่อ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณะชน 
  6) ด้านการบริหารจัดการ การจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงานอนุรักษ์ 
นอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีมีคุณค่ากับสภาพแวดล้อมโดยรวม การรักษามุมมองและ
เส้นขอบฟ้า การรักษาประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมในด้านความหลากหลายและความต่อเนื่องตาม
ช่วงเวลาและยุคสมัย การสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญา รวมถึงวางแผนเพื่อประโยชน์ใช้สอยใหม่ก็
เป็นแนวทางการอนุรักษ์ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2561: 22) 

 2.1.9 แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทางตรงสามารถท าได้หลายวิธี หลักส าคัญคือการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในทางอ้อมท าได้โดยการพัฒนาคุณภาพประขากร 
การใช้มาตรการต่างๆทางสังคม ทางกฎหมาย การวางนโยบายของรัฐและการศึกษาวิจัย ในท่ีนี้จะ
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กล่าวถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ีในรูปแบบการก าหนดพื้นท่ีและวางแผนใช้ประโยชน์เพื่อ
ควบคุมความเปล่ียนแปลงและรักษาคุณค่า ส่วนการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในความเป็นจริงแล้วส่ิงแวดล้อม
เป็นส่ิงเปราะบางเมื่อถูกท าให้สูญเสียสภาพตามธรรมชาติไปแล้วการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นั้นเป็นเรื่องยาก 
ต้องใช้เวลาและลงทุนลงแรงอย่างมากท้ังยังเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ การให้ความส าคัญและมุ่ง
ไปท่ีการปกป้องรักษาส่ิงท่ียังเหลืออยู่เป็นส่ิงท่ีควรท ามากกว่า แต่เมื่อเกิดการเส่ือมโทรมขึ้นแล้วการ
ฟื้นฟูจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างเล่ียงไม่ได้ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมโดยวิธีธรรมชาติเป็นหลัก 
  1) การก าหนดพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
   พื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมหมายถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ ท่ีก าหนดขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 43 และ 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เป็นกลไกทางกฎหมายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันหรือยับยั้งการด าเนินการท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมการด าเนินการซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมท่ีมี
คุณค่าท้ังทางธรรมชาติและศิลปกรรมให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืน การก าหนดพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บ ารุงรักษาและคุ้มครองส่ิงแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างสมดุล
ตามระบบนิเวศธรรมชาติและคงความสมบูรณ์เพื่อคนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต รวมท้ังแก้ไขป้ัญหา
ส่ิงแวดล้อม และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   1 .1 ) ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก ารก าห น ด เข ตพื้ น ท่ี คุ้ ม ครอ ง ส่ิ งแ วด ล้ อ ม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และ 4 5 
ก าหนดลักษณะพื้นท่ีท่ีเข้าข่ายเป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    (1) พื้นท่ีท่ีมีลักษณะตามมาตรา 43 คือ พื้นท่ีต้นน้ าล าธาร พื้นท่ีท่ี
มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีต่างจากท่ีอื่นโดยท่ัวไป พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีอาจถูก
ท าลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ
หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นท่ีนั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 
    (2) พื้นท่ีท่ีมีลักษณะตามมาตรา 45 คือ พื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุม
มลพิษ โดยพื้นท่ีเหล่านั้นมีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต จ าเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขทันทีแต่ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
 การจ าแนกเขตการจัดการในพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นท่ี โดยเขต
การจัดการพื้นท่ีคุ้มครองประกอบด้วย เขตอนุรักษ์ เขตจ ากัดการพัฒนา เขตพัฒนาเข้มข้น เขตการใช้
ประโยชน์แบบวิถีเดิม เขตโบราณสถานและแหล่งวัฒนธรรม เขตฟื้นฟูธรรมชาติและเขตกันชนเป็นต้น 
   1.2) หลักเกณฑ์ในการก าหนดมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ก าหนดการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
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หรือคุณค่าของส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ห้ามกระท าการใดท่ีอาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีจะด าเนินการต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นท่ีนั้นรวมท้ังการ
ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น
ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ี (กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ, 2562: 1) 
  2) การก าหนดแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ 
   การบุกรุกและเปล่ียนแปลงสภาพป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบ 
ต่างๆ ท้ังการต้ังถิ่นฐาน การเกษตรกรรม การตัดถนน การพัฒนาพื้นท่ีและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมถูกท าลาย ป่าไม้ถูกตัดขาดออกจากกันเป็นกลายหย่อมขนาดเล็กและเกิดสภาวะ
การแตกกระจายของผืนป่า มีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านขนาดและโครงสร้างทางธรรมชาติท าให้
ส่ิงมีชีวิตอยู่ในสภาวะไม่สมดุล หย่อมป่าขนาดเล็กมีชีวภูมิศาสตร์แบบเกาะ ( Island Biogeography) 
ส่งผลให้จ านวนชนิดพันธุ์ลดลง พืชและสัตว์เกิดการผสมพันธุ์ในหมู่ญาติท าให้มีพันธุกรรมท่ีอ่อนแอลง
และอาจสูญพันธุ์ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การท าให้พื้นท่ีหย่อมป่าสามารถ
กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งจะสร้างความต่อเนื่องให้กับระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์  
   2.1) การแตกกระจายของผืนป่า การแตกกระจายของผืนป่ามีกระบวนการ
เกิดหลายแบบซึ่ง Hunter (2002, อ้างถึงใน ทรงธรรม สุขสว่าง และธรรมนูญ เต็มไชย, 2557: 21-22) 
ได้สรุปขั้นตอนของกระบวนการเกิดการแตกกระจายของผืนป่า (Fragmentation Process) ได้ดังนี้ 
    (1) การตัดผ่าน (dissection) เป็นขั้นแรกของการเกิดการแตก
กระจาย โดยการตัดเส้นทางคมนาคมและพัฒนาเส้นทางประเภทต่างๆ ท้ังถนน ทางรถไฟและทางเดิน 
เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียพื้นท่ีธรรมชาติ 
    (2) การเป็นรูทะลุของผืนป่า (perforation) กิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์เป็นตัวการท าลายพื้นท่ีธรรมชาติ โดยการท าลายเริ่มจากพื้นท่ีขนาดเล็กเหมือนการเจาะรูไปบน
พื้นท่ีธรรมชาติ การลดลงของพื้นท่ีธรรมชาติจะแปรผันตามระดับความเข้มข้นของกิจกรรมของมนุษย์ 
    (3) การแตกกระจายของผืนป่า (fragmentation) เมื่อมีการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์การขยายพื้นท่ีเขตเมืองและพื้นท่ีเกษตรกรรมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้พื้นท่ี
ธรรมชาติเริ่มแยกตัวห่างออกจากกัน เกิดพื้นท่ีว่างขนาดใหญ่ระหว่างป่าและท้ายท่ีสุดเกิดเป็นหย่อม
ป่าขนาดใหญ่ โดยพื้นท่ีท่ีอยู่โดยรอบยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติอยู่ 
    (4) การลดจ านวนพื้นท่ีป่า (attrition) เวลาผ่านไปไม่กี่รุ่นของ
มนุษย์การขยายพื้นท่ีท ากินท าให้พื้นท่ีหย่อมป่าขนาดใหญ่เปล่ียนแปลงไปเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก 
พื้นท่ีโดยรอบเปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีเพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในประเภทต่างๆ ในท่ีสุดแล้วพื้นท่ี 
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ป่าธรรมชาติก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 
 
 

 
              ข้ันที่ 1                            ข้ันที่ 2                          ข้ันที ่3                            ข้ันที ่4                   
 

ภาพที่ 5 แสดงกระบวนการเกิดการแตกกระจายของผืนป่า 
ที่มา : หน่วยวิจัยการฟ้ืนฟูป่าไม้, (2549) 
 

   2.2) ความส าคัญของการเช่ือมต่อระบบนิเวศ แนวเช่ือมต่อท้ัง Ecological 
Corridor และ Wildlife Corridor เป็นเครื่องมือท่ีสามารถรักษาความเช่ือมโยงทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศให้มีกระบวนการท่ีสมบูรณ์ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและ
สัตว์สามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่างถิ่นอยู่อาศัยท่ีมีระยะทางห่างกันได้ การเคล่ือนย้ายของประชากร
สัตว์จากพื้นท่ีแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งเป็นการเพิ่มพื้นท่ีหากินและสร้างโอกาสการเจอกลุ่มอื่น ซึ่งเอื้อให้
เกิดกระจายพันธุ์ ลดการผสมเลือดชิด (inbreeding) สร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้สังคมสัตว์ป่า 
อีกท้ังพรรณพืชจะมีโอกาสแพร่พันธุ์ไปยังพื้นท่ีป่าท่ีห่างไกลออกไป การเช่ือมต่อระบบนิเวศด้วยแนว
เช่ือมต่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นท่ีท่ีถูกท าลายจากการพัฒนาซึ่งเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล มีเป้าหมายหลักในการรวมพื้นท่ีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้
กระบวนการทางระบบนิเวศป่าไม้มีความสมบูรณ์ มีการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวิตและเพิ่มความ
สมบูรณ์ในพื้นท่ีธรรมชาติ โดยการเช่ือมต่อกันของพื้นท่ีมีข้อพิจารณาหลัก 2 ประการ คือ 
    (1) ลักษณะความต่อเนื่ องของพื้ น ท่ี  พิ จารณามุมมองด้าน
โครงสร้าง (structural connectivity) โดยเน้นลักษณะหรือรูปลักษณ์ภายนอกท่ีท าการเช่ือมต่อ เช่น 
ความกว้าง ความยาว ความแคบหรือความโค้งของทางเช่ือมต่อ 
    (2) ความสามารถในการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต พิจารณาท่ีหน้าท่ี
ของแนวเช่ือมต่อในฐานะความสามารถท่ีท าให้มีการเช่ือมต่อกันได้ ความสามารถในการเช่ือมต่อเป็น
ส่ิงบ่งบอกว่าส่ิงมีชีวิตสามารถเคล่ือนย้ายผ่านไปได้ด้วยความยากง่ายเพียงใด การส่งเสริมให้เกิดความ
เช่ือมต่อต้องเข้าใจพฤติกรรมและชนิดพันธุ์เป้าหมายในการอนุรักษ์ การก าหนดรูปแบบแนวเช่ือมต้อง
เหมาะสมกับความต้องการของส่ิงมีชีวิต และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
   2.3) รูปแบบการสร้างแนวเช่ือมต่อ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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    (1) การเช่ือมต่อถิ่นท่ีอาศัยแบบโมเสค (Habitat mosaics) เป็น
การเช่ือมต่อพื้นท่ีป่าท่ีมีสภาพนิเวศวิทยาต่างกัน มีสังคมพืชหลากหลาย ระดับความสูงหรือสภาพ    
ภูมิประเทศต่างกัน การเช่ือมต่อกันได้จะสามารถตอบสนองต่อการอนุรักษ์ได้ท้ังระดับพันธุกรรม ชนิด
และกระบวนการทางนิเวศของป่าไม้ เนื่องจากการเช่ือมต่อถิ่นอาศัยในลักษณะนี้เป็นการรวมพื้นท่ีป่า
หลายแบบให้เป็นป่าผืนใหญ่ และแนวเช่ือมต่อมีความหลากหลายทางระบบนิเวศอีกท้ังมีขนาดกว้าง 
    (2 ) การเช่ือม ต่อถิ่ น ท่ีอาศัย โดยระบบนิ เวศ เดิม  (Habitat 
Corridor) เป็นการเช่ือมต่อถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมผ่านสภาพพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกแบ่งให้แยก
ออกจากกันด้วยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรมหรือถนน ซึ่งพื้นท่ีถูกรบกวนและเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปมาก การเช่ือมต่อถิ่นอาศัยรูปแบบนี้เป็นการสร้างแนวเช่ือมขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเป็น
ทางแคบยาวต่อเนื่องกันระหว่างหย่อมป่าขนาดใหญ่ โดยต่อเนื่องกับระบบนิเวศเดิม เช่น ล าน้ าและ
ชายฝ่ัง แนวป่าริมถนน พื้นท่ีไร่ท้ิงร้างท่ีฟื้นตัวตามธรรมชาติ พื้นท่ีท่ีปลูกป่าขึ้นใหม่ ซึ่งต้องรักษาความ
สม่ าเสมอพร้อมท้ังมีความกว้างท่ีเหมาะสมเพื่อให้ส่ิงมีชีวิตสามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่างผืนป่าได้ 
    (3) การเช่ือมต่อถิ่นท่ีอาศัยโดยใช้หย่อมป่าท่ีกระจายอยู่ในแนว
เช่ือมต่อ (Stepping stones) เป็นการเช่ือมต่อพื้นท่ีป่าในบริเวณท่ีมีการพัฒนา ซึ่งพื้นท่ีเปล่ียนสภาพ
ไปมากจนป่าถูกแบ่งออกเป็นหย่อมๆขนาดเล็กและกระจัดกระจาย การเช่ือมต่อถิ่นอาศัยในลักษณะนี้
ยึดการจัด เรียงตัวของหย่อมป่าท่ีเหมาะสมและมีระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดเป็นส าคัญ โดยต้องเอื้ออ านวยต่อ
การเคล่ือนย้ายของส่ิงมีชีวิตให้ขยับไปทีละจุดจนถึงเป้าหมายท่ีเป็นถิ่นที่อาศัย 
 
 

 
                     รูปแบบที่ 1                           รูปแบบที่ 2                               รูปแบบที่  3 

 

ภาพที่ 6 แสดงการเช่ือมต่อถ่ินที่อาศัยแบบต่างๆ 
ที่มา : ทรงธรรม สุขสว่างและธรรมนูญ เต็มไชย, (2557) 
 

   2.4) ความกว้างของแนวเช่ือมต่อ  
    ความกว้างของแนวเช่ือมพิจารณาจากความเหมาะสมท่ีส่ิงมีชีวิต
สามารถเคล่ือนท่ีไปได้ แนวเช่ือมต่อท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีส่วนพื้นท่ีแกนกลางของถิ่นท่ีอาศัย (core 
area) ภายในแนวเช่ือมต่อในระดับหนึ่งเพื่อให้สัตว์ใช้เป็นท่ีแหล่งอาหารและท่ีหลบภัย ซึ่งแนว
เช่ือมต่อยิ่งมีความกว้างมากยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนท่ีและส่งเสริมให้มีชนิดพันธุ์ท่ี
หลากหลายสามารถใช้แนวเช่ือมต่อได้ ความกว้างของแนวเช่ือมไม่ได้มีการก าหนดเอาไว้เป็นท่ีแน่นอน 
โดยประสิทธิภาพจะผันแปรไปตามความยาวของแนวเช่ือม ความต่อเนื่องและคุณภาพของถิ่นที่อาศัย 
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 Harris and Scheck (1991) ได้เสนอไว้ว่าหากต้องการให้แนวเช่ือมต่อยังคงรักษากระบวน 
การของ Meta population ให้คงอยู่เป็นร้อยปี ความกว้างของแนวเช่ือมต่ออย่างน้อยท่ีสุดควรอยู่ใน 
ช่วง 100 - 1,000 เมตร แต่ถ้าต้องการให้แนวเช่ือมต่อสามารถช่วยให้กระบวนการทางนิเวศด าเนิน
ต่อไปได้ในช่วงทศวรรษ ความกว้างของแนวเช่ือมต่อไม่ควรน้อยกว่า 1 กิโลเมตร แต่สามารถให้กว้าง
กว่าได้ และความกว้างของแนวเช่ือมต่อแปรผันไปตามชนิดของส่ิงมีชีวิตในกลุ่มเป้าหมาย 
 ระดับมาตราส่วนเชิงพื้นท่ีของการเช่ือมต่อ (Spatial scale of linkage) แบ่งเป็น 3 ระดับ  
    (1) ระดับภูมิท้องถิ่น การเช่ือมต่อระหว่างหย่อมป่า ทางน้ าไหล
หรือพื้นท่ีชุ่มน้ า ใช้ทางลอดหรือทางข้ามของสัตว์ แนวคูคลองและรั้วพุ่มตามธรรมชาติเป็นทางเช่ือม 
    (2) ระดับภูมิภาค เป็นการเช่ือมต่อระหว่างภูมิทัศน์ของพืชพรรณท่ี
มีภูมิภาคขนาดใหญ่ โดยการใช้แนวแม่น้ าหรือล าน้ า และแนวสันเขาเป็นทางเช่ือม 
    (3) ระดับทวีปหรือการข้ามทวีป ใช้แนวเทือกเขาเป็นทางเช่ือม 
   2.5) ประเภทของแนวเช่ือมต่อ 
    (1) แนวเช่ือมท่ีไม่ได้มาจากการวางแผน เป็นแนวเช่ือมต่อตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ มีสังคมพืชปกคลุมระดับหนึ่งซึ่งส่ิงมีชีวิตเคล่ือนท่ีไปมาได้ 
เช่น คูคลองเพื่อการระบายน้ าตามธรรมชาติ (greenway) รั้วพุ่มไม้ (Hedge row and fence row) 
    (2) แนวเช่ือมท่ีมาจากการวางแผน เป็นแนวเช่ือมท่ีถูกออกแบบ
เพื่อเช่ือมต่อ เช่น ถนนยกระดับ (Overpass) อุโมงค์ (Underpass) ท่ีเป็นทางลอดหรือข้ามของสัตว์ 
   2.6) ข้อดีของแนวเช่ือมต่อ 
    (1) รักษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ เพิ่มโอกาสในการสร้าง
ประชากรและลดการสูญพันธุ์ เนื่องจากลดการแบ่งแยกถ่ินท่ีอาศัยส่ิงมีชีวิตจึงด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
    (2) ลดโอกาสการผสมแบบเลือดชิดท่ีท าให้เส่ียงต่อการสูญเสียทาง
พันธุกรรม การมีถิ่นอาศัยท่ีกว้างขึ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนพันธุกรรม เป็นการรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร 
    (3) ส่ิงมีชีวิตสามารถเคล่ือนย้ายจากถิ่นท่ีอาศัยเดิมไปยังถิ่นท่ีอาศัย
แห่งใหม่ท่ีมีความเหมาะสมมากกว่าได้ และความหลากหลายของถิ่นท่ีอาศัยช่วยให้ส่ิงมีชีวิตแต่ละช่วง
วัยสามารถเลือกถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมตามวงจรชีวิตซึ่งเป็นการลดอัตราการตายของประชากร เช่น 
สัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีแรงขับจากพฤติกรรมท่ีท าให้ต้องมีอาณาเขตหากินของตนเอง 
    (4) เป็นพื้นท่ีสีเขียวที่ช่วยชะลอความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ 
    (5) เกิดพื้นท่ีสีเขียวต่อเนื่องท่ีช่วยจ ากัดการเติบโตของเมือง ท้ังยัง
ช่วยให้มีสภาพภูมิทัศน์โดยรวมท่ีร่มรื่น ส่งเสริมให้เกิดการนันทนาการซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางบวก
ให้กับพื้นท่ี (ทรงธรรม สุขสว่าง และธรรมนูญ เต็มไชย, 2557: 4-5, 16-25, 32-33) 
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  3) การฟื้นฟูป่าชายเลน 
   ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีส าคัญ แต่ท่ีผ่านมามักถูกคุกคามด้วยกิจกรรม
ของมนุษย์ในลักษณะการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไปและการใช้สอยเกินขีดจ ากัด ท า
ให้พื้นท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมและลดจ านวนลง ส่งผลให้มูลค่าในการให้บริการด้านนิเวศท้ังการ
ปกป้องชายฝ่ังและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงลดลงตามไปด้วย จึงมีการด าเนินการด้วย
วิธีต่างๆเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน การฟื้นฟูท่ีประสบผลส าเร็จจะส่งผลให้ต้นไม้มีการเติบโตได้เต็มท่ี เกิด
ความหลากหลายและคงสภาพตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อท้ังธรรมชาติและมนุษย์ 
   3.1) หลักการฟื้นฟูป่าชายเลน การฟื้นฟูป่าชายเลนท่ีประสบความส าเร็จวัด 
ได้จากการมีพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น มีพันธุ์ไม้หลากหลาย มีสภาพตามธรรมชาติในการฟื้นตัวเองและสามารถ
ท าหน้าท่ีและให้ประโยชน์อย่างท่ีควรจะเป็นได้เต็มท่ี การฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีหลักการ ดังนี้ 
    (1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของพื้นท่ีท่ีจะฟื้นฟู 
เป็นศึกษาพื้นท่ี หาสาเหตุและลักษณะการถูกท าลายหรือเส่ือมโทรม เช่น เกิดจากการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงของน้ าจืดท่ีไหลเข้ามาในพื้นท่ี การลดลงของดินตะกอน หรือ
สาเหตุเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานวิศวกรรมตามแนวชายฝ่ังบริเวณใกล้เคียง 
การศึกษาจะช่วยให้สามารถเลือกแนวทางฟื้นฟูท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ป่าชายเลนจะฟื้นคืนความ
สมบูรณ์ขึ้นได้เมื่อมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตกลับคืนมาสู่บริเวณนั้น  
    (2) การตรวจสอบสภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงความพร้อมต่อ
การฟื้นฟูป่าชายเลน หากในอดีตคนในชุมชนเคยท าลายป่าชายเลนมาก่อนก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะ
เกิดขึ้นอีก จึงจ าเป็นท่ีต้องรู้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อหามาตรการ
ป้องกัน การฟื้นฟูป่าชายเลนให้ส าเร็จพื้นท่ีนั้นต้องมีศักยภาพมากพอจะฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้
กลับคืนมาได้ ต้องมีการก าหนดความเป็นเจ้าของและสิทธิการใช้ประโยชน์ ชุมชนต้องให้ความร่วมมือ 
และต้องพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได้รับประโยชน์จากป่าชายเลนท่ีได้รับการฟื้นฟูให้มีความยั่งยืน 
    3.2) แนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลน 
        (1) การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติ เป็นแนวทาง
พึ่งพิงการขยายพันธุ์และเติบโตตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมหรือสภาพชีวภาพได้รับการฟื้นฟู
อย่างเหมาะสมแล้วขั้นต่อไปเป็นการปล่อยให้ธรรมชาติจัดการด้วยกลไกของตัวเอง Robin Lewis 
ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อมและนักนิเวศวิทยาอาวุโสแห่งอเมริกา ได้เสนอหลักสองประการท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนแบบอิงธรรมชาติซึ่งมีพื้นฐานท่ีอิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ คือ ค าว่าการฟื้นฟู (Restoration) หมายถึง การสร้างระบบนิเวศแบบเดิมให้กลับมาใน
พื้นท่ี ในขณะท่ีค าว่าฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นกระบวนการและหน้าท่ีในระบบ
นิเวศโดยไม่จ าเป็นต้องมีสภาพเหมือนกับสภาพแวดล้อมเดิมก่อนเกิดการเส่ือมโทรม จากจุดประสงค์ท่ี 
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ต้องการให้ป่าชายเลนรักษาหน้าท่ีตามธรรมชาติไว้ ดังนั้นแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
แบบอิงธรรมชาติจึงมุ่งเน้นท่ีการปรับสภาพพื้นท่ีให้เป็นไปตามระบบของธรรมชาติและเอื้อต่อการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ให้ได้มากท่ีสุด เมื่อพื้นท่ีได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นต้องมีการ
ปลูกพันธุ์ไม้เพิ่ม เมื่อมีสภาพท่ีเหมาะสมธรรมชาติจะสามารถจัดการฟื้นฟูตัวเองได้ โดยฝักพันธุ์ไม้และ
เมล็ดพันธุ์จะถูกพัดพาและไหลตามกระแสน้ าตามธรรมชาติ ต้นไม้ท่ีเข้ามาเติบโตได้ย่อมเป็นพันธุ์ไม้ท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี มีอัตราการรอดสูง มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ฟื้นคืนความสมบูรณ์ ขึ้นตามธรรมชาตินั้นท าให้พื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนอย่างแท้จริง 
    (2) การปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนเป็นแนวทางท่ีกระตุ้น
และเร่งให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ ฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ท่ีสูญพันธุ์ไปจากพื้นท่ีให้กลับคืนมา ซึ่ง
เรียกวิธีการปลูกแบบนี้ว่าการปลูกเสริมทดแทนพันธุ์ไม้ท่ีสูญหายไป ในกระบวนการปลูกป่าชายเลน
จ าเป็นต้องเข้าใจการสืบทอดและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้การปลูกป่าชายเลนส่งผลเชิง
รบกวนหรือท าลายสภาพธรรมชาติท่ีมีอยู่แล้ว โดยลักษณะของป่าชายเลนตามธรรมชาตินั้นจะแสดง
ให้เห็นความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ซึ่งแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนนับจากแนวฝ่ังถึงทะเล เป็นเพราะ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิดสามารถทนทานและเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน ในการทนทานและ
ความสามารถปรับตัวต่อการจมอยู่ใต้น้ านานหลายช่ัวโมง การทนทานต่อกระแสความแรงของคล่ืน
และระดับความเค็มท่ีแตกต่างกัน การปลูกป่าชายเลนมีข้อพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้  
     (2.1) การใช้เมล็ดหว่าน วิธีหว่านเมล็ดหรือฟักพันธุ์ไม้ ใช้
ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดเรื่องเมล็ดพันธุ์ท่ีการแพร่กระจายด้วยเมล็ดและฝักพันธุ์ไม้ถูกยับยั้ง เนื่องจาก
บริเวณใกล้เคียงไม่มีต้นไม้ป่าชายเลนท่ีเป็นพ่อแม่พันธุ์ท่ีผลิตฝักได้ หรือต้นไม้ท่ีต้นพ่อแม่พันธุ์อยู่ใน
พื้นท่ีท่ีมีน้ าเข้าออกตามธรรมชาติถูกรบกวนท าให้มีผลต่อการออกดอกออกผลหรือผลิตเมล็ดพันธุ์  
     (2.2) การใช้ไม้เบิกน า การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและโซนของนิเวศวิทยาป่าชายเลนถือเป็นหัวใจส าคัญ โดยปลูกพันธุ์ไม้เบิกน า
เพื่อให้เติบโตในพื้นท่ีก่อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พันธุ์ไม้อื่นหลากชนิดเข้ามาเติบโตได้ในเวลาต่อมา 
        (3) การจับตะกอนดินโคลนชายฝ่ังเพื่อการฟื้นตัวของป่าชายเลน 
พื้นท่ีชายฝ่ังท่ีมีดินป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์จะมีกลไกการสร้างสมดุล คล่ืนพาตะกอนออกไปและ
กระแสน้ าจะพัดเอาดินตะกอนกลับมาอีก ระบบรากของป่าชายเลนจะช่วยดักจับตะกอนและทับถม
เป็นช้ันดินโคลนตะกอนหนา แต่ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังมักเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และการลดลงของป่าชายเลน ซึ่งการลดปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังและเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนโดยวิธีการ
จับตะกอนดินโคลนส่ิงท่ีส าคัญคือต้องลดการสูญเสียตะกอนชายฝ่ัง สามารถท าได้โดยการปักไม้ไผ่ด้าน 
หน้าชายฝ่ังเป็นแนวกันคล่ืน โครงสร้างไม้ไผ่ไม่ต้านแรงคล่ืน ปล่อยให้น้ าทะเลไหลผ่านได้และช่วยรับ
แรงคล่ืนให้อ่อนก าลังลงก่อนท่ีคล่ืนจะพัดถึงชายฝ่ัง ท าให้เกิดตะกอนตกเป็นดินโคลนอยู่หลังแนวกัน 
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คล่ืน เมื่อกระบวนการกัดเซาะหยุดลงและชายฝ่ังเริ่มงอกเพิ่มขึ้น พันธุ์ไม้ป่าชายเลนจะเริ่มต้ังตัวและ
เติบโตได้โดยไม่ถูกคล่ืนซัดออกไป และเมื่อเวลาผ่านไปป่าชายเลนก็จะท าหน้าท่ีในการลดก าลังของ
คล่ืน ช่วยดักตะกอนและป้องกันการกัดเซาะได้อย่างยั่งยืน (IUCN ส านักงานประเทศไทย, 2559: 1-9) 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผนและจัดการองค์ความรู้
การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ส าหรับการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนมีการศึกษาและด าเนินการเป็นรูปธรรมใน
พื้นท่ีน าร่อง พบว่าการเปล่ียนแปลงของพรรณไม้ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าและการตกตะกอนสะสมของดิน
เลนหลังแนวไม้ไผ่มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอธิบายองค์ความรู้การปักไม้
ไผ่ชะลอคล่ืนไว้ ดังนี้ การปักไม้ไผ่สามารถชะลอความรุนแรงของคล่ืนลมและท าให้เกิดตะกอนเลนขึ้น
หลังแนวไม้ไผ่ซึ่งท าให้สามารถปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีท่ีดินเลนมาทับถมได้ และด าเนินการได้ในพื้นท่ี
ท่ีเป็นดินเลนซึ่งมีการกัดเซาะชายฝ่ังท่ีมีเป็นลักษณะอ่าวเว้าเข้าไปในพื้นดิน แนวทางการปักไม้ไผ่ให้ปัก
เป็นแนวห่างจากชายฝ่ังไม่เกิน 50 เมตรเป็นช้ันๆ ระยะห่างช้ันละไม่เกิน 50 เมตร และปลูกต้นไม้ตาม
เมื่อเกิดการตกตะกอนเลนตามรูป (ก) ปัจจัยความส าเร็จของวิธีนี้ไม้ไผ่จะมีความส าคัญมากต้องใช้ไม้
ไผ่ท่ีแก่จัด เนื้อไม้แข็งและหนาเพื่อจะได้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ซึ่งจะใช้ไม้ไผ่ตงขนาดล าต้นไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว ความยาว 5 เมตร รูปแบบการปักจะปักเป็นแถว 5 แถว เหล่ือมซ้อนกันแบบสลับฟัน
ปลาปิดช่องว่าง ปักให้มีความลึกประมาณ 2 เมตร โผล่พ้นพื้น ดินประมาณ 3 เมตร โดยมีจ านวนไม้ไผ่
ไม่น้อยกว่า 35 ล าต่อความยาวของแนวไม้ไผ่ 1 เมตร ส าหรับช่องทางให้เรือเข้าออกกว้างประมาณ 
10 เมตร และมีแนวไม้ไผ่ปิดบังด้านหน้าห่างออกไปประมาณ 10 เมตร ตามรูป (ข) เทคนิคการในการ
ปักไม้ไผ่จะปักไปตามแนวขึงเชือกท่ีได้จากการส ารวจความเหมาะสมและก าหนดไว้ก่อนแล้ว และปัก
ให้ลึกพอท่ีจะไม่หลุดออกเมื่อถูกคล่ืนลมปะทะ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558: 2,6,8,12)  
 
 

 
                                (ก)                                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 7 แสดงการป้องกันชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นตามรูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2558) 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ  

 การวางแผนกายภาพเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีด้านกายภาพท่ีครอบคลุมส่วนประกอบ
ส าคัญในการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช้ีน าแนวทาง ก าหนดบทบาทและการพัฒนาของ
ชุมชน ซึ่งด าเนินการบนพื้นฐานวิชาการโดยใช้เทคนิควิธีการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อหาเหตุผลในการ
วางแผน รวมถงึใช้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะเพื่อสร้างสุนทรียภาพให้กับพื้นท่ี 

 2.2.1 การวางแผนกายภาพ  
  เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพของบริเวณหรือพื้นท่ี ให้ความส าคัญเบ้ืองต้นท่ี
รูปทรงและประโยชน์ใช้สอย ทฤษฎีการวางแผนกายภาพเน้นความสนใจท่ีแผนผังซึ่งเป็นผลผลิตขั้นสุด 
ท้ายท่ีสะท้อนผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ รวมทั้งขนาด ขอบเขต สถานะทางกฎหมาย ต าแหน่ง
ของแผนผังซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดท่ีออกตามมา เช่น กฎหมายหรือข้อบัญญัติควบคุมย่านและการ
ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน นิยามของการวางแผนกายภาพจึงเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นโดยการก าหนดการกระจายพื้นท่ีส าหรับกระท ากิจกรรมของมนุษย์และสร้างสภาพท่ีสนับสนุน
เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยการวางแผนกายภาพนั้นแบ่งออกหลายสาขา 

 2.2.2 การวางแผนสิ่งแวดล้อม  
  การวางแผนส่ิงแวดล้อมเป็นการวางแผนด้านกายภาพในบริบทชุมชนเมืองสาขาหนึ่ง
ท่ี เน้นความส าคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม เอียน แม็กฮาร์ก (Lan McHarg)            
ภูมิสถาปนิก นักปฏิบัติและนักทฤษฎี ซึ่งมีแนวคิดน าเรื่องราวและสาระส าคัญของระบบธรรมชาติมา
ใช้ในการวางผังและออกแบบ โดยเป็นผู้ท่ีริเริ่มแนวความคิดการวางผังภาคและเมือง ซึ่งใช้พื้นฐานของ
คุณสมบัติและเรื่องราวส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นข้อพิจารณาก าหนดพื้นท่ีท่ีควรพัฒนาและไม่ควร
พัฒนา รวมถึงก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้น แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานของแม็กฮาร์กมีหลักการส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานสองประการ คือ (1) การศึกษาและสร้างความ
เข้าใจระบบนิเวศและระบบส่ิงแวดล้อมธรรมชาติอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะและ
ลักษณะเรื่องราวเฉพาะส่วนประกอบ (2) น าเทคนิควิเคราะห์ปัจจัยต่างๆแบบซ้อนทับ (Overlay)    
มาใช้ โดยน าปัจจัยท่ีมีผลกระทบหรือมีความเหมาะสมมากน้อยส าหรับการพัฒนาในแต่ละเรื่องมาวาง
ทาบกันเพื่อหาผลรวม และสรุปเป็นแนวทางวางผังและออกแบบท่ีเคารพหรือสอดคล้องกับธรรมชาติ 
  1) แนวคิดพื้นฐาน การวางผังและออกแบบกับธรรมชาติมีแนวคิดพื้นฐานอยู่ท่ีการ 
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ เพื่อหาความเหมาะสมของพื้นท่ีกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละแห่งโดยค านึงถึง
ปัจจัยหลายด้าน และให้ความส าคัญกับการด ารงรักษาส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นส าคัญ เช่น 
บริเวณท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์และระบายน้ าดีควรใช้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีชุ่มน้ าและ
แหล่งน้ าธรรมชาติควรสงวนรักษาไว้เป็นท่ีรองรับน้ า พื้นท่ีท่ีภูมิประเทศมีลักษณะสวยงามควรใช้เพื่อ
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นันทนาการหรือพักผ่อน พื้นท่ีคุณภาพดินเลว การระบายน้ าไม่ดีไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกควรใช้
เป็นท่ีต้ังชุมชน ท้ังนี้การต้ังถิ่นฐานต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีมีน้ าท่วมประจ าหรือบริเวณเส่ียงภัยพิบัติต่างๆ 
การพัฒนาด้านกายภาพต้องไม่เปล่ียนแปลงธรรมชาติจนขาดความสมดุลทางนิเวศ การวางผังและ
ออกแบบกับธรรมชาติจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีมีค่าใช้จ่ายการพัฒนาต่ า และมีส่ิงก่อสร้างเท่าท่ีจ าเป็น 
  2) ความประสงค์ของการวางแผน แผนส่ิงแวดล้อมครอบคลุมเรื่องราวในขอบเขต
ความสนใจด าเนินการเพื่อลดความเสียหายจากกิจกรรมท่ีมนุษย์กระท าต่อส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ความประสงค์ของการวางแผนจึงเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ (1) การลดส่ิงท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
จ ากัดการพัฒนาในพื้นท่ีอันตราย (2) รักษาทรัพยากรเพื่อใช้ในอนาคต (3) เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย
ด้านสุนทรียภาพและการพักผ่อนหย่อนใจ (4) ลดความเสียหายของส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับส่ิงแวดล้อมเองมากกว่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การรักษาท่ีอยู่อาศัยของสัตว์หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นการหาทางท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสร้างความเสียหายต่อระบบธรรมชาติน้อยท่ีสุด ผล
จากการพิจารณาการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เพียงมีผลต่อระบบธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อระบบท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นด้วยท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สุนทรียภาพ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 2.2.3 กระบวนการวางแผน 

  กระบวนการวางแผนกายภาพและการวางแผนส่ิงแวดล้อม มีข้ันตอน ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงกระบวนการวางแผนกายภาพ และกระบวนการวางแผนสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน, (2553) 
 

 การวางแผนภาพและการวางแผนส่ิงแวดล้อมมีกระบวนการส าคัญท่ีเหมือนกัน 5 ขั้นตอน คือ 
การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าข้อ 
เสนอแนะ และการน าแผนไปปฏิบัติ ส่วนในขั้นตอนท่ี 4 - 6 ของการวางแผนกายภาพนั้นเป็นขั้นตอน
ของการออกแบบ โดยกระบวนการส าคัญของการวางแผนท้ัง 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้    
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  1) การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Formulation of goals and 
objectives) เพื่อใช้เป็นแนวทางก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีวางแผนและก าหนดขอบเขตการเก็บข้อมูล 
ในการก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ต้องแสดงเจตนาท่ีชัดเจนและความมีความเจาะจง  
  2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Date Collection) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวางแผนนั้นๆ รายการเก็บข้อมูลสามารถก าหนดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นท่ีวางแผนซึ่งส่วนใหญ่
จะครอบคลุมด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เช่น ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพอาคาร 
ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ถนน การจราจรและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนท่ีและอื่นๆท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกันรวมท้ังท่ีมีผลต่อการวางแผน 
ส าหรับข้อมูลส่ิงแวดล้อมประกอบด้วยข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ท่ีดิน น้ า ภูมิอากาศ 
ระบบนิเวศรวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลด้านลักษณะและองค์ประกอบ คุณค่าท่ี
ใช้ประโยชน์ คือ กิจกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีเกิดในบริเวณท่ีวางแผน และคุณค่าท่ีต้องการ
ใช้ประโยชน์ คือ คุณค่าการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและคาดการณ์ความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
ซึ่งนอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วต้องประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นท่ีด้วย 
  3) การวิเคราะห์ข้อมูล (Date Analysis) การวิเคราะห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุหรือ
บ่งช้ีเรื่องราวท่ีต้องการวางแผนและเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการคาดการณ์อนาคต การวิเคราะห์โดย
การใช้แผนท่ีและการซ้อนทับ (Mapping and Overlay Analysis) มีวิธีการโดยใช้แผ่นใสบรรจุข้อมูล
หลายๆ แผ่นซ้อนทับกัน การซ้อนทับท าให้สามารถพิจารณาได้ว่าบริเวณใดท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบ
จากการพัฒนาและบริเวณใดท่ีสามารถพัฒนาได้โดยปราศจากความเสียหายร้ายแรง แผนท่ีรวม
แผ่นใส (Composit Overlay map) สามารถน าไปสร้างแผนท่ีใหม่ซึ่งจะแสดงส่วนท่ีสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนา ส่วนท่ีควรสงวนรักษาไว้ และส่วนอื่นๆท่ีอาจเกิดความเสียหายได้จากการพัฒนาท่ีเข้มข้น 
ซึ่งการวิเคราะห์เป็นตัวพิจารณาก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เมื่อด าเนินงานมาถึงขั้นตอนนี้
จะได้พื้นท่ีท่ีควรสงวนไว้เนื่องจากความมีคุณค่า พื้นท่ีท่ีไม่ควรพัฒนาเนื่องจากอาจสร้างความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีอันตรายไม่เหมาะต่อการพัฒนาและพื้นท่ีซึ่งการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย  
  4) การจัดท าข้อเสนอแนะ  (Advisories) การสร้างนโยบายเพื่ อสงวนรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาพื้นท่ี โดยอาจอยู่ในรูปแบบของแผนหลักและข้อความด้านนโยบาย หรือ
การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ เพื่อช้ีน าการพิจารณาตัดสินใจซึ่งมีแนวทาง ดังนี้   
   4.1) แผนหลักและข้อความด้านนโยบาย การเสนอแนะเป็นสถานการณ์ท่ี
ยังไม่เกิดขึ้นอาจสืบเนื่องมาจากวิเคราะห์แล้วพบว่าการพัฒนาท่ีในปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม
หากพัฒนาต่อไปในบริเวณเดิมจะยิ่งท าให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายมากขึ้น จึงแนะน าพื้น
ส าหรับการพัฒนาซึ่งเป็นแนวทางช้ีน าในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการพัฒนาและอนุรักษ์อยู่บน
พื้นฐานของความเหมาะสมและนโยบายของชุมชนเมือง ซึ่งประกอบด้วยแผนผังและนโยบาย ดังนี้ 
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    (1) แผนผัง เป็นการเสนอแผนผังท่ีก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์และพื้นท่ี
พัฒนา ซึ่งแสดงต าแหน่งท่ีต้ัง ขนาด ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ 
    (2) การก าหนดนโยบาย ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การ
ใช้ประโยชน์เป็นไปตามแผนผัง เช่น 
     - ข้ อบั ญ ญั ติ ควบ คุมย่ าน  (Zoning ordinance) คื อ 
ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร เพื่อก าหนดรูปร่างลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนเมืองให้เป็นไปตามลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยแผนท่ีและเนื้อเรื่อง ในแผนท่ีแบ่ง
ชุมชนออกเป็นเขตหรือย่าน ในเนื้อเรื่องระบุประเภทของการใช้ท่ีอนุญาตแต่ละเขตและข้อก าหนด 
ของการพัฒนา ข้อบังคับเพื่อควบคุมแนวทางซึ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินอาจเกิดขึ้นโดยวางกฎเกณฑ์ใน
เรื่องต่อไปนี้ ขนาดแปลงท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุด ขนาด รูปร่างและความสูงของอาคารท่ีอนุญาตให้ปลูกสร้าง 
ความหนาแน่นสูงสุดในการพัฒนา ระยะร่นต่ าสุดและพื้นท่ีสนาม โดยเนื้อเรื่องมีข้อก าหนดด้านอื่นๆ
ของการพัฒนา เช่น ป้าย ท่ีจอดรถนอกถนนและการออกแบบภูมิทัศน์ รวมถึงรูปร่างลักษณะอาคาร 
การมีข้อก าหนดต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้เกิดผลกระทบของการพัฒนาต่อบริเวณข้างเคียง 
     - ข้อก าหนดควบคุมการพัฒนา ประกอบด้วยข้อก าหนด
ในการจัดสรรท่ีดิน ข้อก าหนดควบคุมอาคาร ข้อก าหนดควบคุมอาคารท่ีอยู่อาศัย ข้อก าหนดการ
เปล่ียน แปลงท่ีดิน การปรับแต่งท่ีดิน การระบายน้ า การอนุรักษ์ต้นไม้และท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
     - นโยบายทางภาษี เป็นเครื่องมือท่ีมีพลังอย่างมาก มีการ
ด าเนินการ เช่น ก าหนดช่วงเวลาท่ีไม่ต้องช าระภาษี ก าหนดอัตราการประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการพัฒนาท่ีดินตามผังและนโยบาย
การพัฒนาท่ีวางไว้ ซึ่งเป็นกลไกทางอ้อมให้เกิดการพัฒนาโดยเจ้าของท่ีดิน เช่น เขตการใช้ประโยชน์ท่ี 
ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น ควรมีอัตราการประเมินให้เสียภาษีท่ีดินสูงเพื่อเร่ง
ให้เกิดการพัฒนา ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ควรมีอัตราการประเมินให้เสียภาษีท่ีดินต่ าเพื่อไม่ให้เป็น
แรง ผลักดันท่ีท าให้เกิดการพัฒนา พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ควรมีอัตราการประเมินให้เสียภาษี
ท่ีดินต่ าเพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พื้นท่ีเปิดโล่งสีเขียว ส่วนท่ีดินท่ีก าหนดให้เป็นพื้นท่ีรับน้ าและน้ า
ท่วมถึงรัฐควรจ่ายค่าชดเชยการเสียโอกาสในการพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการด ารงรักษาท่ีดินไว้ 
   4.2) การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ (Design guideline) 
  5) การน าแผนและผังไปปฏิบัติ (Plan Implementation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   5.1) แผนและผังหลักของการน าไปปฏิบัติ น านโยบายและข้อเสนอแนะไป
ใช้เป็นแนวทางต่อเนื่องการพิจารณาตัดสินใจ ตัวแผนและผังคือเครื่องมือควบคุมและส่งเสริมการ
พัฒนา เช่น ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังกายภาพ เป็นต้น 
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   5.2) การบริหารจัดการและองค์กรท่ีรับผิดชอบ กลไก คือ การมอบหน้าท่ี
ให้หน่วยงานรัฐ เอกชนหรือองค์กรใดๆเป็นผู้รับผิดชอบและใช้กลไกของหน่วยงานนั้นบริหารจัดการ 
   5.3) การจัดช่วงเวลาในการพัฒนา และการจัดหาเงินทุนหรืองบประมาณ 
   5.4) กลไก เครื่องมือและมาตรการในการน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
    (1) กลไกการควบคุมด้วยกฎหมาย การออกกฎหมายเป็นกลไกการ
น าแผนและผังไปปฏิบัติทางอ้อม การควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนรัฐมักใช้วิธีตรากฎหมายออก 
มาควบคุมในรูปร่างของข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงหรือประกาศกฎกระทรวง ซึ่งมี 2 ระดับ คือ 
การควบคุมท่ัวไปท่ีใช้กฎหมายควบคุมท้ังเมืองหรือท้ังประเทศ และการควบคุมเฉพาะพื้นท่ีซึ่งใช้
กฎหมายควบคุมพื้นท่ีตามท่ีประกาศเป็นเขตควบคุม เช่น ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เทศบัญญัติ เป็นต้น 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหลักหรือพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
พระราชบัญญั ติการผังเมือง พ .ศ.2518 ควบคุมการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินในรูปกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควบคุมการปลูกสร้างอาคารเป็นหลักท่ีท้องถิ่นสามารถ
น ามาใช้ในรูปข้อบัญญัติของท้องถิ่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ใช้เพื่อก าหนดพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ ในรูป
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พระราชบัญญัติอื่นๆ เช่น 
พ.ร.บ.ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.การ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 พ.ร.บ.การขุดและถมท่ีดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.โบราณสถาน 
โบราณ วัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรการควบคุมหรือมาตรการเชิงลบ (Negative measures) 
    (2) กลไกทางการเงิน (financial mechanism) ประกอบด้วยการ
ให้ภาครัฐช่วยเหลือและสนับสนุน การจัดต้ังกองทุน การลดหย่อนภาษี การบริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
การก าหนดค่าปรับส าหรับผู้ท่ีฝ่าฝืน  
    (3) เทคนิคและวิธีการในการน าแผนและผังไปปฏิบัติ  
     - การเวนคืนท่ีดิน (Eminent domain) ในบริเวณท่ีมี
เหตุผลเหมาะสมท่ีภาครัฐจะเข้ามาด าเนินการรวบรวมที่ดินเพื่อการพัฒนา เนื่องจากใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเหตุผลอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินเปล่ียนแปลง ภาครัฐจะใช้การเวนคืนท่ีดินตาม
พระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือ ซึ่งสามารถน าท่ีดินเอกชนมาใช้ในกิจการ
สาธารณะประโยชน์และกิจการผังเมืองอื่นๆได้ โดยต้องมีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของท่ีดิน 
     - การจัดรูป ท่ี ดิน (Land readjustment) เป็นการน า
ท่ีดินหลายแปลงมารวมกันเพื่อจัดรูปแปลงใหม่ ให้มีระบบระเบียบ สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้คุ้มค่า 
     - การใช้ท่ีดินร่วม(Land Sharing) เป็นการประสาน  
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ประโยชน์ทางท่ีดินระหว่างชุมชนและเจ้าของท่ีดิน โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 
     - การแลกเปล่ียนกรรมสิทธิ์ในการพัฒนา (TDR) เป็นการ
โอนย้ายหรือซื้อขายกรรมสิทธิ์ โดยโอนย้ายไปยังท่ีดินแปลงอื่นท่ีก าหนด 
    (4) มาตรการ มีบทบาทในการควบคุม ก ากับและช้ีน า เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมาตรการด้านผังเมืองมี ดังนี้ มาตรการเชิงลบ ใช้ในการควบคุมการพัฒนา
ต่างๆ มาตรการเชิงบวก ใช้ในการสนับสนุนและช้ีน าการพัฒนา มาตรการส่งเสริม ใช้ในการให้สิทธิ
ประโยชน์ในการด าเนินการ มาตรการชดเชย ใช้ในการเยียวยาผลกระทบ 
    (5) กลยุทธ์ในการน าแผนและผังไปปฏิบัติ กลยุทธ์เปรียบเสมือน 
software การน ากลไก เครื่องมือ และวิธีการต่างๆไปใช้ให้บรรลุความมุ่งหมายของแผนและผังให้มาก
ท่ีสุด เช่น การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน การปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมืองใน
ชุมชนย่อย ประสานงานและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2553) 
 

2.3 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ เป็นการช่ัวคราวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ง
การท่องเท่ียวเกิดขึ้นมายาวนานแล้วโดยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ กระท่ังต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็น
ช่วงท่ีมีความก้าวหน้ามากและขยายตัวรวดเร็วจนกลายเป็นกิจกรรมของคนทุกชนช้ันในโลก และเป็น
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งท่ีนอกจากจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลแล้วยังสร้างการพัฒนาท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้น าการท่องเท่ียวมาเป็นกลไกส าคัญท่ีในการพัฒนา
พื้นท่ี โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      

 2.3.1 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  1) ความเป็นมาของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 20 หลาย
ประเทศท่ัวโลกต่างแข่งขันกันพัฒนาประเทศโดยโหมใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาท่ีรวดเร็วท าให้ทรัพยากรของโลกเส่ือมโทรมมากและเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ
ไปท่ัวโลก จึงมีการเคล่ือนไหวด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปี ค.ศ.1987 คณะกรรมาธิการส่ิงแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (UNCED) เสนอเอกสาร Our Common Future ในประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืน
ระหว่างประเทศ ได้เรียกร้องให้ท่ัวโลกเปล่ียนการด าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและแนวทางพัฒนาให้เป็น
รูปแบบท่ีร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมซึ่งเน้นย้ าว่ามนุษย์ท าให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนได้และให้ความหมาย
ของการพัฒนาท่ียั่งยืนว่า เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของประชากรปัจจุบันโดยไม่ท าให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตโดยมีทรัพยากรพอเพียงท่ีสนองต่อความ
ต้องการของเขาเสมอเหมือนบรรพบุรุษ และจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงขึ้นการท่องเท่ียวถูกโจมตี
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ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีท าให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม ในการจัดประชุมนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ปี ค.ศ.1990 จึงมีการน าแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช้กับการท่องเท่ียวท าให้มี
หลักการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น ปี ค.ศ.1992 ในการประชุม Earth Summit มีการลงนาม
รับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) แผนดังกล่าวก าหนดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนให้อยู่ในเป้าหมายหลัก โดยน าบทเรียนจากความล้มเหลวของการท่องเท่ียวในอดีตผนวก
กับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวให้มุ่งสู่แนวทางท่ียั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเท่ียวซึ่งน าไปสู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวทางเลือกขึ้น 2 รูปแบบ คือ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 4,12) ดังภาพ 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 
ที่มา : บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, (2548) 
 

 2.3.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน มีลักษณะพิเศษ
ท่ีท าให้ต่างจากการท่องเท่ียวรูปแบบอื่น คือ เป็นการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว โดย
ค านึงถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ 
Ecotourism มีค าอื่นๆ ท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกันได้แก่ Nature tourism, Green tourism 
  1) ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   
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  Ceballos-Lascurain (1998: 31-35) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเดินทางไปยัง
แหล่งธรรมชาติโดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่ืนชม ศึกษา
เรียนรู้และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ พืชพรรณและสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏ
ในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น 
  The Ecotourism Society (1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเดินทางไปเยือน
แหล่งธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็ ช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น  
  กรมการท่องเท่ียว (2557: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเท่ียวอย่างมีความ
รับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
 จากการนิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงสรุปได้ว่าการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
หมายถึง เป็นการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ 
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างเห็นคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การมีประสบการณ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อม ภายใต้การจัดการส่ิง 
แวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น 
มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการด ารงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) แนวคิดพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีแนวคิดพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นท่ี การให้ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว การได้รับผลประโยชน์ของชุมชน รวมถึงการวางแผนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของการ   
ทองเท่ียวที่เน้นการรองรับนักท่องเท่ียวภายใต้ขอบเขตศักยภาพของธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว   
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ได้กล่าวว่าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
   2.1) เป็นการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติเน้นความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ 
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของพื้นท่ี โดยกิจกรรมท่องเท่ียวต้องไม่สร้างผลกระทบด้านลบแก่
ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต้องไม่ถูกคุกคามหรือท าลาย การอนุรักษ์
ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนเป็นส่ิงส าคัญในการวางแผนจัดการท่องเท่ียว เนื่องจากทรัพยากรด้ังเดิม
เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศแสวงหา จึงต้องอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นให้ยั่งยืนเพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจ 
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   2.2) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่างกับการท่องเท่ียวรูปแบบอื่น ซึ่งการศึกษาแนวทางอนุรักษ์ ให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์แก่นักท่องเท่ียวและผู้เกี่ยวข้อง (ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์) เป็นเครื่องมือส าคัญท าให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าส่ิงแวดล้อม 
   2.3) การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกลุ่ม
ท่ีสนใจศึกษาและหาประสบการณ์จากการท่องเท่ียว สนใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวท้ังในระดับกว้าง
และระดับลึก ซึ่งต้องการบริการและการอ านวยความสะดวกประเภทการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว จึงควรจัดให้มีการส่ือความหมาย การรับข้อมูลและความรู้ใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับท้ังความรู้และความพึงพอใจ 
   2.4) ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับท้องถิ่น ชุมชนควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการท่องเท่ียวเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ้อม จะท าให้มีการ
กระจายรายได้และท าให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว รายได้ส่วนหนึ่งควร
น าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อสร้างความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 8-9) 
  3) องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 2-3) ได้อธิบายองค์ประกอบของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  
   3.1) องค์ประกอบด้านพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบ
นิเวศในพื้นท่ีนั้นๆ องค์ประกอบด้านพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ  
   3.2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ
โดยไม่ก่อกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การจัดการส่ิงแวดล้อม ป้องกันและก าจัดมลพิษ ควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต 
    3.3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี       
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ี
ถูกต้องต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง   
   3.4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจน
ร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นท้ังการกระจายรายได้ การยก 
ระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเท่ียว  
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ภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ที่มา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2544) 
 
  4) การจ าแนกประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   4.1) ประเภทแหล่งธรรมชาติมีความหลากหลายและด้ังเดิมของระบบนิเวศ 
   4.2) ประเภทแหล่งวัฒนธรรมรวมแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีเน้นความสัมพันธ์
กับระบบนิเวศในพื้นท่ี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544: 16) 
  5) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
   กรมการท่องเท่ียว (2557: 4-7,17-31) ได้จัดท ามาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศขึ้นเพื่อเป็นแนวทางตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของประเทศให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ซึ่งก าหนดมาตรฐานคุณภาพโดยยึดตามกรอบแนวคิด
พื้นฐานและองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 องค์ประกอบ และก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
   5.1) ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถ
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีโดยยึดตามหลักการของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ซึ่ง
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีสามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้และ
สัมผัสกับระบบนิเวศ อาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีมีวิถี
ชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นส่วนในระบบนิเวศ ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวมี 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
    (1) แหล่งท่องเท่ียวมีจุดดึงดูดด้านการท่องเท่ียวและการเรียนรู้     
มีธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์ หรือธรณีสัณฐานท่ีน่าสนใจสามารถดึงดูดให้อยากมาเท่ียวและพบเห็น 
    (2) แ ห ล่ ง ท่ อ ง เท่ี ย วมี ค วาม อุ ด ม สม บู ร ณ์ ขอ งธร รม ชา ติ       
ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพด้ังเดิม ไม่ถูกท าลาย รบกวนหรือมีส่ิงก่อสร้างต่างๆเข้ามาแทนท่ี 
    (3) แหล่งท่องเท่ียวมีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติ 
ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีลักษณะเป็นชุมชนด้ังเดิมหรือมีหลักฐานการต้ังถิ่น
ฐานและเป็นแหล่งวัฒนธรรมในอดีต และยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมไว้ได้ 
    (4) แ ห ล่ ง ท่ อ ง เท่ี ย วมี ค ว าม ป ลอ ดภั ย ใน ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว             
พื้นท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภัยโดยมีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายต่ า ท้ังอันตรายจากตัวพื้นท่ีเอง เช่น 
แผ่นดินไหว น้ าป่า ดินถล่ม หน้าผาสูง กระแสน้ ารุนแรง สัตว์ร้าย และภัยจากภายนอก เช่น โจรผู้ร้าย 
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   5.2) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเท่ียวตามหลักการ
ของการท่อง เท่ียวอย่างยั่งยืน ซึ่งการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในการท่องเท่ียวอาศัยหลักการจ าแนกเขตการ
จัดการและการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมท้ังมีการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลง มี 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
    (1) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเท่ียว คือ มีการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวโดยแบ่งเขต เช่น พื้นท่ีสงวน นันทนาการและพักอาศัย 
มีการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าสู่พื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามช่วงเวลาของวันและฤดูกาล มีการจ ากัดจ านวน
นักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและการบริการ 
    (2) การจัดการด้านบริการนักท่องเท่ียว คือ มีบุคลากรด้านบริการ
เพียงพอส าหรับให้บริการนักท่องเท่ียว มีระบบเตือนภัย ระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์ 
สินของนักท่องเท่ียว มีการจัดการส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า สุขา สถานพยาบาล    
ท่ีเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพื้นท่ี มีการจัดการด้านอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ มีการจัดเก็บและก าจัด
ของเสียอย่างถูกวิธี มีการจัดการด้านท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะ สมเช่น มีการออกแบบ
และใช้วัสดุก่อสร้างท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและมีระบบก าจัดของเสียท่ีได้มาตรฐาน 
    (3) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ กิจกรรมท่องเท่ียว
ไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีท่ีเปราะบางทางนิเวศวิทยา เช่น พื้นท่ีท่ีฝูงนกอยู่ในระยะสืบพันธุ์ ก าลังสร้างรัง 
วางไข่ กิจกรรมท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในท้องถิ่นโดยไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีและไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมหรือวัฒนธรรม กิจกรรมท่องเท่ียวไม่ท าให้แหล่งธรรมชาติเกิด 
ความเส่ือมโทรม เช่น ไม่ท าให้เกิดปริมาณขยะและของเสียท่ีขัดต่อทัศนียภาพ มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีและน าข้อมูลมาวางแนวทางส าหรับด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในพื้นท่ีและน าข้อมูลมาวาง
แนวทางส าหรับด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวที่ไม่เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น 
    (4) การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลง 
ของพื้นท่ีเนื่องมาจากการท่องเท่ียว คือ มีการจัดท าแผนด าเนินการ มีการเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ี มีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดอย่างต่อเนื่อง 
   5.3) การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก การสร้างจิตส านึก 
หมายถึง การกระท าท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ สนใจและใส่ใจในการรักษาส่ิงแวดล้อม การให้
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แหล่งธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นการด าเนินงานเพื่อสร้างจิตส านึกและการเรียนรู้เรื่อง
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คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แก่ นักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ี ท่ี
ดูแลพื้นท่ี ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบแหล่งท่องเท่ียว ม ี4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
    (1) มีศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเพื่ออ านวยความสะดวก คือ 
มีการก าหนดพื้นท่ีเพื่อเป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าท่ีประจ าโดยเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ท่ีอัธยาศัยดีและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ มีส่ือหลากหลายประเภทภายในศูนย์บริการ
ส าหรับให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวก่อนการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
และนิทรรศการ โดยส่ือมีความน่าสนใจ เป็นข้อมูลปัจจุบัน ภาษาท่ีใช้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    (2) การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในด้านการประหยัดพลังงานและ 
การก าจัดของเสียอย่างถูกวิธี คือ มีส่ือในการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวช่วยกันประหยัดน้ าและพลังงาน 
รวมท้ังมีการแจกแจงปริมาณการใช้น้ า ไฟฟ้าและปริมาณขยะ ให้นักท่องเท่ียวทราบ มีการจัดระบบ
ท้ิงขยะท่ีมีการแยกประเภท มีส่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดจิตส านึกท่ีดี ไม่ท้ิงขยะในแหล่งธรรมชาติและ
รณรงค์ให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเก็บและน าขยะออกจากพื้นท่ี 
    (3) มีการให้ความรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
แก่มัคคุเทศก์ผู้น าเท่ียว นักท่องเท่ียวและชุมชนรอบพื้นท่ี คือ มีการจัดอบรมพนักงาน ผู้ประกอบการ
และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม มี
การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเท่ียว มีการ
จัดกิจกรรมด้านการศึกษาธรรมชาติให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรม   
ดูนก ศึกษาพันธุ์ไม้ มีการเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศและ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โดยมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบุคลากรท่ีมีความรู้เรื่องระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์ มีบุคลากรท่ีให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ โดยอาจได้รับความรู้มาจากประสบการณ์ การบอกเล่า การค้นคว้าด้วย
ตนเอง การฝึก อบรมหรือการศึกษาในระดับปริญญาด้านส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยาหรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยบุคลากรท่ีให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวควรจะส่ือสารได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ
ท่ีมีผล ต่อชุมชนรวมท้ังกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น การท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ ท าให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว ม ี2 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
    (1) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเท่ียว ซึ่งมีตัว 
แทนชุมชนในการวางแผนหรือบริหารจัดการท่องเท่ียว มีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ        
มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนท้องถิ่น มีการก่อ 
ต้ังองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆท่ีเกิดจากท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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    (2) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียว คือ มีรายได้จากการจ าหน่าย 
อาหารและสินค้าพื้นเมือง มีรายได้จากการน าเท่ียว การให้บริการหรือกิจกรรมท่องเท่ียว มีรายได้จาก
การจ้างงาน มีรายได้จากการแสดงศิลปะพื้นเมือง มีรายได้จากการให้บริการด้านท่ีพัก เช่น โฮมสเตย์  
 การประเมินเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพด้านต่างๆและความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ซึ่งหลังจากประเมินจะเห็นได้จากตัวช้ีวัดว่าองค์ประกอบใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในส่วนนี้จะเป็น
แนวทางน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน 
ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีประกาศใช้โดยกรมการท่องเท่ียว ซึ่ง
สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวเพื่อรับการตรวจประเมินได้ ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ผ่านเกณฑ์จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเท่ียว 
และจะมีการประเมินใหม่ทุกๆ 2 ปี หากมีระดับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์จะถูกถอนการรับรองมาตรฐาน  

 2.3.3 ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

  ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดหรือ
กระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียว ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 157) ให้ความหมายของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวไว้ว่า ส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี 
ร่องรอยส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ ท่ีสร้างความพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆได้ การจ าแนกประเภททรัพยากร
การท่องเท่ียวมีหลายวิธีโดยข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ าแนก โดยมีบุคคลต่างๆอธิบายไว้ ดังนี้ 
  ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 162) ได้ศึกษาวิธีการจ าแนกประเภททรัพยากรการท่อง 
เท่ียวและเสนอว่าการจ าแนกประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวมีหลายวิธี เช่น จ าแนกตามลักษณะของ
ทรัพยากร จ าแนกตามความสนใจของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามช่วงช้ันโอกาสด้านการนันทนาการ     
จ าแนกตามท าเลท่ีต้ัง และจ าแนกตามแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว โดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการจ าแนก  
ประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวที่เป็นที่ยอมรับจะจ าแนกทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท่ี
มีความสวยงามแปลกตา มีความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ซึ่ง
ดึงดูดความสนใจให้ไปเยี่ยมชม ประกอบด้วย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้ า สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ า น้ าตก เกาะ ชายหาด แนวปะการัง แหล่งน้ าและฝนดาวตก 
รวมถึงพื้นท่ีท่ีมนุษย์ไปปรุงแต่งธรรมชาติจนเกิดความรื่นรมย์ เช่น อุทยาน วนอุทยาน สวนรุกขชาติ 
   (2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศาสนาสถาน หมายถึง สถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวข้องในฐานะท่ีเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและศาสนา ท่ีแสดงอารยธรรมท้องถิ่น หรือส่ิงก่อสร้างมีความส าคัญในอดีตซึ่งมีคุณค่าทาง 
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ศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ วัด พระพุทธรูป บ้านบุคคลส าคัญ 
   (3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา การแต่งกาย กาละเล่น 
กวี ดนตรี ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดสืบกันมาจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเอกลักษณ์และการแสดงออกทางด้านความคิดท่ีเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นว่าเป็นส่ิง
ท่ีดี เช่น ท าเครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า ปรุงอาหาร ท าไร่นาและสวนผลไม้ ประมง รักษาโรคด้วยการนวด   
   (4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ หมายถึง ทรัพยากรท่ี
สร้างขึ้นหรือถูกจัดการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยสร้างแนวคิด
และกิจกรรมขึ้นใหม่เพื่อให้สถานท่ีมีความหลากหลาย แหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาส่ิงแวด 
ล้อม เช่น สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนเกษตร จุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและความบันเทิง เช่น สวนสนุก โรงละคร และศูนย์หัตถกรรม  
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 46) ได้จ าแนกทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม
ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 229) ได้จ าแนกทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท คือ  
   (1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง สถานท่ีธรรมชาติ เช่น 
ถ้ า ภูเขา น้ าตก ทะเล หาดทราย เกาะแก่ง ท่ีชุ่มน้ า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
   (2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 
สถานท่ีโบราณ สถานท่ีส าคัญ รวมถึงสถานท่ีจัดแต่งหรือรวบรวมศิลปวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์  
   (3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเมืองและชุมชน หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวใน
เมืองหรือชุมชนท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นนั้น 
   (4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อการนันทนาการ หมายถึง สถานท่ีสร้างขึ้น 
เพื่อนันทนาการต่างๆและให้ความเพลิดเพลินกับนักท่องเท่ียว เช่น สวนสนุก Theme park  

 2.3.4 การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว 

  แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีขีดความสามารถในการพัฒนาเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีศักยภาพในระดับท่ีต่างกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเพื่อน า
จุดเด่นจุดด้อยมาผ่านกระบวนการพัฒนาและสร้างรูปแบบใหม้ีศักยภาพ การประเมินถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญท่ีใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของทรัพยากรการท่องเท่ียวและบ่งบอกคุณภาพ โดยผลท่ีได้จาก
การประเมินสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้ 
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 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ได้อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อจัด
อันดับความเร่งด่วนในการพัฒนาไว้ว่า การจัดอันดับความเร่งด่วนการพัฒนาใช้ 2 หลักเกณฑ์ส าคัญ 
คือ การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความส าคัญ และการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความเส่ือมโทรม โดยให้ค่าน้ าหนัก 2 หลักเกณฑ์เท่ากัน แล้วน า
คะแนนจาก 2 หลักเกณฑ์มารวมกันเพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับ
ความส าคัญ เป็นการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีในพื้นท่ี เพื่อหาว่าทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากัน โดยมีหลักพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้    
    (1.1) กายภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (1.1.1) ท่ีต้ัง พิจารณาจาก ท าเลท่ีต้ังและสภาพแวดล้อม
ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ชุมชนท้องถิ่นมีความพึงพอใจและยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 
ตัวชี้วัดคือ ความห่างจากพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ การยอมรับจากคนในท้องถิ่น   
     (1.1.2) การเข้าถึง พิจารณาจาก ความใกล้หรือไกลจาก
ตัวเมือง ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปยังแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียว ตัวช้ีวัดคือ 
ความใกล้/ไกลจากถนนสายหลัก/รอง ความปลอดภัย คุณภาพของเส้นทาง ความชัดเจนป้ายบอกทาง 
    (1.2) คุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (1.2.1) เอกลักษณ์ พิจารณาจาก ความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวชี้วัดคือ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
     (1.2.2) ความสมบูรณ์ พิจารณาจาก สภาพสมบูรณ์และ
ด้ังเดิมของทรัพยากร ตัวชี้วัดคือ ธรรมชาติ ส่ิงก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
     (1.2.3) คุณค่าทางสังคม พิจารณาจาก ลักษณะเด่นทาง
สังคม ตัวชี้วัดคือ ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะ ความผูกพันต่อชุมชน ความสามัคคี 
     (1.2.4) คุณค่าทางวิชาการ พิจารณาจาก ลักษณะเด่น
ทางวิชาการ ตัวชี้วัดคือ การเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และวิธีเผยแพร่ 
     (1.2.5) คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ พิจารณาจาก ลักษณะ
เด่นทางสุนทรียศาสตร์ ตัวชี้วัดคือ ความงามกลมกลืนด้านธรรมชาติ สถาปัตยกรรรม ศิลปวัฒนธรรม   
    (1.3) ความนิยมของทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (1.3.1) ความมีช่ือเสียง พิจารณาจาก การเป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง ตัวชี้วัดคือ ระดับการมีช่ือเสียง การเผยแพร่ช่ือเสียง   
     (1 .3 .2 ) ค ว าม ห น าแ น่ น  พิ จ ารณ าจาก  จ าน วน
นักท่องเท่ียว ตัวชี้วัดคือ จ านวนนักท่องเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว และนอกช่วงฤดูการท่องเท่ียว 
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     (1.3.3)  ภาพลักษณ์ พิจารณาจาก ความคาดหวังของนัก 
ท่องเท่ียว ตัวชี้วัดคือ ภาพลักษณ์ในความคาดหวังของนักท่องเท่ียว และการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
    (1.4) ความปลอดภัยของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
     (1.4.1) การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย พิจารณาจาก    
ข้อมูลและวิธีการให้ข้อมูล ตัวชี้วัดคือ การบริการด้านการให้ข้อมูล วิธีการในการให้ข้อมูล      
     (1.4.2) การป้องกันอุบัติเหตุ พิจารณาจาก มาตรการ
ความปลอดภัย ตัวชี้วัดคือ มีป้ายและสัญญาณเตือนภัย เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันภัย     
     (1.4.3) การป้องกันการโก่งราคา พิจารณาจาก มาตรการ
ป้องกันการโก่งราคา ตัวชี้วัดคือ มีการก าหนดราคามาตรฐาน การควบคุมและตรวจสอบ มีบทลงโทษ    
     (1.4.4) การดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ี พิจารณา
จาก จ านวนเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดคือ จ านวนเจ้าหน้าท่ี 
    (1.5) ความเปราะบางของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (1.5.1) การป้องกันพื้นท่ีเปราะบาง พิจารณาจาก การ
แยกพื้นท่ีตามความเปราะบางส่ิงแวดล้อม ตัวชี้วัดคือ การแบ่งเขตพื้นท่ีและก าหนดมาตรการป้องกัน  
     (1.5.2) การควบคุมการใช้พื้นท่ีเปราะบาง พิจารณาจาก 
มาตรการควบคุมนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเปราะบาง ตัวชี้วัดคือ การก าหนดช่วงเวลาและปริมาณ 
     (1.5.3) กฎหมายควบคุมในพื้นท่ีเปราะบาง พิจารณาจาก 
มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตัวชี้วัดคือ การออกกฎหมายเกี่ยวกับพื้นท่ีเปราะบางและการท าป้ายประกาศ 
   (2) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับ
ความเส่ือมโทรม เป็นการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีในพื้นท่ี เพื่อหาว่าทรัพยากร
การท่องเท่ียวใดมีความเส่ือมโทรมมากน้อยกว่ากัน โดยมีหลักพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้     
    (2.1) ขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (2.1.1) พื้นท่ีรองรับนักท่องเท่ียว พิจารณาถึง ขนาดของ
พื้นท่ีท่ีใช้รองรับนักท่องเท่ียว และความสามารถในการขยายขนาดของพื้นท่ีเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว 
     (2.1.2) การวางแผนการใช้พื้นท่ีและความเปราะบางของ
พื้นท่ี พิจารณาถึง การวางแผนใช้พื้นท่ีแบบกระจายตัว และระมัดระวังการใช้งานในพื้นท่ีท่ีเปราะบาง   
     (2.1.3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี พิจารณาถึง ส่ิง
อ านวยสะดวกท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียว และความสามารถขยายส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น   
    (2.2) การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (2.2.1) การจัดการคุณภาพอากาศ พิจารณาถึง การมี
มาตร การจัดการ ตัวชี้วัดคือ การมีอากาศถ่ายเทท่ีดี ไม่มีกล่ินฟุ้งกระจาย ปราศจากฝุ่นและควัน 



  46 

     (2.2.2) การจัดการคุณภาพเสียง พิจารณาถึง การมีมาตร 
การจัดการ ตัวชี้วัดคือ ปราศจากเสียงรบกวน มีระบบป้องกันเสียง อยู่ห่างจากกิจการท่ีมีเสียงรบกวน   
     (2.2.3) การจัดการคุณภาพน้ า  พิ จารณ าถึ ง การมี
มาตรการจัดการ ตัวชี้วัดคือ ความสะอาดของน้ าด่ืมน้ าใช้และแหล่งน้ า การบ าบัดน้ าเสีย  
     (2.2.4) การจัดการขยะมูลฝอย พิจารณาถึง การมีมาตร 
การจัดการ ตัวชี้วัดคือ มีถังขยะเพียงพอในต าแหน่งท่ีเหมาะสม มีป้ายเตือน มีระบบก าจัดขยะท่ีดี   
    (2.3) ผลประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับจากทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (2.3.1) ด้านรายได้และผลประโยชน์  พิจารณาถึง ผล 
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นท่ีได้รับจากทรัพยากรการท่องเท่ียว และโอกาสในการหารายได้  
     (2.3.2) ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ พิจารณาถึง 
บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
     (2.3.3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พิจารณาถึง ความ 
สามารถในการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ในรูปแบบการจัดต้ังกลุ่ม
หรือองค์กรในการอนุรักษ์ การประสานเครือข่ายอนุรักษ์ การถ่ายทอดการอนุรักษ์สู่เยาวชน 
    (2.4) ความสามารถในการพึ่งตนเองของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
     (2.4.1) ความคุ้มค่าของการเท่ียวชม พิจารณาถึง ความ
พอใจของนักท่องเท่ียวในเชิงคุณค่าของการท่องเท่ียว บริการ ความปลอดภัยและมิตรไมตรีของชุมชน   
     (2.4.2) การจัดเก็บรายได้ พิจารณาถึง ประเภทและ
วิธีการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมหรือค่าบริการอย่างเหมาะสม  
     (2.4.3) การเล้ียงตัวเอง พิจารณาถึง รายได้มีมากกว่าราย 
จ่ายในการด าเนินงาน มีความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณและความคล่องตัวในการเบิกจ่าย 
    (2.5) การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว  
     (2.5.1) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร พิจารณาถึง การ
น าพลังงานธรรมชาติมาใช้ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน และมีการเฝ้าระวังผลกระทบ 
     (2.5.2) ส่ิ งอ านวยความสะดวก พิ จารณาถึง การมี
มาตรการจัดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอ มีการสร้างป้ายส่ือความหมายในการท่องเท่ียว  
     (2.5.3) ความปลอดภัย พิจารณาถึง มาตรการด้านความ
ปลอดภัย มีการติดต้ังป้าย/สัญญาณเตือนภัยอย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยเพียงพอ   
     (2.5.4) บุคลากรและงบประมาณ พิจารณาถึง การมี
บุคลากรเพียงพอ การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
     (2.5.5) ความรู้และจิตส านึก พิจารณาถึง การเผยแพร่ 
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ข้อมูลทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยมีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เอกสาร กิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตส านึก  
   (3) การจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา เป็นการประเมินว่าทรัพยากร
การท่องเท่ียวใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาก่อนหลัง จากการน าผลคะแนนของการประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความส าคัญ และผลคะแนนของการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความเส่ือมโทรมมารวมกัน แล้วเรียงจากมากไปหาน้อยเพื่อให้
ทราบอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา (บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, 2548: 29-57) โดยสรุปได้ว่าหากเป็น
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงและเส่ือมโทรมสูงเป็นทรัพยากรท่ีมีความเร่งด่วนในการพัฒนา 
อันดับต้นๆ การล าดับก่อนและหลังในการด าเนินการพัฒนาจะท าในทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความ
เร่งด่วนสูงสุดก่อนแล้วจึงท าในอันดับรองลงมาเรื่อยๆตามงบประมาณและปัจจัยประกอบท่ีเอื้ออ านวย 

 2.3.5 วิวัฒนาการของแหล่งท่องเที่ยว 

  มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2556: 19-22) กล่าวถึงวิวัฒนาการท่องเท่ียวของ 
Butler ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมไว้ว่าแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้  
  1) ขั้นการส ารวจ (Exploration stage) เป็นขั้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวยังมีความสวยงาม
ตามธรรมชาติ มีจ านวนนักท่องเท่ียวน้อย ยังไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียว นักท่อง 
เท่ียวมีโอกาสสัมผัสกับคนท้องถิ่น ได้รับความประทับใจและประสบการณ์ท่ีดีจากการท่องเท่ียวสูง 
  2) ขั้นเริ่มต้น (Involvement stage) เป็นขั้นท่ีคนในท้องถิ่นมีบทบาทมากในการ
ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว มีการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียวในระยะแรก เช่น 
ร้านค้าและท่ีพัก มีการโฆษณาเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับจากภายนอก
มากขึ้น ภาครัฐเริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
  3) ขั้นพัฒนา (Development stage) เป็นขั้นท่ีส่ิงดึงดูดใจด้ังเดิมในพื้นท่ีถูกแต่ง
เติมด้วยส่ิงดึงดูดท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ภูมิประเทศเริ่มเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาใหม่และการก่อสร้าง 
แหล่งท่องเท่ียวเป็นรู้จักและมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นท าให้ภาครัฐตระหนักถึงความ ส าคัญของแหล่ง
ท่องเท่ียวจึงด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สร้างส่ิงอ านวยความและบริการส าหรับนักท่องเท่ียว 
ภาคเอกชนและนักลงทุนจากภาคนอกเริ่มหล่ังไหลเข้ามาเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท าให้แหล่ง
ท่องเท่ียวเริ่มเต็มไปด้วยร้านต่างๆและสถานบันเทิง ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเริ่มก่อตัว 
  4) ขั้นอิ่มตัว (Consolidation stage) เป็นขั้นท่ีผู้มาเยือนลดลงอย่างช้าๆ ท าให้ต้อง
พึ่งพาการโฆษณาแนวกว้างท่ีเน้นขยายพื้นท่ีการตลาด และพยายามจะขยายช่วงเวลาการท่องเท่ียว 
  5) ขั้นชะลอตัว (Stagnation stage) เป็นขั้นท่ีความนิยมของนักท่องเท่ียวเริ่มลดลง
แหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของนักท่องเท่ียว เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเท่ียวถึงจุดสูงสุดและ
เกินขีดความสามารถในการรองรับ เกิดเส่ือมโทรมข้ึน ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไป การ  
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ท่องเท่ียวก่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเริ่มมีจ านวน
มากกว่าส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ท่ีดินมีการเปล่ียนมือบ่อย การพัฒนาใหม่จะเกิดบริเวณ
รอบนอกของพื้นท่ีท่องเท่ียวเดิม รูปแบบของนักท่องเท่ียวเปล่ียนไปเป็นแบบกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว
มวลชน ซึ่งเป็นผลให้มีการปรึกษาหารือท่ีหลากหลายในท้องถิ่นเพื่อหาวิธีรักษาจ านวนนักท่องเท่ียว 
  6) ขั้นตกต่ า (Decline) เป็นขั้นท่ีส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อการท่องเท่ียวแต่เดิมถูกเปล่ียนไป
ใช้ในส่วนท่ีไม่ใช่เพื่อการท่องเท่ียว คนในท้องถิ่นเริ่มซื้อกิจการในราคาต่ า การแข่งขันกันลดราคาส่ิง
อ านวยความสะดวกและบริการการท่องเท่ียวไปสู่ระดับท่ีต่ ามากๆ เข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการท่องเท่ียว 
  7) ขั้นการฟื้นตัว (Rejuvenation stage) มีทางเลือกท่ีสามารถท าให้การท่องเท่ียว
ฟื้นตัวได้อีกครั้ง โดยใช้ส่ิงดึงดูดท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนสนุก คาสิโน หรือการน าข้อดีของทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ียังไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ออกมาใช้ เช่น การพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมข้ึนมาจากทรัพยากรท่ีมี 
 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ศิริอร บุญโร (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยการส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียว ศึกษาความคาด 
หวังต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเสนอแนะแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าต าบลเกาะยอมีแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านงานประเพณี และทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวด้านบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรด้านงาน
ประเพณีเป็นทรัพยากรท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด ในส่วนความคาดหวังต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
พบว่ามีความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในลักษณะแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และคนใน
ท้องถิ่นมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยมีความยินดีต้อนรับและต้องการ
ให้นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยได้เสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้       
1) ด้านแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวภายใต้
ขีดความสามารถของทรัพยากรท่องเท่ียว ควบคุมการใช้พื้นท่ีภายในแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสมและ
สนับสนุนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ควรจัด
โปรแกรมการท่องเท่ียวรอบเกาะยอ ส่งเสริมความหลากหลายของกิจกรรมและการส่ือความหมายให้
นักท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 3) ด้านการพัฒนาสินค้าและธุรกิจ ส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวอันจะ
น าไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน 4) ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 5) ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค 
การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก สร้างความเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวและควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อม 
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 ชญานุตม์ ถาวโรฤทธิ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองเก่า
สงขลาเพื่อเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนา พื้นท่ีวิจัยครอบคลุมเมืองเก่าสงขลา 3 บริเวณ กระบวน 
การวิจัย คือ ศึกษาข้อมูลส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในภาพรวมแล้วจึงคัดเลือกส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคัญด้วยเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมือง 
ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม จ าแนกองค์ประกอบส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีวิจัย
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมี 6 รายการ 2.ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ท่ีเป็น
รูปธรรมมี 19 รายการ ท่ีเป็นนามธรรมมี 9 รายการ 3.ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมมี 
5 รายการ ท าแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังและประเมินคุณค่าความส าคัญด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น
ว่าส่ิงแวดล้อมแต่ละรายการมีคุณค่าความส าคัญมากน้อยเพียงใด แล้วน าผลคะแนนท่ีได้ไปจัดล าดับ
และท าแผนท่ีแสดงคุณค่าความส าคัญ ผลการวิจัยสรุปว่าองค์ประกอบส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมี
ความส าคัญสูงสุด คือ ทะเลสาบสงขลา องค์ประกอบส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมี
ความส าคัญสูงสุด คือ ย่านเมืองเก่า ท่ีเป็นนามธรรมท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ ประเพณีท าบุญเดือน
สิบ องค์ประกอบส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ เจดีย์หลวง
บนเขาตังกวน ซึ่งมีข้อเสนอแนะน าผลการวิจัยเพื่อไปใช้วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองให้สอดคล้อง
กับบริบทของเมืองเก่าสงขลาโดยส่งเสริมการให้ความส าคัญกับเมืองเก่าท้ัง 3 บริเวณอย่างเท่าเทียม 
และขยายเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ให้ครอบคลุมบริเวณส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณค่าความส าคัญสูง และได้จัดท าผัง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยก าหนดพื้นท่ีเพื่อการใช้
งานท่ีเหมาะสมซึ่งแบ่งเป็น 8 พื้นท่ี พร้อมเสนอแนวทางโดยสรุป คือ การก าหนดขอบเขตของเมืองเก่า
แต่ละยุคสมัยให้มีความชัดเจนและจัดท าแผนผังเมืองเฉพาะเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
รวมถึงใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างสอดคล้องกับบริบทของเมืองเก่า การควบคุมการพัฒนาท่ีขัดแย้งและ
สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยควบคุมความสูงอาคารและก าหนดพื้นท่ีกันชนรอบ
บริเวณองค์ประกอบท่ีส าคัญ การผลักดันให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานท่ียังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเพื่อให้มีการด าเนินการอนุรักษ์ด้วยวิธีท่ีถูกต้องเหมาะสม การปลูกฝังจิตส านึกและการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความส าคัญขององค์ประกอบด้านต่างๆในเมืองเก่าโดยจัดท าในรูปแบบแหล่ง
เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆและบรรจุเนื้อหาในบทเรียน    
 ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ (2554) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรส าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน ด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันของรูปแบบการสัญจรและการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีในพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน ศึกษารูปแบบและวิธีการในการปรับปรุงทางสัญจรในเขตเมือง
เก่าน่านเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
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โครงข่ายการสัญจรท่ีเหมาะสมกับแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน จากการศึกษาพบว่ามีการ
ใช้ประโยชน์จากเส้นทางสัญจรแบบด้ังเดิม สภาพเส้นทางสัญจรไม่สามารถรองรับการเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยการเดินเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางคับแคบ มีส่ิงกีดขวางในเส้นทาง 
โครงข่ายทางเท้าไม่เช่ือมต่อกัน การขาดทางเลือกในการเดินทางท่ีไม่มีรถบริการเฉพาะการเดินทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวซึ่งต้ังรวมอยู่เป็นกลุ่มไม่ห่างไกลกันมากนักสามารถ
เข้าถึงได้โดยการเดินเท้าแต่นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเข้าถึงพื้นท่ีโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว การไม่มี
พื้นท่ีจอดรถส าหรับแหล่งท่องเท่ียวจึงจอดรถบริเวณ 2 ฝ่ังถนนซึ่งส่งผลกระทบท าให้การจราจรติดขัด
และเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงเสนอแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรส าหรับแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน ดังนี้ 1.การพัฒนาโครงข่ายทางเดินเท้าให้มีความต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย และขยายความกว้างของทางเดินเท้า มีเส้นทางส าหรับ
คนพิการและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม 2.การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยาน เพิ่ม
ทางจักรยานในถนนสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 3.การ
พัฒนาโครงข่ายทางรถบริการสาธารณะ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 4.การพัฒนาทางเลือกในการท่องเท่ียว สนับสนุนให้มีทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียว
เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว เช่น ให้บริการเช่ารถจักรยาน บริการรถสามล้อและการเพิ่มจ านวนรถราง   
5.สนับสนุนให้มีสถานท่ีจอดรถรวมหลายจุด 5.เพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการเดิน เช่น 
การเพิ่มจุดพักในเส้นทางท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวบน
เส้นทางท่องเท่ียว เช่น ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหารเครื่องด่ืม ศูนย์ข้อมูลและแสดงส้ินค้า
พื้นเมือง โดยระบบการสัญจรและทางเลือกในการเดินทางท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ท าให้โครงข่ายการสัญจรของเมืองมีความสมบูรณ์ สามารถรองรับการท่องเท่ียว 
ก่อให้ความน่าสนใจในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวเมือง ช่วยลด
การใช้พลังงานในการเดินทางสนับสนุนการใช้พื้นท่ีอย่างคุ้มค่าและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

2.5 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
ท้ังในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างกระบวนการวิจัย การสร้างเกณฑ์ในการประเมิน ใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยรวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.5.1 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมืองเพือ่การอนุรักษ์ 
  การศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ท าให้ทราบว่าองค์ประกอบ
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ต่างๆ ท่ีประกอบกันอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคัญต่อพื้นท่ีโดยรวมในด้านต่างๆ 
การศึกษาคุณค่าโดยการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมรวมถึงการค้นหา
เอกลักษณ์ส าคัญของพื้นท่ีจะช่วยให้สามารถค้นพบและระบุได้ว่าส่ิงใดมีคุณค่าความส าคัญท่ีเด่นชัด
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อื่นๆประกอบ ซึ่งจะน าไปสู่การเลือกวิธีส าหรับดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าความส าคัญ ตลอดจน
ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาโดยใช้แนวทางท่ีเหมาะสม ซึ่งให้ความส าคัญกับการเคารพคุณค่าด้ังเดิม
และค านึงถึงความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  
 จากการศึกษากระบวนการของระบบเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
(Cultural Environment Conservation System : CECS) ท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท าไว้ พบว่าเป็นแนวคิดอนุรักษ์เชิงบูรณาการท่ีมุ่งรักษาคุณค่าของ
พื้นท่ีโดยรวม ซึ่งมีการพิจารณาอย่างรอบด้านครอบคลุมถึงคุณค่าความส าคัญ ภัยคุกคามและแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลง ท้ังในระดับองค์ประกอบและระดับภาพรวมของพื้นท่ี โดยน าข้อมูลมาประกอบกัน
เพื่อหาแนวทางเก็บรักษาคุณค่าความส าคัญและป้องกันภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความสอดกับ
งานวิจัยจึงจะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
 จากการศึกษาความหมาย ลักษณะและการจ าแนกประเภทของส่ิงแวดล้อม มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมือง ท าให้เกิดความเข้าใจโครงสร้าง
และความเช่ือมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม รวมถึงสามารถสรุปการจ าแนก
และจัดหมวดหมู่ของส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคัญในพื้นท่ีศึกษาส าหรับใช้ในการวิจัย ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
  1) กลุ่มประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
  2) กลุ่มวัฒนธรรม 
  3) กลุ่มธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จากการศึกษาการประเมินคุณค่าความส าคัญ ประเภทของส่ิงท่ีควรอนุรักษ์และการคัดเลือก
เพื่ออนุรักษ์ ท าให้สามารถก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ได้ดังนี้ 
  1) เกณฑ์การประเมินประเมินคุณค่าและศักยภาพของโบราณสถานเพื่อจัดล าดับ
ความ ส าคัญในการอนุรักษ์ คุณค่าพิจารณาจาก 3 ประเด็น คือ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรม
ศิลปากร คุณค่าด้านอายุ คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ศักยภาพพิจารณาจากสภาพทางกายภาพใน
ปัจจุบันและความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ 
  2) เกณฑ์ประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมเพื่อจัดล าดับความส าคัญใน
การอนุรักษ์ คุณค่าพิจารณา 3 ประเด็น คือ คุณค่าด้านอายุ คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 
คุณค่าด้านความแท้ พิจารณา สภาพ ความสมบูรณ์ การดูแลรักษาและความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์   
  3) เกณฑ์ประเมินคุณค่าและศักยภาพของประเพณีเพื่อจัดล าดับความส าคัญในการ 
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อนุรักษ์ คุณค่าพิจารณาจากคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ศักยภาพพิจารณาจากสถานการณ์การคงอยู่ 
 จากการศึกษาหลักการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของเมือง ประกอบกับการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
น ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ ใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะ 
 2.5.2 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
  การศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม น ามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ ใช้เป็นแนวทางการเสนอแนะในส่วนของการก าหนดพื้นท่ีและการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการรักษาคุณค่าความส าคัญ  
 2.5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ 
 การศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ น ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
ดังนี้ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบการวิจัย รวมถึงใช้เป็นแนวทางการเสนอแนะในส่วนของการ
วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและค านึงถึงการรักษาคุณค่าความส าคัญ  
 2.5.4 แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
  การศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว น ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
ดังนี้ จากการศึกษาประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวท าให้ทราบว่าในการจ าแนกประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นท าได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ าแนก ประกอบกับการ 
ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษา จึงจะใช้การจ าแนกตามลักษณะท่ีแสดงออกอย่าง
เด่นชัดของทรัพยากร ท าให้สามารถสรุปการจ าแนกทรัพยากรการท่องเท่ียวได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
  1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
  2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  
  3) ทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก  
 จากการศึกษาองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียว ท าให้สามารถก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ได้ดังนี้  
  1) การประเมินคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว มี 3 องค์ประกอบ คือ คุณค่าด้าน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2) การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว มี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านกายภาพ
ของพื้นท่ี ด้านการสร้างกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วม 
 และนอกจากนี้จะน ารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หลักการส าคัญและมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะในส่วนของการพัฒนาการท่องเท่ียว



 

บทที่ 3  

การออกแบบการวิจัย 

 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการวิจัยเป็น

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการศึกษาเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้
ออกแบบกระบวนวิจัยเพื่อเป็นแนวทางด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขอบเขตในการศึกษา 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 4. การน าเสนอผลการศึกษา   
 

3.1 ขอบเขตในการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา 
  ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นท่ีด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว ด้านกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้อง ด้านปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับกายภาพของพื้นท่ี รวมถึงศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
และองค์ประกอบของเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การวางแผนด้านกายภาพ และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนส าหรับใช้เป็นพื้น
ฐานความรู้ เป็นกรอบการศึกษาและประเมิน รวมถึงวิเคราะห์และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  
 3.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา   
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาคุณค่าของเกาะยอ รวมถึงศึกษาแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเกาะยอสามารถรองรับการท่องเท่ียวได้โดยยังคง
คุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นท่ีเอาไว้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเลือก
เกาะยอเป็นพื้นท่ีศึกษาเนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงและเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ แต่ปัจจุบันมี
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับคุณค่าของพื้นท่ี หากไม่มีแนวทางจัดการท่ีเหมาะสมอาจท าให้คุณค่า
ของพื้นท่ีถูกท าลายไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องด าเนินการศึกษา โดยพื้นท่ีศึกษา คือ ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นแผ่นดิน 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
9,375  ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน 
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 3.1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  จากการศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ ระบบเพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม (CECS) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบการวิจัย โดยการวิจัยเป็นการศึกษาพื้นท่ีในด้านคุณค่า ด้านการ
ท่องเท่ียว ด้านปัญหา ข้อจ ากัดของพื้นท่ีและการขยายตัว ควบคู่กันท้ัง 3 ด้าน เพื่อการวิเคราะห์พื้นท่ี
และศักยภาพในด้านต่างๆ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบกันเพื่อสรุปและจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับ
เป็นแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 11    
 

 
 

ภาพที ่11 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.2.1 การศึกษาเอกสาร (Document study) โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ 
 3.2.2 การส ารวจและสังเกตการณ์โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
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 3.2.3 แบบประเมิน เป็นการสร้างแบบฟอร์มในการประเมินโดยก าหนดกรอบการพิจารณาซึ่ง
น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากท่ีได้ศึกษาไว้แล้วในบทท่ี 2 มาประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นก าหนดตัวช้ีวัด
ท่ีผู้วิจัยสามารถประเมินได้ด้วยตัวเอง วิธีหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบบประเมินมี 4 ชุด ประกอบด้วย แบบประเมินโบราณสถาน 1 ชุด 
แบบประเมินสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ 1 ชุด แบบประเมินประเพณีส าคัญ 1 ชุด การประเมินในส่วนนี้มี
จุดประสงค์เพื่อจัดอันดับความส าคัญในการอนุรักษ์ และแบบประเมินแหล่งท่องเท่ียว 1ชุด  การ
ประเมินในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดอันดับความส าคัญในการพัฒนา  
 3.2.4 การวิเคราะห์ด้วยการใช้แผนท่ีและการซ้อนทับ (Mapping and Overlay Analysis)  
การวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินซึ่ง
เป็นการระบุข้อมูลหรือปัจจัยต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษาโดยใช้แผนท่ี วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลจากแต่ละ
ปัจจัยมาวางทาบกันเพื่อหาผลรวม (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2553: 114) ความแตกต่างในการซ้อนทับกัน
ของข้อมูลท าให้สามารถวิเคราะห์และสรุปพื้นท่ีได้ตามปัจจัยท่ีศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของพื้นท่ี ความเปล่ียนแปลง พัฒนาการในปัจจุบันและแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในการวิจัย
ใช้แผนท่ีและการซ้อนทับเพื่อให้ได้พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าในด้านต่างๆ วิธีหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 3.3.1 การเก็บข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและพื้นท่ีศึกษา ซึ่งได้มาจากการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีความเช่ือถือได้ ดังนี้ 
  1) การศึกษาเอกสารและข้อมูลประเภทหนังสือเอกสารวิชาการ เอกสารโครงการ 
รายงานการวิจัย บทความวิชาการ รายงานประจ าปี สถิติและแผนปฏิบัติการ และเอกสารต่างๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในขอบเขตของการศึกษา ท้ังจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่าย ห้องสมุด
ของสถาบันการศึกษาและข้อมูลบางส่วนจาก internet  
   1.1) การรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีของต าบลเกาะยอประกอบด้วยข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงนโยบายและแผนการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง   
   1.2) การรวบรวมข้อมูลการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ ประกอบด้วย
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว สภาพการท่องเท่ียว นโยบายและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
   1.3) การรวบรวมข้อมูลปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ
ของพื้นท่ีประกอบด้วยปัญหาส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินและการขยายตัวของเมือง 
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   1.4) การรวบรวมข้อมูลด้านแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
และองค์ประกอบของเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม การวางแผนด้าน
กายภาพและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
  2) การค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะยอ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา  
  3) การค้นคว้าข้อมูลส าหรับการท าแผนท่ีเพื่อใช้เป็นแผนท่ีฐาน (Base map)   
   3.1) ภาพถ่ายทางอากาศแบบสี พ.ศ. 2560 จากกรมแผนท่ีทหาร   
   3.2) แผนท่ีแสดงภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ระวาง
5123III และช้ันข้อมูลเส้นชันความสูง พ.ศ. 2557 จากกรมแผนท่ีทหาร 
   3.3) ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2561 จากโปรแกรม Google Map  
 3.3.2 การเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและพื้นท่ีศึกษา จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการส ารวจและสังเกตการณ์ใน
พื้นท่ีท้ัง 9 หมู่บ้านของต าบลเกาะยอด้วยวิธีเดินส ารวจ สังเกตการณ์ด้วยสายตา สังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมท่องเท่ียวและเข้าร่วมในงานประเพณี โดยท าการส ารวจและ
สังเกตการณ์พร้อมกับจดบันทึกและบันทึกภาพนิ่งเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี สภาพการใช้งานปัจจุบัน 
รวมทั้งระบุต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆท่ีมีความส าคัญลงในแผนท่ี ท้ังนี้เพื่อเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สร้างความเข้าใจสภาพพื้นท่ี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแผนท่ีจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกับ
สภาพความเป็นจริง และเป็นการถ่ายทอดข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งการส ารวจประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมปัจจุบันของเกาะยอในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพทางกายภาพ
และคุณลักษณะส าคัญของพื้นท่ี ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นท่ี  
  2) สภาพแวดล้อมของการท่องเท่ียว ลักษณะและท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
  3) สภาพแวดล้อมของปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อพื้นท่ี   
 3.3.3 การจัดกระท ากับข้อมูล 
  1) การท าแผนท่ี โดยใช้แผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารจากแผนท่ีระวาง 5123 III เป็น
แผนท่ีฐาน (Base map) ครอบตัดเอาเฉพาะส่วนของพื้นท่ีศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการท า
ความเข้าใจแผนท่ี โดยได้ดัดแปลงบางส่วนให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบันตามท่ีได้ท าการส ารวจ   
  2) การน าข้อมูลทุติยภูมิและมูลปฐมภูมิมาเรียบเรียง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatial Database) โดยจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ทราบความเช่ือมโยง การบันทึกข้อมูลลงในแผนท่ีและ
การแปลความหมายข้อมูลลงในแผนท่ี ซึ่งเน้นท่ีการท าความเข้าใจสภาพพื้นท่ีในแต่ละประเด็น  
 3.3.4 การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
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  1) ด้านคุณค่าของพื้นท่ี เป็นการศึกษาคุณค่าโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆท่ี
ประกอบกันอยู่ในสภาพแวดล้อม เพื่อค้นหาองค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอซึ่งควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ โดยน ากระบวนการบางส่วนของระบบเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (Cultural Environment Conservation System : CECS) มาประยุกต์ ดังนี้  
 การสรุปองค์ประกอบด้านคุณค่า โดยน ารายช่ือขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญซึ่งได้มากจากการศึกษาและส ารวจพื้นท่ีมาจ าแนกหมวดหมู่ตามท่ีก าหนดไว้ 3 กลุ่ม คือ 
   (1) กลุ่มประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
   (2) กลุ่มวัฒนธรรม   
   (3) กลุ่มธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 การจัดท าข้อมูลท่ีแสดงเป็นสาระส าคัญและแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีหรือบริเวณ
ท้ังท่ีเป็นกายภาพท่ีจับต้องได้และท่ีจับต้องไม่ได้แต่สามารถแปลความหมายเพื่อระบุต าแหน่งได้  
 การประเมิน ประกอบด้วยการประเมินโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และประเพณีส าคัญ ซึ่ง
เป็นการประเมินคุณค่าเพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยสร้างแบบประเมินจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของ
เมืองเพื่อการอนุรักษ์ ในบทท่ี 2 ผลท่ีได้จากการประเมินน ามาใช้เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการ
อนุรักษ์ และใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา แบบประเมินมีจ านวน 3 ชุด ดังนี้  
   (1) แบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของโบราณสถาน เป็นการสร้างกรอบ
การประเมินคุณค่าโดยพิจารณาจากการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร คุณค่าด้านอายุ และคุณค่าของ
มรดกวัฒนธรรม ในส่วนของศักยภาพพิจารณาจากสภาพปัจจุบันและความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ  
   (2) แบบประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ เป็นการสร้าง
กรอบการประเมินคุณค่าโดยพิจารณาจากคุณค่าด้านอายุ คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
และคุณค่าความแท้ ในส่วนของสภาพพิจารณาจากความสมบูรณ์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์  
   (3) แบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของประเพณี เป็นการสร้างกรอบการ
ประเมินคุณค่าโดยพิจารณาจากคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ในส่วนของศักยภาพพิจารณาจาก
สถานการณ์การคงอยู่ของประเพณี 
  2) ด้านการท่องเท่ียว เป็นการศึกษาและประเมินแหล่งท่องเท่ียว โดยได้น ารูปแบบ
ของการศึกษาคุณค่ามาปรับใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 
 การสรุปองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยน ารายช่ือของแหล่งท่องเท่ียวในต าบล
เกาะยอท่ีได้มากจากการศึกษาและส ารวจพื้นท่ีมาจ าแนกหมวดหมู่ตามท่ีก าหนดไว้ 4 ประเภท คือ 
   (1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
   (2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  
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   (3) ทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   (4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก  
 การจัดท าข้อมูลท่ีแสดงเป็นสาระส าคัญและแผนท่ีแสดงต าแหน่งแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
 การประเมิน ประกอบด้วยประเมินคุณค่าและศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว โดยสร้างแบบ
ประเมินจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียว ในบทท่ี 2 ผล
จากการประเมินใช้เพื่อจัดอันดับความส าคัญในการพัฒนาว่าแหล่งท่องเท่ียวใดมีความส าคัญมากน้อย
กว่ากัน และใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเกาะยอ แบบประเมินมีจ านวน 1 ชุด ดังนี้ 
   (1) แบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการสร้าง
กรอบการประเมินคุณค่าโดยพิจารณาจาก คุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของศักยภาพพิจารณาจาก 3 
องค์ประกอบ คือ ด้านกายภาพของพื้นท่ี ด้านการสร้างกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วม  
  3) ด้านปัญหา ข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นท่ีและการขยายตัว เป็นการศึกษาปัจจัย
ของการสูญเสียคุณค่า และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นกับพื้นท่ี ดังนี้ 
 การสรุปลักษณะของปัญหา โดยวิธีท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับพื้น เป็นการรวบรวม
ประเด็นปัญหาจาก 3 ส่วน คือ จากหน่วยงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ จาก
หน่วยงานและบุคคลอื่นๆ จากการส ารวจโดยผู้วิจัย ซึ่งมาประกอบกันเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบและ
สรุปลักษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับพื้น และท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเกิดปัญหา 
 การคาดการณ์แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นกับพื้นท่ี โดยศึกษาลักษณะการ
ขยายตัวในอดีต การขยายตัวในปัจจุบัน และโครงการในอนาคตท่ีจะส่งผลต่อการขยายตัว  
 โดยข้อมูลท้ังสามส่วนท่ีได้จากระบวนการด าเนินการวิจัยนี้จะเป็นฐานข้อมูลและน าไปสู่การ
วิเคราะห์และเสนอแนวทาวทางในขั้นถัดไป 
 3.3.5 การวิเคราะห์ วิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลท่ี
ได้จากการ ศึกษาเอกสาร ส ารวจและประเมินเป็นฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยการใช้แผนท่ี
และการซ้อนทับ (Mapping and Overlay Analysis) ซึ่งวิเคราะห์พื้นท่ีใน 3 ประเด็น ดังนี้  
  1) คุณค่าของพื้นท่ีและศักยภาพด้านการอนุรักษ์ เป็นการท าแผนท่ีแสดงคุณค่า 3 
ด้าน คือ (1) ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม (2) ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (3) ด้านธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อหาบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมากและบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงของแต่ละด้าน และน าไปสู่
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการน าแผนท่ีแสดงคุณค่าในแต่ละด้านมาวางทาบกัน 
บริเวณท่ีมีการซ้อนทับกันสูงเป็นบริเวณท่ีมีศักยภาพด้านการอนุรักษ์ 
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  2) การท่องเท่ียว และศักยภาพด้านการท่องเท่ียว เป็นการน าแผนท่ีแสดงต าแหน่ง
ท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียวท้ังหมด แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีมีศักยภาพด้านการอนุรักษ์ แผนท่ีโครงข่ายการคมนาคมของต าบลเกาะยอมาวางทาบกัน 
เพื่อเพื่อหาบริเวณท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจากการเกาะกลุ่มกันและการทับซ้อน
กัน รวมถึงพิจารณาจากความสัมพันธ์กับเส้นทางคมนาคม  
  3) ปัญหา ข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นท่ี การขยายตัว และศักยภาพในการรองรับ
การขยายตัว เป็นการท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีปัญหาและข้อจ ากัดด้านกายภาพ กับแผนท่ีแสดงการ
ขยายตัวของต าบลเกาะยอในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัว เพื่อเพื่อหาบริเวณท่ีมีศักยภาพในการ
รองรับการขยายตัว โดยพิจารณาจากการเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสอดคล้องกับข้อจ ากัดทางกฎหมายและ
การพัฒนาตาม สอดคล้องกับโอกาสท่ีเกิดจากการก่อสร้างตามโครงการในอนาคต สามารถเช่ือมต่อ
กับพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปัจจุบันได้ดี และมีลักษณะเอื้ออ านวยต่อการขยายตัว  
 3.3.6 การสรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิเคราะห์และส่ิงท่ีค้นพบจากการวิจัย จัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางช้ีน าการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะยอ โดยใช้แผนท่ีและข้อความ ดังนี้ 
  1) สรุปคุณค่าด้านต่างๆ และศักยภาพของพื้นท่ี  
  2) ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์และพัฒนา ประกอบด้วยแนวทางการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ซึ่งการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินท่ีสอดคล้องกับบริบทของต าบลเกาะยอโดยแสดงเป็นแนวทางการ
ใช้ประโยชน์และมาตรการ แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม  
  3) ข้อเสนอแนะด้านการจัดการการท่องเท่ียว ประกอบด้วยการสร้างความเช่ือมโยง
ของแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมให้พัฒนาเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน  
 

3.4 การน าเสนอผลการศึกษา  

 การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และจัดท า
เอกสารส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
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บทที่ 4  

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
 การรู้คุณค่าความส าคัญรวมถึงภัยคุกคามและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่การ
สูญเสียคุณค่าความส าคัญ เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้สามารถก าหนดหรือวางแนวทางจัดการเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาในลักษณะท่ีไม่เป็นการท าให้สูญเสียคุณค่าหรือลดทอนความส าคัญลง ซึ่งการวิจัย
ในครั้งนี้ ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ท่ีสามารถใช้สอย
และพัฒนาพื้นท่ีให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันได้โดยไม่ท าลายคุณค่าเดิม จึงจะท าการศึกษาพื้นท่ีใน
ด้านคุณค่า ด้านการท่องเท่ียว ด้านปัญหา ข้อจ ากัดของพื้นท่ีและการขยายตัว ท้ัง 3 ด้านประกอบกัน
เพื่อจะน าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอแนวทาง ดังนั้นการศึกษาในบทนี้ส่วนแรกจะกล่าวถึงการศึกษา
บริบทของพื้นท่ีเพื่อให้เข้าใจปัจจัยพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง และจะกล่าวถึงการศึกษาด้านคุณค่า ด้านการ
ท่องเท่ียว ด้านปัญหา ข้อจ ากัดของพื้นท่ีและการขยายตัว ในส่วนถัดไปตามล าดับ 
 

4.1 บริบทของพื้นที่ศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 การศึกษาในส่วนนี้จะกล่าวถึงสภาพทางกายภาพ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคม แผนพัฒนาต าบล
เกาะยอและแผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1.1 สภาพทางกายภาพ  

  เกาะยอเป็นเกาะเด่ียวท่ีต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นท่ีในตัวเกาะเป็นท่ีราบ
สลับกับเนินเขา เช่ือมต่อกับแผ่นดินด้วยสะพานติณสูลานนท์ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตท่ียาวกว่าหนึ่ง
กิโลเมตร สะพานมีสองช่วง คือ สะพานฝ่ังใต้ เช่ือมต่อต าบลพะวงและต าบลเกาะยอ ความยาว 1,140 
เมตร สะพานฝ่ังเหนือ เช่ือมต่อต าบลเกาะยอและต าบลสท้ิงหม้อ ความยาว 1,800 เมตร บริเวณหน้า
เกาะมีถนนหมายเลข 408 เช่ือมกับสะพานท้ังสองช่วง และถนนสายนี้เป็นเส้นทางเล่ียงตัวเมืองสงขลา   
  4.1.1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ  
   เกาะยอมีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ 
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโดยทางบก 14 กิโลเมตร โดยทางทะเล 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดทะเลสาบสงขลาเขต ต.สทิงหม้อ และ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  
 ทิศใต้  จดทะเลสาบสงขลาเขต ต.พะวง ต.น้ าน้อย และ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่  
 ทิศตะวันออก จดทะเลสาบสงขลาเขต ต.บ่อยาง และ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา   
 ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลาเขต อ.ควนเนียง และ อ.บางกล่ า 
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 ต าบลเกาะยอมีเนื้อท่ีรวมท้ังพื้นน้ า 17.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,220 ไร่ และมี
เนื้อท่ีเฉพาะพื้นดิน 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9 ,375 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 9 
หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย หมู่ 2 บ้านตีน หมู่ 3 บ้านนอก หมู่ 4 บ้ านสวนทุเรียน หมู่ 5    
บ้านท่าไทร  หมู่ 6 บ้านนาถิ่น หมู่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ และหมู่ 9 บ้านสวนใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
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  4.1.1.2 การเข้าถึง  
   จากกรุงเทพมหานครถึงต าบลเกาะยอตามทางหลวงแผ่นดินมีระยะทาง
ประมาณ 950 กิโลเมตร ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางทะเลประมาณ 725 กิโลเมตร 
   1) โดยรถส่วนตัว สามารถเข้าถึงเกาะยอได้จากถนนสายหลัก 2 เส้นทาง  
    1.1) เส้นทางฝ่ังตะวันออก ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 
ถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทยท่ีเช่ือมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา โดยเส้นทางเข้าสู่
สะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือ เกาะยอ สะพานติณสูลานนท์ฝ่ังใต้แล้วเช่ือมต่อกับถนนเส้นอื่นท่ีห้าแยก
น้ ากระจาย ถนนหมายเลข 408 ท่ีมุ่งลงใต้เช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 (หาดใหญ่-ปัตตานี) 
    1.2) เส้นทางฝ่ังตะวันตก ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) เส้นทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งลงใต้ ซึ่งผ่านจังหวัดพัทลุงแล้วเข้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จากอ าเภอหาดใหญ่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์) เช่ือมระหว่างอ าเภอหาดใหญ่กับอ าเภอเมืองสงขลา 
ท้ังสองเส้นทางบรรจบกันท่ีห้าแยกน้ ากระจาย สามารถเข้าสู่เกาะยอได้โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 
เลข 408 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์) มีเส้นทางต่อไปยังตัวเมืองสงขลา 
   2) โดยรถประจ าทาง เดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ถึง
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสถานีขนส่งผู้โดยสารสงขลาต้ังอยู่ห่างจากต าบลเกาะยอประมาณ 11.4 กิโลเมตร 
และสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ต้ังอยู่ห่างจากต าบลเกาะยอประมาณ 26.1 กิโลเมตร   
    3) โดยรถไฟ เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯถึงสถานีรถไฟชุมทาง
หาดใหญ่ และเดินทางต่อมายังต าบลเกาะยอระยะทางประมาณ 26.9 กิโลเมตร  
   4) โดยเครื่องบิน จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เดินทางต่อมายัง
ต าบลเกาะยอระยะทางประมาณ 37.7 กิโลเมตร  
  4.1.1.3 สภาพแวดล้อม 
   เกาะยอมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ท้ังบนบกและในน้ า 
ชุมชนมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมายาวนานจึงมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ การตัง้บ้านเรือน
เกาะกลุ่มอยู่บริเวณชายฝ่ังรอบเกาะและท่ีราบเชิงเขา มีบ้านเรือนรูปแบบด้ังเดิมและแบบสมัยใหม่
ปะปนกัน บริเวณเนินเขาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรปลูกไม้ผลเป็นหลัก โดยมีป่าไม้บริเวณภูเขาท่ีสูงขึ้น
ไป ชายฝ่ังของเกาะมีลักษณะเป็นป่าชายเลน ในทะเลสาบรอบเกาะมีเครื่องมือประมงเรียงรายอยู่
หนาแน่น ในชุมชนมีหลายครัวเรือนท่ีทอผ้าอยู่บริเวณด้านหน้าและใต้ถุนเรือน เกาะยอมีการท่องเท่ียว
ในลักษณะท่ีมุ่งให้นักท่องเท่ียวมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเกาะยอ น าจุดเด่นท่ีมีในพื้นท่ีมา
เป็นจุดขายของการท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย มีท่ีพักในรูปแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหาร
และร้านกาแฟส าหรับรองรับและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
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  4.1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเกาะท่ีต้ังอยู่ในทะเลสาบซึ่งล้อมรอบด้วยทะเล   
ภูมิประเทศส่วนท่ีเป็นแผ่นดินประกอบด้วยพื้นท่ีชายฝ่ังมีลักษณะเป็นแหลมและอ่าว พื้นท่ีเกาะมีท่ี
ราบสลับกับเนินเขาและภูเขา มีความสูง 10-150 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บนเกาะไม่มี
แหล่งน้ าในลักษณะแม่น้ าหรือคลอง แต่มีทางน้ าเล็กๆ ท่ีไหลมาจากภูเขาและท่ีใต้ช้ันดินมีแหล่งน้ าจืด 
   2) ลักษณะภูมิอากาศ อากาศบนเกาะยอมีสภาพไม่ต่างจากพื้นท่ีอื่นๆ ของ
ภาคใต้ ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มี 2 ฤดู  
    2.1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม แต่
อากาศไม่ร้อนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลซึ่งมีกระแสลมและไอน้ าพัดผ่านท าให้อากาศร้อนเบาบางลง    
    2.2) ฤดูฝนมี 2 ช่วง ได้แก่    
ช่วงท่ี 1 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีฝนตกไม่มากนัก 
ช่วงท่ี 2 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงท่ีฝนตกมากกว่า 
   3) ทรัพยากรธรรมชาติ เกาะยอมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายท้ังบนบก 
และในน้ าเนื่องจากเป็นเกาะท่ีต้ังอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทาง
ระบบนิเวศกับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเกาะยอมีทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้   
    3.1) ทรัพยากรน้ า บนเกาะมีแหล่งน้ าจืดซึ่งเป็นน้ าดิบจากบ่อ
บาดาลท่ีน ามาใช้ส าหรับประปาหมู่บ้าน มีจ านวน 11 แห่ง ต้ังกระจายอยู่ในพื้นท่ี 6 หมู่บ้าน มีก าลัง
การผลิต 2-12 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ผู้ใช้น้ าประมาณ 565 ครัวเรือน มีบ่อน้ าต้ืนจ านวน 145 แห่ง  
    3.2) ทรัพยากรป่าไม้ มีสภาพเป็นป่าไม้แบบท่ีลาดเชิงเขามีต้นไม้
ใหญ่ปกคลุม ท่ีราบลุ่มน้ าขังมีลักษณะเป็นพรุมีต้นเสม็ดขึ้นกระจายอยู่ ท่ีชายฝ่ังมีป่าชายเลน โดยมี
พันธุ์ไม้พื้นเมืองท่ีมีความโดดเด่น ให้คุณค่าและมีส่วนเป็นบริบททางสังคมเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพ
ของคนท้องถิ่น คือ ต้นยอ ชะพลูและสาหร่ายผมนาง ผลไม้ข้ึนช่ือประกอบด้วยจ าปาดะขนุน มีจุดเด่น
ท่ีรสชาติหวานจัด กล่ินหอม เนื้อแน่น สีสวย ละมุดหรือสะหวา มีจุดเด่นท่ีรสชาติความหวานเข้มเนื้อ
แน่น กระท้อนพันธุ์ มีจุดเด่นท่ีผลกลมแป้นสีเหลืองนวล เปลือกนิ่มผิวเหมือนก ามะหยี่ เนื้อแน่นและมี
ปุยท่ีเมล็ดมากเมื่อแก่จัดรสชาติหวาน (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา, 2560: 3-4)      
    3.3) ทรัพยากรดิน กองส ารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดินจ าแนกดินใน
ต าบลเกาะยอไว้ 4 ชุด คือ กลุ่มชุดดินท่ี 14,34,39,62 บริเวณท่ีราบลักษณะดินเป็นกรด บริเวณท่ีราบ
น้ าทะเลท่วมถึงลักษณะเป็นดินเค็มชายทะเล บริเวณท่ีเนินระหว่างเขาลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย บริเวณภูเขาเป็นพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีหน้าดินมีเศษหินผสมอยู่มากลึกลงไปเป็นชั้นหิน   
    3.4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็น 
ทะเลน้ ากร่อยท่ีเกิดจากการถ่ายเทน้ าเค็มท่ีปากอ่าวส่วนท่ีเช่ือมกับทะเลอ่าวไทย อิทธิพลของน้ า 
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เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช ท้ังชายฝ่ังและท้องน้ าจึงมีป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นท่ีอยู่
อาศัยและแหล่งอาหารของส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์ ประกอบกับอยู่ในบริเวณท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นช่องทางส าคัญในการอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์น้ าตามระดับ
ความเค็มของน้ าและตามฤดูกาล บริเวณรอบเกาะจึงมีสัตว์น้ าชุกชุมโดยเฉพาะจ าพวกกุ้งและปลา   

 4.1.2 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

  4.1.2.1 ลักษณะทางสังคม 
   1) ประชากร ต าบลเกาะยอมีประชากรท่ีมีคุณภาพส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
สามารถอ่านเขียนและคิดเลขอย่างง่ายได้ มีอาชีพและมีรายได้ จากการส ารวจของส านักบริหารการ
ทะเบียนอ าเภอเมืองสงขลาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีประชากรจ านวน 4,731 คน โดยแยกเป็น
ชาย 2,278 คน หญิง 2,445 คน กลุ่มประชากรท่ีมีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 16 - 50 ปี รองลงมาเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ และน้อยท่ีสุดเป็นกลุ่มเด็กเล็กและเยาวชน มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 1,888 ครัวเรือน  
   2) องค์กรการปกครอง มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง  
   3) สถานศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง คือ
โรงเรียนวัดแหลมพ้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดท้ายยอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4) สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ รพ.สต.   
ท่าไทร มีเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร 47 คน รพ.สต.สวนทุเรียน มีเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร 40 คน 
   5) องค์กรทางศาสนา มีวัด 4 แห่ง คือ วัดแหลมพ้อ วัดโคกเป้ียว วัดท้ายยอ
และวัดเขาบ่อ มีส านักสงฆ์ 1 แห่ง คือ ส านักสงฆ์เขากุฎิ มีสถานปฏิบัติธรรม 1 แห่ง คือ ทิพยสถาน     
มีศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าไท้ก๋ง 
   6) สถานท่ีบริการสาธารณะ ประกอบด้วย หอกระจายข่าว ลานกีฬา ท่ีอ่าน
หนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร สภาองค์กรชุมชนและชมรมการท่องเท่ียว 
   7) การสาธารณูปโภค ไฟฟ้าใช้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมทุกครัวเรือน และมีประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2561) 
  4.1.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   ประชากรในต าบลเกาะยอประกอบอาชีพแบบผสมผสานกันระหว่างประมง 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน นอกจากนี้มีการประกอบอาชีพการท่องเท่ียวและบริการใน
ลักษณะโฮมสเตย์และร้านอาหาร ส่วนอาชีพอื่นมีรับราชการ ค้าขายและรับจ้าง แต่ละครอบครัวมี
อาชีพหลักพร้อมกับท าอาชีพเสริมควบคู่กัน ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ ปี พ.ศ.
2560 ประชาชนมีรายได้ต่อคนเฉล่ีย 86,149 บาทต่อปี ครัวเรือนมีรายได้เฉล่ีย 252,038 บาทต่อปี 
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   1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของต าบลเกาะยอ มีรายละเอียดดังนี้   
    1.1) ประมง ประกอบด้วยการท าประมงพื้นบ้านท่ีจับปลา กุ้งและ
สัตว์น้ าตามธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาด้วยวิธีการด้ังเดิมคือการดักไซนั่ง กับการเล้ียงปลากะพงใน
กระชัง ซึ่งท้ังการท าประมงพื้นบ้านและการเล้ียงปลาในกระชังมีอยู่รอบบริเวณชายฝ่ังของเกาะยอ  
    1.2) การเกษตรกรรม มีการท าสวนแบบผสมผสานปลูกไม้ผลหลัก 
คือ จ าปาดะขนุน ละมุด กระท้อน โดยใช้พื้นท่ีในบริเวณบ้านและบริเวณเชิงเขาเพราะสภาพพื้นท่ีและ
ดินมีความเหมาะสมรวมถึงง่ายต่อการดูแล ส่วนพื้นท่ีเชิงเขาท่ีสูงขึ้นไปเป็นพื้นท่ีส าหรับปลูกยางพารา     
    1.3) อุตสาหกรรมในครัวเรือ อุตสาหกรรมส าคัญ คือ การทอผ้า 
ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผ้าทอเป็นสินค้า OTOP ระดับ
ห้าดาวท่ีมีช่ือเสียงด้านความประณีตมีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญ
รองลงมา คือ การแปรรูปอาหารทะเล เช่น กะปิ อาหารทะเลประเภทตากแห้งและหมักดอง  
    1.4) การท่องเท่ียวและบริการ ประกอบด้วยร้านอาหารกับ     
โฮมสเตย์ ซึ่งร้านอาหารมีช่ือเสียงเรื่องอาหารทะเลสดรสชาติดีกับบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ริมทะเลสาบ 
โดยร้านอาหารมีอยู่หลายแห่งบริเวณหน้าเกาะท่ีถนนหมายเลข 408 และในตัวเกาะบริเวณหมู่ 1,4,9 
ส่วนโฮมสเตย์เป็นท่ีพักริมน้ าบรรยากาศแบบชาวประมงพื้นบ้าน สามารถสัมผัสกับธรรมชาติวิถีการท า
ประมงได้อย่างใกล้ชิด โฮมสเตย์มีมากบริเวณหมู่ 1,9 และปัจจุบันมีกิจการร้านกาแฟเกิดขึ้นหลายแห่ง 
   2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของต าบลเกาะยอ มีการรวมตัวกันเพื่อก่อต้ังกลุ่ม
อาชีพท่ีเกี่ยวกับประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน การท่องเท่ียวและบริการ 26 กลุ่ม ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลกลุ่มอาชีพในต าบลเกาะยอ 
 

 
 

ที่มาข้อมูล : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา. (2560) 
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   3) ราคาประเมินท่ีดินของต าบลเกาะยอปี พ.ศ.2559-2562 กรมธนารักษ์
ประเมินท่ีดินในภาพรวมท้ังต าบลเฉล่ียไร่ละ 376,404 บาท ส่วนราคาประเมินแบบแยกพื้นท่ีมีดังนี้
บริเวณหน้าเกาะท่ีถนนหมายเลข 408 ราคาประเมิน 13,000 บาทต่อตารางวา บริเวณถนนรอบเกาะ
ราคาประเมิน 5,925 บาทต่อตารางวา (ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสงขลา, 2558: 3-5) ส่วนราคาซื้อขาย
จริง ประมาณ 9,000 - 25,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินถึงสองเท่า  
   4) พื้นท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของต าบลเกาะยอ อยู่บริเวณหน้าเกาะท่ีถนน
หมายเลข 408 ในช่วงหมู่ 2,3 มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นประกอบด้วยร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง
เป็นจ านวนหลายร้าน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) ร้านกาแฟและร้านค้าปลีกอื่นๆ ในช่วง
หมู่ 1,9 เป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจการด้านการท่องเท่ียวหนาแน่น เกาะยอมีตลาด 2 แห่ง ท่ีทางเข้าวัดแหลมพ้อ 
1 แห่ง และอีกแห่งท่ีบริเวณหมู่ 3 เป็นตลาดเช้าท่ีใช้พื้นท่ีริมถนนโดยจ าหน่ายอาหารเป็นหลัก และใน
ตัวเกาะมีร้านค้าปลีกในลักษณะท่ีเป็นบ้านพักอาศัยแล้วเปิดหน้าบ้านเป็นร้ านค้าซึ่งเป็นของคนใน
ท้องถิ่นหลายร้าน โดยจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ส่วนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มี
ในลักษณะโครงการหมู่บ้านจัดสรรและตึกแถว มีการลงทุนด้านท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว 
 
 

    
 

ภาพที่ 13 แสดงพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในต าบลเกาะยอ 
 

 4.1.3 ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  เดิมเกาะยอเป็นชุมชนจีนท่ีมีชาวจีนอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในสมัยอยุธยา เมื่อมีหลัก 
แหล่งและประกอบอาชีพมั่นคงแล้วจึงมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอก ท าให้มีคนไทยท่ีนับถือ
พุทธศาสนาจากท้องถิ่นเมืองสงขลาเข้ามาต้ังถิ่นฐานในเกาะยอด้วย  จึงเกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและชุมชนมีการขยายตัวไปรอบเกาะ ผู้คนด ารงชีวิตและประกอบอาชีพโดยปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีโดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเกาะยอจึงมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเด่นชัด ปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา โดยยังคงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมด้ังเดิมท้องถิ่นเอาไว้ 
  4.1.3.1 ประเพณี ประชากรในต าบลเกาะยอเคร่งครัดในพุทธศาสนาโดยจะมีการ  
ตักบาตรตอนเช้า การท าบุญทุกวันพระและวันส าคัญทางพุทธศาสนา มีประเพณีท่ีปฏิบัติสืบกันมา คือ 
ประเพณีไหว้เจ้าไหว้หลุม ประเพณีลอยแพ ประเพณีวันว่าง ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้า 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีเดือนสิบ และเพณีชักพระ  
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  4.1.3.2 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต าบลเกาะยอมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ี 
เกิดจากความคิดด่ังเดิมของบรรพบุรุษหลายด้าน ดังนี้ การปลูกเรือน การทอผ้า การท าประมงด้วยวิธี
ดักไซนั่งและท ากระชังเล้ียงปลา การท าสวนสมรมท่ีปลูกไม้ผลนานาชนิดรวมกันในพื้นท่ีเดียว การสาน   
โคระส าหรับใช้ป้องกันแมลงท าลายผลไม้ การแปรรูปอาหารทะเล การถนอมอาหารและมีอาหาร
พื้นบ้านท่ีน าวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบอาหาร โดยมีบุคคลท่ีเป็นผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
สามารถถ่ายทอดแก่คนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจได้ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2561: 36-40)   

 4.1.4 การท่องเที่ยว 

  เกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีสภาพเป็นแหล่งธรรมชาติ
และมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีวัฒนธรรมเก่าแก่ในรูปแบบของวัด บ้านเรือนและวิถีชีวิตท้องถิ่น และมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีท่ีพัก ร้านอาหารและร้านกาแฟ เป็นส่ิงดึงดูดให้เดินทางมา
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวส าคัญของต าบลเกาะยอ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา วัดและ
โบราณสถาน จุดชมวิว กลุ่มทอผ้า สวนเกษตรสมรม โฮมสเตย์และร้านอาหาร  

 4.1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  เกาะยอเป็นต าบลหนึ่งใน 6 ต าบล ของอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา การศึกษาการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจึงจะกล่าวถึงภาพรวมท้ังจังหวัดสงขลา อ าเภอเมืองและต าบลเกาะยอตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1.5.1 ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา   
   จังหวัดสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคของภาคใต้ 
โดยเป็นพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุน 
การท่องเท่ียว การส่งออก อุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เป็นเมืองเก่าท่ีมี ความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์อย่างยาวนานซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมท้ังในด้านความเช่ือ ภูมิปัญญา งานช่างท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรม แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีทะเลสาบ
สงขลาเป็นแหล่งธรรมชาติส าคัญซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเท่ียว เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางการศึกษามีสถานศึกษาช้ันน าและแหล่งเรียนรู้ มีสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน มีแหล่ง
พลังงานท่ีหลากหลาย รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีมีศักยภาพ เป็นเมืองศูนย์กลาง
การคมนาคมภาคใต้โดยมีเส้นทางหลักท้ังทางถนน (รถยนต์) ทางรถไฟ ทางเรือและทางอากาศ มีถนน
สายส าคัญและเส้นทางมาตรฐานเช่ือมภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัดและเช่ือมกับประเทศมาเลเซีย มี
ชุมทางรถไฟ มีท่าเรือส าคัญ 4 แห่ง คือ ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา 
ท่าเทียบเรือกองทัพเรือ และท่าเทียบเรือส านักงานเจ้าท่า มีสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบินกองทัพเรือ
และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด 3 แห่ง คือ อ าเภอ
หาดใหญ่ อ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอสะเดา (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2561: 144)   
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ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาท่ีบังคับใช้อยู่ ในปัจจุบันคือฉบับ พ.ศ.2559 ตามกฎกระทรวงใน              
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนท่ี 4 ก วันท่ี 13 มกราคม 2560 โดยมีข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลเกาะยอ คือ ก าหนดให้ต าบลเกาะยอซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเป็นเขตสีชมพู
หรือ ท่ีดินประเภทชุมชน (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนท่ี 4ก, 2560: 1-3)  
  4.1.5.2 ผังเมืองรวมอ าเภอเมืองสงขลา    
   อ าเภอเมืองสงขลามีพื้นท่ี 171.9 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลม
ยื่นลงสู่อ่าวไทย ต้ังอยู่ท่ีปากน้ าทะเลสาบสงขลามีพื้นท่ีติดกับทะเลท้ังสองด้าน คือ ทะเลอ่าวไทยและ 
ทะเลสาบสงขลา มีเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะยอ เกาะหนูและเกาะแมว อ าเภอเมืองสงขลาเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจการค้าท่ีส าคัญรองจากอ าเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางราชการท่ีส าคัญระดับจังหวัดและ 
ภูมิภาค มีนโยบายพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวกับอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภออื่นๆ เป็นท่ีต้ังของเมืองเก่าท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม    
 อ าเภอเมืองสงขลาอยู่ในเขตผังเมืองรวมสงขลาและบางส่วนของผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ า
ลึกสงขลา โดยผังเมืองรวมสงขลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2540 ส่วนผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548 ผังเมืองรวมท้ังสองฉบับมีการขยายอายุ 2 ครั้งและปัจจุบันหมดอายุโดยยัง
ไม่มีประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ การวางและจัดท าผังเมืองรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาและการ
ด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบทในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ
ขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ รองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ผังเมืองรวมมีสาระส าคัญ ดังนี้   
   1) ผังเมืองรวมสงขลา มีสาระส าคัญ คือ พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานและเมืองท่าส่งออกท่ีส าคัญ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมท่ีใช้
วัตถุดิบท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ พัฒนาและส่งเสริมบริการทาง
สังคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนท่ี 2ก, 2540: 2) 
   2) ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา มีสาระส าคัญ คือ ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร การปกครอง การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและส่งออก
สินค้า ส่งเสริมและพัฒนาด้านท่ีอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการท่าเรือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาบริการทางสังคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนท่ี 124ก, 2548: 19) 



  69 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงผังเมืองรวมอ าเภอเมืองสงขลา 
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 24ก (2540: 9) ; ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 124ก (2548: 20) 
 

  4.1.5.3 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลเกาะยอ   
   ต าบลเกาะยออยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา ซึ่งก าหนด 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลเกาะยอไว้ 8 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ท่ีดินส าหรับการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใช้ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% ของพื้นท่ี 
 ระยะร่น ท่ีดินริมฝ่ังทะเลสาบสงขลาก าหนดให้มีท่ีว่างขนานกับทะเลสาบสงขลา ไม่น้อยกว่า 
15.0 เมตร มีข้อยกเว้นส าหรับการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
   2) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์
ท่ีดินส าหรับการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใช้
ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% ของพืน้ท่ี 
   3) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ท่ีดินส าหรับเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใช้ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นได้ 
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ไม่เกิน 10% ของพื้นท่ี ท่ีดินหมายเลข 5.15,5.17,5.19 ใช้ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 5% ของพื้นท่ี   
 ระยะร่น ท่ีดินริมทางหลวงหมายเลข 408 ก าหนดให้มีท่ีว่างขนานกับริมเขตทางไม่น้อยกว่า 
6.0 เมตร ส่วนท่ีดินริมฝ่ังทะเลสาบสงขลา ก าหนดให้มีท่ีว่างขนานกับทะเลสาบสงขลา ไม่น้อยกว่า 
15.0 เมตร มีข้อยกเว้นส าหรับการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
   4) ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
ท่ีดินของรัฐก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีดินของเอกชนหรือเจ้าของถือครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ท่ีดินส าหรับการ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์ 
 ระยะร่น ท่ีดินริมฝ่ังทะเลสาบสงขลา ก าหนดให้มีท่ีว่างขนานกับทะเลสาบสงขลา ไม่น้อยกว่า 
15.0 เมตร มีข้อยกเว้นส าหรับการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
   5) ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ท่ี ดินส าหรับการศึกษาหรือ
เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
   6) ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย   
ให้ใช้ท่ีดินส าหรับการส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
   7) ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ท่ีดินส าหรับการศาสนาหรือเกี่ยวข้อง
กับศาสนา การศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น     
   8) ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้
ใช้ท่ีดินส าหรับกิจการของรัฐท่ีเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณะประโยชน์
เท่านั้น (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนท่ี 124ก, 2548: 19-28) 
 โดยเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีห้ามใช้ท่ีดินเพื่อกิจการ ดังนี้ โรงงานทุกประเภท สถานบรรจุก๊าซ 
สถานเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง ปศุสัตว์เพื่อการค้า สุสาน สถานบริการ การพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่ โรงฆ่าสัตว์ ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร สวนสนุก สนามแข่ งรถ สนามแข่งม้า       
ก าจัดขยะมูลฝอยและซื้อขายหรือเศษวัสดุ โรงบ าบัดน้ าเสียรวม โรงมหรสพ สถานีขนส่ง  
 ส่วนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกับท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นพื้นท่ีท่ีห้ามใช้ท่ีดินเพื่อกิจการ ดังนี้ การจัดสรรท่ี ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม การจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม การจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย การอยู่
อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุดและหอพัก 
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ภาพที่ 15 แสดงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลเกาะยอ 
ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 124ก (2548: 20) 

 

  4.1.5.4 กฎหมายและข้อบังคับ  
   1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 19 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
ได้ก าหนดบริเวณและการควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นท่ีต าบลเกาะยอไว้ ดังนี้ 
    1.1) บริเวณท่ี 1 คือ พื้นท่ีท่ีวัดจากเขตทางของถนนหมายเลข 408 
ไปทางทิศตะวันตก 15 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจดแนวชายฝ่ังและออกไปในทะเลสาบ 100 เมตร 
    1.2) บริเวณท่ี 2 คือ พื้นท่ีเกาะยอท้ังหมดเว้นแต่พื้นท่ีบริเวณท่ี 1 
    1.3) ก าหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังนี้ 
     1.3.1) ภายในบริเวณท่ี 1 ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารอื่นเว้น
แต่อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และมีท่ีว่างโดยรอบอาคารไมน้อยกว่าร้อยละ 75 
ของท่ีดิน รวมถึงเข่ือน สะพาน ทาจอดเรือ ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วก าแพงและประตู 
     1.3.2) ภายในบริเวณท่ี 2 ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคาร ดังนี้
อาคารสูงเกิน 12 เมตร อาคารเพื่ออุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน  
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100 ตารางเมตร อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดมีพื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร อาคารขนาดใหญ่มีพื้นท่ีเกิน
2,000 ตารางเมตร ตลาดท่ีมีพื้นท่ีเกิน 300 ตารางเมตร ป้ายหรือส่ิงของติดต้ังป้ายทุกชนิดเว้นป้าย
บอกช่ือสถานท่ีท่ีสูงไม่เกิน 12 เมตร (ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 105 ตอนท่ี 195, 2531: 1-3) 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงพ้ืนที่ระยะร่นในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพ้ืนที่บริเวณที่ 1,2 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษาเล่ม122 ตอนที่ 124ก (2548: 20) ; ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม105 ตอนที่ 195 
(2531: 4) 

 

   2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยฉบับท่ี 17 พ.ศ. 2560 แก้ไข
เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2535 มาตรา 117 ห้ามมิให้
ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ าและใต้น้ าของทะเลสาบอันเป็นทาง
สัญจรหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเล เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า มาตรา 117 ทวิ ผู้ได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดตามมาตรา 
117 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่า (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนท่ี 10ก, 2560: 38)   
  4.1.5.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลเกาะยอ 
   1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมี 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี้ 
    1.1) พื้นท่ีการเกษตร ประกอบด้วย สวนผลไม้ประมาณ 3,800 ไร่  
ร้อยละ 40.53 ของพื้นท่ี สวนยางพาราประมาณ 3,223 ไร่ ร้อยละ 34.38 ของพื้นท่ี 
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    1.2) พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ประมาณ 77 ไร่ ร้อยละ 0.8 ของ
พื้นท่ี 
    1.3) พื้นท่ีอื่นๆประมาณ 2,275 ไร่ ร้อยละ 24.27 ของพื้นท่ี  
   2) การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบันจากการส ารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย 
พบว่ากรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอจะ
มีการต้ังถิ่นฐานส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันบริเวณท่ีราบและตามแนวชายฝ่ังรอบเกาะ มีการใช้พื้นท่ีหลักๆ
เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม โดยสามารแบ่งพื้นท่ีตามการใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
    2.1) ท่ีอยู่อาศัย บริเวณท่ีราบผืนใหญ่ท่ีด้านหน้าของเกาะช่วงหมู่ 
2,3 เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีความหนาแน่นกว่าบริเวณอื่น ส่วนบริเวณชายฝ่ังรอบเกาะมีท่ีอยู่อาศัยกระจาย  
อยู่ท่ัวบริเวณ ลักษณะการต้ังบ้านเรือนเกาะไปตามท่ีราบเชิงเขาโดยยึดสภาพภูมิประเทศและความ
ลาดชันของพื้นท่ีเป็นหลักรวมถึงมีการตัวเกาะไปตามแนวเส้นถนน การวางผังชุมชนไม่มีแนวแกน    
การคมนาคมสะดวกโดยมีถนนสายหลักเช่ือมกับแผ่นดินใหญ่ มีถนนรอบเกาะเป็นถนนลาดยาง     
แอสฟัลท์และเป็นถนนคอนกรีตบางช่วง โดยมีท่ีอยู่อาศัยในลักษณะบ้านพักต่างอากาศหลายแห่งท่ี
บริเวณภูเขา มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรปะปนอยู่กับพื้นท่ีชุมชน 
    2.2) พื้นท่ีป่าไม้ อยู่ในบริเวณภูเขา ท่ีราบลุ่มและบริเวณชายฝ่ัง 
    2.3) พื้นท่ีเกษตรกรรม อยู่ในบริเวณเชิงเขาและภูเขา   
    2.4) การพาณิชยกรรม มีความหนาแน่นท่ีถนนสายหลักหน้าเกาะ
ในลักษณะร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง ท่ีถนนรอบเกาะช่วงหมู่ 1,9 มีโฮมสเตย์และ
ร้านอาหารหนาแน่น ท่ีถนนรอบเกาะช่วงหมู่ 4 มีโฮมสเตย์และร้านอาหารหลายแห่งแต่ไม่หนาแน่น 
    2.5) สถานท่ีราชการและสถาบันศาสนากระจายอยู่หลายแห่ง 



  74 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลเกาะยอ 
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 4.1.6 การคมนาคม  

  4.1.6.1 โครงข่ายถนนอ าเภอเมืองสงขลา  
   จังหวัดสงขลามีอาณาติดต่อด้านทิศเหนือกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสตูล ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและ
ประเทศมาเลเซียโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติและสถานีรถไฟอยู่ท่ีท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนสถานี
ขนส่งมีท้ังท่ีอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ โครงข่ายการคมนาคม มีดังนี้    
   1) ถนนสายประธาน ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) เส้นทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งลงใต้ ซึ่งผ่านจังหวัดพัทลุงแล้วเข้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 (ถนนเอเชียช่วงหาดใหญ่-ปัตตานี) ซึ่งเช่ือมต่อกับถนน
เพชรเกษมท่ีอ าเภอหาดใหญ่เส้นทางมุ่งลงใต้สู่จังหวัดปัตตานี     
   2) ถนนสายหลัก ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ถนนเลียบ
ชายหาดฝ่ังอ่าวไทยท่ีเช่ือมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 
(ถนนกาญจนวนิช) เช่ือมระหว่างอ าเภอหาดใหญ่กับอ าเภอเมืองสงขลา และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) เช่ือมระหว่างอ าเภอหาดใหญ่กับอ าเภอเมืองสงขลา   
   3) ถนนสายรอง ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4309 เช่ือม
ต าบลบ่อย่างกับต าบลทุ่งหวัง ของอ าเภอเมืองสงขลา 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงโครงข่ายการคมนาคมของอ าเภอเมืองสงขลา 
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  4.1.6.2 โครงข่ายถนนต าบลเกาะยอ   
   บริเวณหน้าเกาะของต าบลเกาะยอมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408 ตัดผ่านและเช่ือต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานติณสูลานนท์ ภายในเกาะมีถนน
เช่ือมโยงพื้นท่ีท้ัง 9 หมู่บ้าน ซึ่งโครงข่ายถนนมี 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) ถนนสายหลักหน้าเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็นถนนสาย
หลักทางและเส้นทางเล่ียงตัวเมืองสงขลา ส่วนท่ีข้ามทะเลสาบสงขลาตอนล่างประกอบด้วย 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 สะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือ เช่ือมต่อต าบลสท้ิงหม้อกับเกาะยอ มีความยาว 1.8 กิโลเมตร 
ช่วงท่ี 2 ถนนหน้าเกาะจากเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือถึงฝ่ังใต้ มีความยาว 3.4 กิโลเมตร         
ช่วงท่ี 3 สะพานติณสูลานนท์ฝ่ังใต้ เช่ือมต่อเกาะยอกับต าบลพะวง มีความยาว 1.1 กิโลเมตร          
โดยเป็นถนนขนาดทาง 4 ช่องจราจรมีสภาพดี การจราจรคับค่ังในช่วงเช้ากับช่วงเย็น ช่วงกลางวัน
การจราจรเป็นปกติ ปริมาณจราจรเฉล่ีย 25,591 คันต่อวัน และมีรถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางจ านวนมาก 
   2) ถนนสายหลักรอบเกาะ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์แบบรถวิ่งสองทาง
สวนกันได้ (two way) มี 5 สายดังนี้ 1.ทางหลวงชนบท สช3068 เป็นถนนรอบเกาะท่ีเช่ือมระหว่าง
หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย กับหมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน ความยาว 10.1 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 7.0 เมตร 2.
ถนนสายป่าโหนด - วัดท้ายยอ ความยาว 220 เมตร กว้าง 5.5 เมตร 3.ถนนสายบ้านนอก - สวนใหม่ 
ความยาว 2.2 กิโลเมตร กว้าง 6.0 เมตร 4.ถนนสายหมู่ 2 – หมู่ 3 ความยาว 700 เมตร กว้าง 6.0 
เมตร 5.ถนนสายบ้านนาถิ่น - วัดโคกเปรี้ยว ความยาว 500 เมตร กว้าง 5.5 เมตร 
   3) ถนนสายรอง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 
3 สาย ดังนี้ 1.ถนนสายบ่องอ ความยาว 1.1 กิโลเมตร กว้าง 5.0 ม. 2.ถนนสายเขากุฏิ 3.ถนนสายวัด
แหลมพ้อ 4.ถนนสายวัดโคกเปรี้ยว 5.ถนนสายหมู่ 6 (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 22) 
  4.1.6.3 การเดินทาง เดินทางระยะส้ันในบริเวณใกล้เคียงโดยใช้รถสองแถว เกาะยอ
มีรถสองแถวผ่านท้ังขาไปและขากลับ โดยมี 2 สายหลัก คือ รถท่ีเดินทางจากอ าเภอเมืองสงขลาไปยัง
อ าเภอสิงหนครและอ าเภอระโนด และรถท่ีเดินทางจากอ าเภอหาดใหญ่ ไปยังอ า เภอสิงหนครและ
อ าเภอระโนด ซึ่งเกาะยอเป็นเส้นทางผ่านประจ าของรถสองแถวสามารถใช้บริการได้โดยมีศาลารอรถ
อยู่บริเวณถนนสายหลักหน้าเกาะ  
  4.1.6.4 ท่าเรือ เกาะยอมีท่าเรือประจ าต าบล 1 แห่ง อยู่ท่ีสวนสาธารณะหาดทราย
เทียม โดยเป็นท่าเรือท่ีได้รับการปรับปรุงขึ้นเพื่อเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทางน้ าระหว่างเกาะยอกับ
ท่าน้ าเทเวศน์ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา 
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ภาพที่ 19 แสดงโครงข่ายการคมนาคมของต าบลเกาะยอ 
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                                  (ก)                                                                (ข) 

                                       

                                 (ค)                                                                (ง) 

        
                                (จ)                                                              (ฉ) 

 

ภาพที่ 20 แสดงถนนในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ 
 (ก) ถนนสายหลักหน้าเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ช่วงสะพานติณสูลานนท์ฝั่งใต้ 
 (ข) ถนนสายหลักหน้าเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ขนาด 4 ช่องจาราจร 
 (ค) ถนนสายหลักรอบเกาะขนาดกว้าง 7.0 ม. เช่ือมระหว่างหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย-หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน  
 (ง) ถนนสายหลักรอบเกาะขนาดกว้าง 5.5 ม. เช่ือมระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด – วัดท้ายยอ 
 (จ) ถนนสายหลักรอบเกาะขนาดกว้าง 5.5 ม. เช่ือมระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านนาถ่ิน – วัดโคกเปร้ียว  
 (ฉ) ถนนสายหลักรอบเกาะขนาดกว้าง 6.0 ม. เช่ือมระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านตีน - หมู่ที่ 3 บ้านนอก 
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  4.1.6.5 โครงการคมนาคมและขนส่ง  
   ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลาแสดงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงโดยอนุญาตให้พัฒนาถนนโครงข่ายการคมนาคมในต าบลเกาะยอ ไว้ดังนี้ 
   1) ถนนแบบ ก ก าหนดขนาดเขตทาง 12.00 เมตร มี 4 สาย ดังนี้ 
    1.1)  ก 1 ทางหลวงชนบท สช3068 (สวนทุเรียน - อ่าวทราย)  
    1.2)  ก 2 ถนนสายบ้านนอก - บ้านสวนใหม่  
    1.3) ก 3 ถนนสายบ้านนาถิ่น - วัดโคกเปรี้ยว 
    1.4) ก 4 ถนนสายบ้านป่าโหนด - วัดท้ายยอ 
    2) ถนนแบบ ข ก าหนดขนาดเขตทาง 17.00 เมตร มี 1 สาย ดังนี้ 
2.1) ข 7 ถนนสายหมู่ 2–หมู่ 3 (บ้านตีน-บ้านนอก)  
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ 
ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 105 ตอนที่ 195 (2531: 36) 

 

 4.1.7 แผนพัฒนาต าบลเกาะยอ 

  4.1.7.1 การวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของต าบลเกาะยอ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธี SWOT 

 
 

ที่มา  :  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, (2561)  
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  4.1.7.2 แผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ    
มีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ท่ัวถึง มีการบริหารจัดการท่ีดี สังคมดี ประชาชนมีสุข 
ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ การพัฒนามี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการส าคัญๆ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานรวมถึงพัฒนาระบบผังเมือง โดยมีโครง 
การก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ า ติดต้ังและซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณ
ไฟจราจร ป้ายช่ือถนนและช่ือซอย ป้ายบอกทาง ไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณถนน ก่อสร้างลานจอดรถ
และศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง และจัดท าผังเมืองรวมต าบลเกาะยอ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เกี่ยวกับการส่ง 
เสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมการท่องเท่ียว
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมีโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเกาะยอ อาคารจ าหน่าย
สินค้าOTOPและซุ้มขายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ศาลาท่ีพักนักท่องเท่ียวบริเวณจุดเช่ือมต่อ ก่อสร้าง
ทางเท้าท่ีหาดทรายเทียม ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะหาดทรายเทียม ปรับปรุงหลังคาศาลา
จุดชมวิว ปรับปรุงตลาดหน้าวัดแหลมพ้อ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและปรับภูมิทัศน์  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และ โดยมีโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยประจ าต าบล ซ่อมแซมโบราณสถานและสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ จัดงานประเพณีและวันส าคัญเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
การจัดการส่ิงปฏิกูลและป้องกันมลพิษ โดยมีโครงการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเล 
ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าตามแนวปะการังเทียม และอบรมการอนุรักษ์แก่เด็กและเยาวชน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสร้างระบบความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน โดย
มีโครงการมีการติดต้ังกล้องวงจรปิด (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2561: 25-28,52-73) 
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 4.1.8 นโยบายและแผนพัฒนาทีเ่ก่ียวข้องกับต าบลเกาะยอ  

  นโยบายและแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว
ของต าบลเกาะยอ ประกอบด้วยโครงการส าคัญๆ ดังนี้  
  1) โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
ภายใต้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง โดยให้ขยายผลโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเท่ียวทุกจังหวัด จังหวัด
ละ 1 แห่งเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดท าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้าง 
สรรค์โดยมีวิสัยทัศน์ คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลท่ีน าทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนมา
ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 
เช่ือมโยงกับ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2560: 4) โครงการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด าเนินงาน พ.ศ. 2559 เป็นปีแรก โดยการพัฒนาเชิงลึกเพื่อสร้างชุมชน
ต้นแบบใน 9 พื้นท่ีน าร่องซึ่งเลือกพื้นท่ีเป้าหมายจากการเป็นชุมชนท่ีมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและ     
ภูมิปัญญา มีต้นทุนทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น มีผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนท่ีมีกลไกการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
ซึ่งต าบลเกาะยอได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นท่ีน าร่อง การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และ พ.ศ.2561 เป็นการพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นท่ี 9 ชุมชนเดิม  
  2) โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน ท่ี 16 
มกราคม พ.ศ.2561 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบ พ.ศ. 2561 
มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินตามแนวทางพัฒนาเชิงพื้นท่ีผ่านกระบวนการประชาคม การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแต่ละท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดท าโครงการ
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม เพื่อ
สร้างรายได้จากการขายสินค้าและการท่องเท่ียวท่ีแปลงต้นทุนในชุมชนเป็นรายได้โดยใช้เสน่ห์       
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มุ่งให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชนซึ่งเป็น
การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีแท้จริง ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นระยะยาว 
เลือกพื้นท่ีด าเนินการโดยพิจารณาจากศักยภาพชุมชน ความเช่ือมโยงแอ่งท่องเท่ียวและการ         
ต่อยอดจากโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง คัดเลือกจากระดับอ าเภอและจังหวัดเพื่อประกวดพื้นท่ี          
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2561: 2-9) ซึ่งต าบลเกาะยอเป็น 1 ในเป้าหมายหลักของจังหวัดสงขลาและ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 1 ในจ านวน 50 ชุมชนจากท่ัวประเทศ 
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 4.1.9 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  จากต าแหน่งของเกาะยอท่ีต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา มีความต่อเนื่องกันโดยสภาพกายภาพและทางนิเวศ จึงได้ศึกษาสภาพแวดล้อม
โดยรวมของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเพื่อให้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญและความเช่ือมโยงกัน 
  4.1.9.1 สภาพแวดล้อมของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
   ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ า (wetland) ขนาดใหญ่ท่ีมีความ    
แตกต่างทางภูมิศาสตร์ มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหลากหลายและมีคุณค่าและความส าคัญ  
   1) ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ ต้ังอยู่ชายฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ ความกว้าง
ในแนวตะวันตก-ตะวันออกประมาณ 67 กิโลเมตร ความยาวในแนวเหนือ-ใต้ประมาณ 163 กิโลเมตร 
พื้นท่ีประมาณ 8,560 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา  
   2) สภาพภูมิประเทศ มีภูมิลักษณ์แบบพื้นท่ีชุ่มน้ าในแผ่นดิน (Freshwater) 
ประเภทน้ ากร่อย เป็นพื้นท่ีน้ าขนาดใหญ่อยู่ในแผ่นดินและมีปากน้ าเช่ือมต่อกับทะเล พื้นท่ีลุ่มน้ ามี
ความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตร์ท้ังท่ีราบชายฝ่ังทะเล ปากอ่าว ท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบแนวสายน้ า  
ภูเขาตลอดจนทะเลสาบน้ าจืดและน้ ากร่อยท่ีกว้างใหญ่ พื้นท่ีประกอบด้วย แผ่นดินและผืนน้ า ดังนี้  
    2.1) แผ่นดิน ส่วนท่ีเป็นแผ่นดินนับจากสันปันน้ าฝ่ังตะวันออกของ
เทือกเขาบรรทัด มีพื้นท่ีประมาณ 7,687 ตารางกิโลเมตร จ าแนกตามลักษณะภูมิประเทศได้ 2 ส่วน     
     (1) พื้นท่ีราบด้านตะวันออกของทะเลสาบ เป็นสันทรายท่ี
ทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ เรียกว่าสันทรายสทิงพระหรือคาบสมุทรสทิงพระ ยาวประมาณ 155 กิโลเมตร 
เกิดจากการทับถบของตะกอนชายฝ่ังทะเล สันทรายสทิงพระเป็นคันกั้นน้ าแบ่งพื้นท่ีสองส่วนออกจาก
กันระหว่างทะเลสาบและทะเลอ่าวไทย ลักษณะภูมิประเทศท่ีค่อยๆลาดเทลงมาสู่ทะเลสาบ  
     (2) พื้นท่ีราบด้านตะวันตกของทะเลสาบ เดิมเป็นชายฝ่ัง
ทะเลจนกระท่ังเมื่อมีการทับถบของแนวสันทรายสทิงพระ พื้นท่ีลุ่มซึ่งเคยเป็นท้องทะเลเดิมจึงกลาย
สภาพเป็นทะเลสาบน้ าจืด พื้นท่ีฝ่ังตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขา ท่ีลาดชันขึ้น
ไปทางด้านตะวันตกสู่แนวเทือกเขาบรรทัดท่ีทอดตัวยาวเป็นกระดูกสันหลังของคาบสมุทรในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ มีลักษณะทางกายภาพเป็นลูกคล่ืนลอนลาดสลับลอนชันและท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองไหล
จากแนวเทือกเขาบรรทัดท าให้เป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2557: 182-183)   
    2.2) ผืนน้ า ส่วนท่ีเป็นผืนน้ ามีพื้ น ท่ีประมาณ 1,040 ตาราง
กิโลเมตร เป็นแอ่งรองรับน้ าจืด (น้ าฝน น้ าจืดจากคลองและน้ าหลากจากแผ่นดิน) โดยมีน้ าเค็มจาก
ทะเลไหลเข้ามาผสมท่ีทะเลสาบตอนล่างซึ่งเช่ือมกับทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้ระบบนิเวศในทะเลสาบ
ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลจึงมีเอกลักษณ์พิเศษเป็นระบบนิเวศ 3 น้ า ความเค็มของน้ าเปล่ียนไปตาม
ฤดูกาล ทะเลสาบสงขลามีลักษณะคอดเป็นตอนๆ ลักษณะทางกายภาพแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
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     (1) ทะเลน้อย อยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาอยู่
ในเขตอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 1.2-1.5 เมตร เป็นทะเลสาบน้ าจืด
ซึ่งแยกส่วนกับทะเลสาบสงขลา มีคลองนางเรียม คลองบ้านกลางและคลองยวนเช่ือมทะเลน้อยกับ
ทะเลหลวงเข้าด้วยกัน ทะเลน้อยมีความหลากหลายของพืชพรรณในสังคมพืชป่าพรุ (Swamp forest) 
เป็นแหล่งนกน้ านานาพันธุ์ทั้งนกประจ าถิ่นและนกอพยพจากแหล่งอื่น 
     (2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยู่ในเขตจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดสงขลา เป็นห้วงน้ าท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดมีพื้นท่ีประมาณ 473 ตารางกิโลเมตร ความลึก
เฉล่ีย 2 เมตร เป็นแอ่งสะสมตะกอนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและโคลนตม (clay loam) ส่วนใหญ่ของ
รอบปีน้ าจะเป็นน้ าจืด ช่วงแล้งจัดจะมีการรุกตัวของน้ าเค็มท าให้ค่าความเค็มอาจสูงถึง 10 กรัม/ลิตร   
     (3) ทะเลสาบตอนกลาง เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดมาจากทะเล
หลวงมาบรรจบกับบริเวณคลองปากรอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นส่วนท่ีมีเกาะอยู่มากมาย 
คือ เกาะส่ีเกาะห้า เกาะหมากและเกาะนางค า มีพื้นท่ีประมาณ 360 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 2 
เมตร เป็นแอ่งสะสมตะกอนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายแป้งและโคลน (silt clay loam) เป็น
ทะเลน้ าจืดและน้ ากร่อย ความเค็มอยู่ในช่วง 0-20 กรัม/ลิตร ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล 
     (4) ทะเลสาบตอนล่าง เป็นส่วนล่างสุดของทะเลสาบ
สงขลา ตอนนอกสุดเช่ือมกับทะเลอ่าวไทยมีพื้นท่ีประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 1.5 
เมตร ยกเว้นช่องแคบท่ีต่อกับอ่าวไทยลึกประมาณ 12-14 เมตร เป็นทางเข้าออกของน้ าทะเล มีการ
สะสมตะกอนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและโคลนตม (sandy clay loam) ความเค็มของน้ าใน
ฤดูแล้ง 23-30 กรัม/ลิตร ส่วนในช่วงฤดูฝนความเค็มท่ีผิวน้ าเกือบเป็น 0 พิสัยน้ าขึ้น-น้ าลงเฉล่ียท่ีปาก
ร่องน้ าประมาณ 0.6 เมตร ทะเลสาบส่วนนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลขึ้นน้ าลงมากกว่าส่วนอื่น          
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2557: 2-49) 
   3) ทรัพยากรน้ า ประกอบด้วยน้ าฝนและน้ าท่า   
    3.1) น้ าฝน จากท่ีต้ังซึ่งอยู่ทางปลายแหลมด้านตะวันออก ใน
ภาคใต้ของประเทศไทย มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน คือ อุณหภูมิสูงตลอดท้ังปีมีฝนตกชุก ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมาจากประเทศจีน มากกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัด
มาจากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทยจะรับ
เอาไอน้ าเข้ามาด้วย ท าให้มีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูงในลุ่มน้ า ปริมาณน้ าฝนส่วนใหญ่
จะได้จากฝนในช่วงสามเดือนแรก คือ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ส าหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดผ่านลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นฤดูก่อนฝนตกชุกจึงมี
ฝนตกน้อย 
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    3.2) น้ าท่า น้ าท่าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเกิดจากลุ่มน้ าย่อย 12 
แห่ง แบ่งเป็นล าน้ าท่ีไหลจากฝ่ังตะวันตกของลุ่มน้ า บริเวณเทือกเขาบรรทัดลงสู่ทะเลสาบสงขลา 8 
สาย คือ ลุ่มน้ าย่อยคลองป่าพะยอม ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าแนะ ลุ่มน้ าย่อยคลองนาท่อม ลุ่มน้ าย่อยคลอง
ท่าเขียด ลุ่มน้ าย่อยคลองป่าบอน ลุ่มน้ าย่อยคลองพรุต้อ ลุ่มน้ าย่อยคลองรัตภูมิและลุ่มน้ าย่อยคลอง   
อู่ตะเภา ส่วนล าน้ าท่ีไหลจากฝ่ังตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลา 4 สาย คือ ท่ีคาบสมุทรสทิงพระ
บริเวณอ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอสิงหนคร และท่ีอ าเภอเมืองสงขลา (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2557: 2-1,2-8) แสดงพื้นท่ีดังภาพท่ี 22   
 ทะเลสาบสงขลาตอนล่างรับน้ ามาจากทะเลสาบตอนกลางโดยคลองปากรอ ช่วงท่ีมีสะพาน
ข้ามกว้างประมาณ 375 เมตร และรับน้ าจากลุ่มน้ าย่อย 2 สาย คือ (1) ลุ่มน้ าย่อยคลองรัตภูมิ มีต้น
น้ าจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง ไหลผ่านอ าเภอรัตภูมิและอ าเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างท่ีบ้านปากบาง (2) ลุ่มน้ าย่อยคลองอู่ตะเภา มีต้นน้ าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอ าเภอ
สะเดา อ าเภอคลองหอยโข่งและอ าเภอหาดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างท่ีบ้านแหลมโพธิ์ น้ าใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างถ่ายเทกระแสน้ าจืดและน้ าเค็มจากทะเลอ่าวไทยจึงเป็นทะเลสาบสามน้ า    
   4) ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยป่าบกและ
ป่าในท่ีชุ่มน้ า ป่าบกส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืนกระจายตัวอยู่ฝ่ังตะวันตกของลุ่มน้ า แถบเทือกเขาบรรทัด
และส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและวนอุทยาน เป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทั้งชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ท่ีใกล้สูญพันธุ์ ส่วนป่าในท่ีชุ่มน้ าส่วน
ใหญ่เป็นป่าพรุ เป็นแอ่งกระทะมีน้ าไหลหรือน้ าขังเกือบตลอดท้ังปี ดินมีอินทรีย์สูง สังคมพืชแบบไม้
ยืนต้นและพืชล้มลุกขึ้นอยู่ปะปนกันซึ่งกระจายแบบห่างๆ ป่าพรุพบอยู่ในพื้นท่ีท้ัง  3 จังหวัด ป่าพรุ
ควนเคร็ง ควนขี้เส้ียนและป่าพรุแถบทะเลน้อย เป็นป่าพรุผืนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเขตอนุรักษ์  
   5) สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย
ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 99 ตอนท่ี167 ลงวันท่ี 29 เมษายน 
พ.ศ.2518 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 93 ตอนท่ี 82 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2519 ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ทะเลน้อยและ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติของประเทศ
ไทย ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ ามีความส าคัญระหว่างประเทศ (อนุสัญญาแรมซาร์) เนื่องจาก
เป็นแหล่งน้ าส าคัญท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัย หากิน วางไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์
ของนกน้ าและสัตว์นานาชนิดท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2556: 2-10) ส่วนทะเลหลวงได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 65 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550  
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ภาพที่ 22 แสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าย่อยและพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 
ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (2558) ; ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
(2556) 
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4.2 การศึกษาคุณค่าของต าบลเกาะยอ 

 เป็นการศึกษาคุณค่าโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ท่ีประกอบกันอยู่ในสภาพแวดล้อม 
เพื่อค้นหาองค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยน า
กระบวนการบางส่วนของระบบเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม (Cultural 
Environment Conservation System : CECS) มาประยุกต์ โดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
สรุปองค์ประกอบด้านคุณค่า และการจัดการข้อมูล ดังนี้ 

 4.2.1 สรุปองค์ประกอบด้านคุณค่า 

  จากการศึกษาและส ารวจบริบทของพื้นท่ีพบว่าเกาะยอมีองค์ประกอบส าคัญ จ าแนก
ได้เป็น 4 ประเภท โดยน ารายช่ือขององค์ประกอบต่างๆ มาจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 
  4.2.1.1 กลุ่มประวัติศาสตร์และศิลปกรรม     
   1) ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
   2) โบราณสถาน  ได้แก่  ส านักสงฆ์ เขากุฏิ  วัด เขาบ่อ วัดแหลมพ้ อ             
วัดโคกเปรี้ยว วัดท้ายยอ และศาลเจ้าไท้ก๋ง 
   3) สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ เรือนมงคลสูตร และเรือนพื้นถิ่นเกาะยอ 
  4.2.1.2 กลุ่มวัฒนธรรม 
   1) ประเพณีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีไหว้เจ้า - ไหว้หลุม ประเพณีลอยแพ 
ประเพณีวันว่าง ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีท าบุญ
เดือนสิบ และประเพณีชักพระ 
   2) การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้แก่ การท าสวนสมรม การทอผ้า 
การท าประมงพื้นบ้าน การเล้ียงปลากะพงในกระชัง และอาหารพื้นบ้าน  
  4.2.1.3 กลุ่มธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ได้แก่ 
ทรัพยากรน้ าในทะเลสาบ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง   
   2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะ ได้แก่ ป่าชายเลน     
ป่าพรุ ป่าไม้ 

 4.2.2 ข้อมูลกลุ่มคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  

  ประกอบด้วยสาระส าคัญ การแปลความหมาย แผนท่ีท่ีต้ังและการประเมินคุณค่า 
  4.2.2.1 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน   
   เกาะยอมีประวัติศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับเมืองสงขลามาแต่ครั่งอดีต ซึ่งสงขลา 
เป็นเมืองท่ีมีประวัติความเป็นมานับพันปีและเป็นชุมชนเมืองท่าท่ีมีความส าคัญมาต้ังแต่สมัยโบราณ  
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   1) ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา  
    แบ่งตามอายุได้เป็นยุคก่อนเมืองสงขลาและยุคเมืองสงขลา ดังนี้ 
    1.1) ยุคก่อนเมืองสงขลา  
     (1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ช่วง 3,500 ปีก่อนพุทธกาล 
ถึงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 5) หลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าคาบสมุทรสทิงพระมีลักษณะเป็นสัน
ทรายยาวและเป็นแผ่นดินใหม่ยุคโฮโลซีนเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว กรมศิลปากรได้ส ารวจแหล่ง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง คือ 1.บ้านสวนตูล อ.เมือง 2.เขารักเกียรติ 
อ.รัตภูมิ 3.เขาลูกช้าง อ.สะเดา พบว่ามีลักษณะเป็นถ้ าท่ีอาศัยของมนุษย์โบราณ มีส่ิงของต่างๆ ซึ่ง
ลักษณะและช่วงเวลาสอดคล้องกับยุคหินใหม่ เมื่อถึงยุคโลหะได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปบริเวณท่ีราบลุ่ม
ริมทะเลสาบสงขลาและตามแนวคาบสมุทรสทิงพระ ได้พัฒนาการเป็นอยู่ รู้จักเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์   
     (2) สมัยประวัติศาสตร์ (ช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 5 - 
18) ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสมจึงเป็นแหล่งต้ังถิ่นฐานท่ีส าคัญ ได้มีการส ารวจ
พบว่ามีชุมชนโบราณกระจายอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ คือ 1.ชุมชนอู่ตะเภา 2.ชุมชนพังยาง 3.ชุมชน
สีหยัง 4.ชุมชนเขาคูหา 5.ชุมชนสทิงพระ 6.ชุมชนปะโอ ชุมชนเหล่านี้รุ่งเรืองในสมัยเริ่มประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษท่ี 12 - 18 สมัยอาณาจักรศรีวิชัยได้ท าการค้ากับอินเดียและรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรม
และศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามา โดยค้นพบหลักฐานเป็นศาสนสถาน ท่ีประกอบพิธีและโบราณวัตถุ   
     (3) สมัยเมืองสทิงพระ (ช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 - 
18) เมืองสทิงพระเป็นศูนย์กลางการปกครองดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา ตัวเมืองต้ังอยู่บริเวณท่ี
แคบท่ีสุดของคาบสมุทร ระยะแรกเป็นชุมชนเกษตรท่ีมีการกสิกรรมและท าเครื่องปั้นดินเผา ต่อมาได้
พัฒนาเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้า มีการติดต่อค้าขายกับอินเดีย ชวาและจีน ซึ่งได้รับวัฒนธรรม
จากประเทศเหล่านั้นมาด้วย นักโบราณคดีมีการส ารวจพบศิลปวัตถุเป็นจ านวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในระยะแรกมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ก่อนภายหลังได้เปล่ียนไปนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  
     (4) สมัยเมืองเมืองพัทลุงท่ีมีศูนย์กลางท่ีสทิงพระ–พะโคะ  
(ช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19-20) เมืองสทิงพระย้ายมาต้ังแถบวัดพะโคะเมื่อถึงปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 19 ก็เส่ือมลงและเกิดศูนย์กลางปกครองแห่งใหม่คือเมืองพัทลุง เป็นชุมชนเกษตรและเมืองท่า 
ปกครองโดยเจ้าเมืองท่ีเป็นขุนนางซึ่งกรุงศรีอยุธยาส่งขุนนางและพระสงฆ์มากินเมือง โดยสร้างวัด
พระโคะเป็นวัดหลวงกลางเมืองและรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์เข้ามา ช่วงนี้มี
ความเจริญด้านพระพุทธศาสนาและนิยมสร้างวัด ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20 - 22 เมืองถูกปล้นหลาย
ครั้งโดยโจรสลัดแขกมาลายู เนื่องจากอาณาจักรมุสลิมท่ีมะละกาเจริญขึ้นและขยายไปยังเมืองต่างๆ 
เกิดปฎิปักษ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับมะละกา กรุงศรีอยุธยาใช้อิทธิพลของวัดและศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาเข้าสู้โดยกัลปนาวัดข้ึนหลายครั้งแต่ไม่ส าเร็จ เมืองรุ่งเรืองอยู่ได้ 
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ประมาณ 100 ปีก็ล่มสลายลง ราษฎรไปต้ังบ้านเรือนขึ้นใหม่ท าให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น 2 แห่งรอบ
ทะเลสาบสงขลา คือ ท่ีบ้านบางแก้ว อ.เขาชัยสน ซึ่งกลายเป็นเมืองพัทลุงใหม่ อีกแห่งท่ีเชิงเขาแดง
ปากทะเลสาบสงขลา ซึ่งเจริญขึ้นเป็นเมืองสงขลาหัวเขาแดงในระยะต่อมา (สงบ ส่งเมือง, 2523: 25) 
    1.2) ยุคเมืองสงขลา 
     (1) สมัยเมืองสงขลาหัวเขาแดง (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี  
22 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23) ชุมชนใหม่บริเวณริมเขาแดงปากทะเลสาบสงขลาขยายตัวรวดเร็ว 
โดยมีชาวมุสลิมช่ือดาโต๊ะโมกอลล์ เป็นเจ้าเมืองและริเริ่มกิจการค้าทางทะเลของสงขลา เมืองต้ังอยู่
บริเวณเหมาะเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เพราะเรือส าเภาสามารถจอดเทียบได้และมีเขาแดงเป็นก าแพง
กั้นลมพายุได้อย่างดี ประกอบกับเจ้าเมืองมีนโยบายให้ต่างชาติ (ดัตถ์ อังกฤษและฝรั่งเศส) ท าการค้า
ได้อย่างเสรีจนกลายเป็นเครือข่ายการค้าทางทะเล ท าให้เมืองมีรายได้มากจากการเก็บค่าธรรมเนียม
เทียบท่าจอดเรือจากเรือสินค้า โดยมีการส่งส่วยให้กรุงศรีอยุธยา (ศรีสมร เบญจพลางกูร, 2544: 51) 
 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงที่ต้ังเมืองโบราณสงขลา ฝั่งเขาแดง ฝั่งแหลมสนและฝั่งบ่อยาง 
ที่มา : ศรีสมร เบญจพลางกูร, (2544) 
 

เมืองสงขลาขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งขึ้นกับกรุงศรี
อยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2148 สมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถแต่งต้ังดาโต๊ะโมกอลล์เป็นข้าหลวงใหญ่ของ
พระเจ้ากรุงสยามจึงเป็นช่วงท่ีรุ่งเรืองด้านการค้ากับต่างชาติ เมื่อดาโต๊ะโมกอลล์ถึงแก่ อสัญกรรม      
สุลัยมาน บุตรชายคนโตขึ้นเป็นเจ้าเมืองและสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าสงขลาท่ี 1 เมืองมีความเจริญ
ด้านการค้าและมีการพัฒนาเมืองด้วยการขุดคูเมือง สร้างก าแพงเมืองและป้อมปราการรอบเมืองอย่าง
แข็งแรง แล้วต่อมาจึงต้ังรัฐเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าปราสาททองส่งกองทัพมาปราบ 
2 ครั้งแต่ไม่ส าเร็จเพราะเมืองสงขลามีป้อมค่ายท่ีมั่นคงในจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ท าให้เป็นอิสระได้นาน
ถึง 38 ปี จากจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอชัวซี ผู้ช่วยราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส 
ซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า  
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 “เมื่อปี 2185 แขกมลายูคนหนึ่งต่ังตัวเป็นใหญ่ท่ีเมืองสงขลาและก่อกบฏต่อพระเจ้ากรุง
สยาม แขกมลายูผู้นี้ได้ท าป้อม คู ประตู หอรบอย่างแน่นหนา และในไม่ช้าก็ได้ชักชวนบรรดาพ่อค้า
ท้ังหลายให้ไปท าการค้าขายในเมืองสงขลาอย่างใหญ่โตมาก ฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้ง
แต่ก็แพ้กลับมาทุกคราว พอสักหน่อยแขกมลายูผู้นี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลา” 
 

หลังจากสุลต่านสุลัยมานถึงแก่อสัญกรรม มุสตาฟา บุตรชายขึ้นเป็นพระเจ้าสงขลาท่ี 2 ในปี พ.ศ.
2223 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งกองทัพของกรุงศรีอยุธยามาปราบเมืองสงขลาได้ส าเร็จและ
ท าลายเมืองราบคาบเพื่อไม่ให้เป็นท่ีซ่องสุมผู้คนได้อีก (สงบ ส่งเมือง , 2523: 41) เมืองเสียหายมาก
อยากต่อการฟื้นฟูขึ้นมาได้ ประชาชนได้อพยพไปต่ังถิ่นฐานเป็นชุมชนแห่งใหม่อีกด้านของหัวเขาแดง
ท่ีติดกับทะเลสาบ ซึ่งต่อมาขยายตัวและเป็นท่ีต้ังเมืองสงขลาแห่งท่ี 2 เรียกว่าเมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน 
     (2) สมัยเมืองสงขลาแหลมสน (พ.ศ. 2223 - พ.ศ. 2385) 
เมืองสงขลาแหลมสนถูกลดความส าคัญเพราะกรุงศรีอยุธยากลัวว่าจะเป็นแหล่งท่ีโจรสลัดเข้ามาต้ังตัว
เป็นใหญ่อีกจึงให้ขึ้นกับเมืองพัทลุง ต่อมาปี พ.ศ. 2242 โอนมาขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช กระท่ังปี 
พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถือโอกาสต้ังตนเป็นอิสระได้แต่งต้ัง
ญาติมาเป็นเจ้าเมืองสงขลา ในปี พ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกทัพมาปราบชุมนุมเจ้า
นครศรีธรรมราชได้ส าเร็จและทรงแต่งต้ังให้จีนเหยี่ยงท าอากรรังนกท่ีเกาะส่ีเกาะห้า จีนเหยียงท า
ความดีความชอบและส่งเงินอากรรังนกเข้าถวายอยู่ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2318 จึงได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นเจ้าเมืองสงขลา มียศเป็นพระสงขลา (เหยี่ยง) ในช่วงนี้เมืองสงขลาพัฒนาขึ้นและขยายเป็นหัว
เมืองใหญ่ เมืองสงขลาและนครศรีธรรมราชมีเรื่องกระทบกระท้ังกันบ่อย ในปี พ.ศ. 2320 เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชออกหนังสือให้เกณฑ์ช่างทอผ้าชาวสงขลาไปยังนครศรีธรรมราช ซึ่งสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎร พระสงขลา(เหยี่ยง) ได้น าเรื่องขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ความว่า    
 

 “เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช(หนู) ได้ใช้อ านาจบาตรใหญ่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเมืองสงขลา ส่ง
กรรมการเมืองนครศรีธรรมราชไปจัดหาผู้หญิงชาวเมืองสงขลาต่ังแต่ท่ีเป็นช่างหูกบุตรสาวกรรม
การเมืองและชาวเมืองท่ัวๆไป เพื่อไปใช้ในราชการฝ่ายในเมืองนครศรธรรมราชหลายสิบคน”  
 

สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกเมืองสงขลาให้ขึ้นตรงกับกรุงธนบุรี (ศรีสมร เบญจพลางกูร, 2544: 90) 
พระสงขลา (เหยี่ยง) เป็นต้นตระกูล ณ สงขลา เช้ือสายตระกูลนี้ปกครองเมืองสงขลาติดต่อกัน 8 คน 
เป็นระยะเวลา 126 ปี ซึ่งจากการสมเด็จพระเจ้าตากสินต้ังคนจีนเป็นเจ้าเมืองท าให้มีชาวจีนเดินทาง
มาค้าขายและต่ังถิ่นฐานในเมืองสงขลามากขึ้น เพราะธรรมเนียมคนจีนชอบใช้คนชาติเดียวกันเป็น
ลูกมือหากไม่สามารถหาคนจีนท่ีอยู่ในเมืองไทยได้ก็จะชักชวนคนจีนจากเมืองจีนเข้ามาร่วมงาน เป็น
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สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้คนจีนอพยพมาในเมืองไทยเป็นจ านวนมาก (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 12) 
     (3) สมัยเมืองสงขลาบ่อยาง (พ.ศ.2385 – ปัจจุบัน) ปี 
พ.ศ. 2379 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 โปรดให้ย้ายท่ีต่ังเมืองจากฝ่ัง
แหลมสนไปยังฝ่ังตรงข้ามท่ีบ่อยางซึ่งเป็นท่ีราบสันทรายบริเวณปากทะเลสาบสงขลา สาเหตุเนื่องจาก
ตัวเมืองเดิมมีปัญหาความคับแคบเพราะพื้นท่ีเมืองสงขลาแหลมสนถูกขนาบข้าง โดยภูเขาและ
ทะเลสาบ ไม่สามารถขยายเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มจ านวนของประชากรได้ 
ประกอบกับช่วงนั้นเจ้าเมืองสงขลาสนับสนุนให้ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในเมืองประกอบอาชีพ
อย่างหลากหลายตามความถนัด ซึ่งมีต้ังแต่ช่างฝีมือท าเครื่องปั้นดินเผา อิฐ กระเบ้ือง เครื่องถม เครื่อง
โลหะ ไปจนถึงช่างต่อเรือ และท าปลาแห้งกุ้งแห้ง เพื่อเป็นสินค้าจ าหน่ายท้ังในเมืองและต่างเมือง 
การค้าในเมืองสงขลาจึงคึกคักและขยายพื้นท่ีไปอย่างกว้างขว้างจนเมืองเกิดความคับแคบ ในการย้าย
เมืองพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาขณะนั้น ได้สร้างก าแพงและป้อมเมืองสงขลารวมถึง
พัฒนาเมืองสงขลาบ่อยางอย่างเร่งด่วน การวางโครงสร้างและผังเมืองรวมถึงสถานท่ีส าคัญ เช่น จวน
เจ้าเมือง ศาลหลักเมือง วัดและศาลเจ้าต่างๆ ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเพราะเป็นช่วงท่ี
กระแสวัฒนธรรมจีนเฟื่องฟูมาก เมืองสงขลาบ่อยางเริ่มพัฒนาจากเมืองเล็กท่ีมีอาณาเขตเพียงอ าเภอ
สงขลา อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอสทิงพระ กระท่ังได้ขยายเป็นเมืองโท ในปี  พ .ศ.  2435 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองเพื่อดึงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางจึง
จัดต้ังระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น เมืองสงขลาได้ถูกรวมอยู่ในมณฑลนครศรีธรรมราชและได้รับเลือก
ให้เป็นท่ีต้ังของท่ีว่าการมณฑลนครศรีธรรมราชพร้อมท้ังเป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการภาคใต้ ในปี พ.ศ.
2475 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยุบมณฑลภาคและเปล่ียนเป็นจังหวัด 
สงขลาจึงเป็นจังหวัดต้ังแต่นั้นมา (ศรีสมร เบญจพลางกูร, 2544: 4,266)   
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ภาพที่ 24 แสดงต าแหน่งการต้ังถ่ินฐานในยุคก่อนเมืองสงขลาและยุคเมืองสงขลา 
ที่มาข้อมูล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (2558) ; ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, (2554)  
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   2) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกาะยอ 
    2.1) ความเป็นมา 
     เกาะยอในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขายัง
ไม่มีการต้ังถิ่นฐาน ช่วงปลายสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19 - 20)           
พบหลักฐานการมีอยู่ของเกาะยอในแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนท่ีโบราณท่ีระบุ
ต าแหน่งของเมือง บ้าน วัดและการด ารงอยู่ของบ้านเมืองต่ังแต่สมัยพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา ท่ีเขียนขึ้นประมาณหลังปี พ.ศ. 2223 แต่ก่อนปี พ.ศ. 2242 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงกับ
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะมีภาพเกาะยออยู่ปลายสุดของ
แผนท่ี โดยเขียนเป็นรูปภูเขาระบุไว้ว่า “เข้าก้อะญอ” ภาพเขาเกาะยอแสดงเป็นรูปหมู่โขดหิน มี
พรรณไม้ปรากฏบนภูเขาแต่ไม่แสดงให้เห็นถึงรูปสัตว์ป่า (ชาญณรงค์ เท่ียงธรรม , 2544: 20,65) 
นอกจากนี้ยังพบว่าเกาะยอปรากฏอยู่ในแผนท่ีเมืองสงขลาสมัยหัวเขาแดง ท่ีเขียนโดยนายมองเดียร์ 
เดอลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2230 แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน 
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาริมฝ่ังทะเล (ภาณุ ธรรมสุวรรณ และทวีศักดิ์ ล้อมล้ิม, 2530: 8-9) 
 

 
                             (ก)                                                                     (ข) 
 

ภาพที่ 25 แสดงการกล่าวถึงเกาะยอในแผนที่โบราณ 
 (ก) เกาะยอในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ ท่ีมา : หาดใหญ่โฟกัส, (2560) 
 (ข) เกาะยอในผังเมืองสงขลาเขียนโดยนายมองเดียร์ เดอลามาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2230 ที่มา : ศรีสมร      
เบญจพลางกูร, (2544) 
 

กลุ่มชนพวกแรกที่ต้ังถิ่นฐานบนเกาะยอสันนิฐานว่าเข้ามาต้ังแต่สมัยอยุธยา โดยมีผู้อธิบายไว้ ดังนี้  
           ภาณุ ธรรมสุวรรณ และทวีศักด์ิ ล้อมล้ิม (2530: 2,27) สันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของ
เกาะยอจากการบอกเล่าโดยใช้วัดเป็นหลัก โดยสัมภาษณ์นายธานี ไพโรจน์ภักดิ์  ก านันต าบลเกาะยอ
ร่วมกับคนเฒ่าคนแก่ท่ีอาศัยอยู่ท่ีเกาะยอและยังจ าความต่างๆ ได้ดี ท าให้ทราบว่าในสมัยอยุธยามีชาว
จีนจากต าบลน้ าน้อยและต าบลทุ่งหวังอพยพเข้ามาบริเวณหมู่ท่ี 5 และ 6 แล้วจึงเรียกช่ือเกาะนี้ว่า
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เกาะยอ ต่อมาได้ขยายพื้นท่ีออกไปเรื่อยๆ จากทางตอนใต้ของเกาะไปยังตอนเหนือ ซึ่งปรากฏซากโรง
พระจีนในบริเวณต่างๆ ของเกาะ ส่วนวัดจะต้องเกิดขึ้นหลังจากเกิดชุมชนนานพอสมควร จากค าบอก
เล่ากล่าวว่า “มีเจ้านายในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้บวชและออกธุดงค์มาจากกรุงศรีอยุธยาแต่ครั้งกรุง
แตก มาจ าพรรษาอยู่ท่ีเขากุฎ ปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดในศีลและพระธรรมวินัยเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธา
ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอ เมื่อท่านมรณภาพไปแล้วชาวบ้านได้สร้างเจดีย์เก็บอัฐิของ
ท่านไว้บนยอดเขากุฏิ สมเด็จเจ้าเกาะยอมีอิทธิพลทางจิตใจท าให้ชาวเกาะยอหันมานับถือศาสนาพุทธ
กันมากชุมชนต่างๆ จึงได้สร้างวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ชุมชนท่ีเกิดก่อนประชาชนประกอบอาชีพเป็น
หลักฐานมั่นคง เศรษฐกิจดีขึ้นจึงจะสร้างวัดข้ึนได้ก่อน โดยวัดท้ายยอเป็นวัดแรกสร้างขึ้นที่แห่งแรกใน
เกาะยอ ต่อมามีวัดแหลมพ้อ วัดโคกเปรี้ยวและวัดเขาบ่อเป็นวัดท่ีเกิดขึ้นหลังสุด ชุมชนในระยะแรก
เกิดขึ้นบริเวณวัดท้ัง 4 วัด ชาวเกาะยอในยุคแรกๆ แม้ว่าจะมีเช้ือสายจีนเป็นส่วนมากแต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปได้แต่งงานกับคนนอกเกาะท่ีนับถือศาสนาพุทธมากขึ้น คนรุ่นหลังจึงนับถือศาสนาพุทธเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ชาวบ้านท่ีเข้ามาอยู่ในระยะแรกมีอาชีพท านา ต่อมาได้ท าอาชีพอื่นตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ี เช่น ท าประมง ท าสวนผลไม้ ทอผ้าและท ากระเบื้อง การทอผ้ามีขึ้นในสมัยธนบุรีตอน
ปลาย พ.ศ. 2320 ซึ่งมีการเกณฑ์ช่างทอผ้าชาวเมืองสงขลาไปยังเมืองนครศรีธรรมราช ท าให้ช่างทอ
ผ้าชาวเมืองสงขลา ล้ีภัยเข้ามาอาศัยท่ีเกาะยอจึงได้ต้ังรกรากอยู่และสืบทอดอาชีพทอผ้ามาเรื่อยๆ    
 อัญชลี ตันวานิช (2532: 90) เดิมเกาะยอไม่มีคนอาศัยอยู่แต่เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
เกาะ ได้มีคนอย่างน้อย 2 กลุ่มอพยพเข้ามาในสมัยอยุธยา กลุ่มหนึ่งมาท ากระเบ้ืองดินเผาซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาวจีนอพยพมาจากบ้านท่านางหอม ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ โดยเข้ามาต้ังถิ่นฐานบริเวณหมู่ท่ี 
6 บ้านนาถิ่น กลุ่มท่ีสองเป็นพ่อค้าจากเมืองจีนเดินทางค้าขายในบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจาก
ปากอ่าวไปจนถึงทะเลหลวงซึ่งจะแวะพักท่ีด้านตะวันตกของเกาะบริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
ก่อนเข้าปากอ่าวสงขลาและขากลับก่อนออกสู่ทะเลหลวง โดยต่อมาได้ปักหลักท ามาหากินบริเวณนี้ 
จากการอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานได้ขยายพื้นท่ีออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อยรอบเกาะได้ 
15 หมู่บ้าน ต่อมา ในปี พ.ศ.2475 ได้ยุบรวมกันเหลือ 9 หมู่บ้าน ชาวเกาะยอยุคแรกๆ เป็นชาวจีน 
และชาวไทยเช้ือสายจีน มีการแต่งงานกับคนไทยจากนนอกเกาะท าให้เกิดการผสมผสานเช้ือชาติและ
วัฒนธรรม  
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ภาพที่ 26 แสดงการต้ังถ่ินฐานบนเกาะยอ 
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    2.2) การขยายตัวของชุมชนเกาะยอ  
     เมื่อผู้คนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานมีการประกอบอาชีพ
มั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงเกิดการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอก ท าให้มีผู้คนอพยพจากบริเวณเมือง
สงขลาและพื้นท่ีใกล้เคียงเข้าสู่เกาะยอมากขึ้น ชุมชนเกิดการขยายตัวและเกิดการต้ังชุมชนใหม่
กระจายไปรอบพื้นท่ี การขยายตัวของชุมชนเกาะยอสันนิษฐานโดยใช้หลักจากสภาพภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ และยุคสมัยท่ีมีการสร้างวัด ท าให้คาดการเกิดและขยายตัวของชุมชนได้ว่าชาวเกาะยอรุ่น
แรกได้อพยพมาในช่วงสมัยอยุธยา โดยต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ 6 บ้านในบ้าน และหมู่ 5 บ้านท่าไทร 
ซึ่งบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบเหมาะแก่การท านาเล้ียงวัวและควาย เมื่ออยู่ไประยะหนึ่ง
แล้วจึงค่อยๆ ขยายตัวไปยังชายฝ่ังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะท่ีหมู่  8 บ้านท้ายเสาะ          
เกิดชุมชนขนาดใหญ่และได้สร้างวัดแห่งแรกของเกาะยอขึ้นช่วงปลายสมัยอยุธยา คือ วัดท้ายยอ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ทะเลแถบนี้มีปลาและกุ้งชุกชุมมากจึงมีประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ 
ต่อมาชุมชนมีการขยายตัวจากจุดแรกท่ีมีการต้ังถิ่นฐานไปทางชายฝ่ังด้านตะวันออก โดยต้ังบ้านเรือน
ระหว่างเชิงเขากับทะเลและได้กลายเป็นหมู่ 5 บ้านท่าไทร และหมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณแถบนี้มี
พื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การท านาและสวนผลไม้จึงเปล่ียนไปท าอาชีพตามท่ีภูมิประเทศอ านวยและทอผ้าเป็น
อาชีพเสริม เมื่อผู้คนมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นจึงร่วมใจกันสร้างวัดแหลมพ้อขึ้นในช่วงรัชกาลท่ี 2 เพื่อเป็น
วัดประจ าหมู่บ้าน จากนั้นจึงเริ่มขยายชุมชนไปบริเวณท่ีราบชายฝ่ังด้านทิศตะวันออกของตัวเกาะ ขึ้น
เหนือไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ขึ้นบริเวณหมู่ 3 บ้านนอก และหมู่ 2 บ้านตีน บริเวณดังกล่าว
เป็นท่ีราบชายฝ่ังติดกับเชิงเขาตลอดแนวเหนือ - ใต้ สามารถท าการประมงและสวนผลไม้ได้ดี ในขณะ
ท่ีบริเวณชายฝ่ังทางทิศใต้ของตัวเกาะมีชุมชนท่ีขยายตัวจากจุดแรกของการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นชุมชนมา
ก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งมีความมั่นคงและมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงสร้างวัดโคกเป้ียวในสมัยรัชกาลท่ี 5 ส่วน
หมู่ 7 บ้านป่าโหนด อยู่ระหว่างหมู่ 6 และหมู่ 8 ชุมชนเกิดการขยายตัวมาจากสองชุมชนเดิมเนื่องจาก
มีพื้นท่ีราบสามารถท านาได้และไม่ห่างจากทะเลซึ่งท าประมงได้ด้วย ส่วนหมู่ 9 บ้านสวนใหม่ก็เกิด
จากการขยายตัวของหมู่ 6 และหมู่ 8  ชุมชนท่ีหมู่ 2 และหมู่ 3 บริเวณแถบชายฝ่ังตะวันออกมักมี
คล่ืนลมแรงในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นชาวบ้านท่ีท าประมงบางส่วนได้เคล่ือนย้ายขึ้นไป
ทางทิศเหนือสุดของเกาะและต้ังชุมชนขึ้นบริเวณหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย เมื่อเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นจึง
สร้างวัดเขาบ่อในสมัยรัชกาลท่ี 8 ลักษณะการต้ังชุมชนของเกาะยอบ้านเรือนจะเกาะไปตามบริเวณท่ี
ราบเชิงเขาหันหน้าเรือนออกสู่ทะเลเพื่อความสะดวกในการสัญจร อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติ 
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชน มีตลาดและบ่อน้ าเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับคติการต้ังเรือนท่ีจะต้องแค่บ่อ แค่ท่า แค่นา แค่วัด ภายในเกาะมีถนนลูกรังท่ีเป็นทาง
ส าหรับเดินเท้าและทางเกวียนซึ่งเป็นถนนท่ีใช้ได้ประจ ากับถนนท่ีใช้ได้บางฤดูกาล (ณัฐนีย์ภรณ์    
น้อยเสงี่ยม, 2546: 16,65,66) 



  97 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงการขยายตัวของชุมชนเกาะยอในอดีต 
ที่มาข้อมูล : ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสง่ียม, (2546) 
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    2.3) ลักษณะทางกายภาพของชุมชน  
      องค์ประกอบส าคัญของชุมชนเกาะยอ คือ วัด บ้านเรือน 
บ่อน้ า ท่าเรือและพื้นท่ีประกอบอาชีพ ลักษณะการต้ังชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
ปกครองลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในสมัยอยุธยาท่ีใช้พุทธศาสนาปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ มีการกัลปนา
วัดและให้อ านาจการปกครองแก่คณะสงฆ์ พระในอดีตมีศักด์ิเทียบเท่ากับก านันท่ี จัดเป็นชนช้ัน
ปกครองของชุมชน แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา สถานะท่ีมีความมั่นคงของวัดท า
ให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาและเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีมีความส าคัญต่อชุมชน ซึ่งนอกจากเป็น
สถานท่ีส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาแล้ววัดยังท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศิลปะวิทยาการ
แขนงต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากคติธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีเล่าเรียนของ
กุลบุตรในชุมชน โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็นครูสอนศิลปวิทยาการควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจต่อ
ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2557: 195) วัดและความเช่ือ
แบบพุทธมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ความเช่ือแบบจีนในเกาะยอถูกลดบทบาทลง แต่ยังคงเหลือรากเหง้า
วัฒนธรรมแบบจีนท่ีผสมผสานอยู่ในความเช่ือ ค่านิยมและประเพณีต่างๆ การซ้อนทับของวัฒนธรรม
และความเช่ือเป็นส่วนท่ีก่อเกิดความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ท้ังนี้ความเช่ือในทางพุทธศาสนาและ
การผสมผสานทางวัฒนธรรมส่งผลไปถึงการสร้างเรือนด้ังเดิมของเกาะยอสร้างโดยค านึงถึงสภาพพื้นท่ี
และยึดหลักค าสอนในพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัย ท าให้รูปแบบสถาปัตยกรรมมี
เอกลักษณ์เฉพาะในขณะเดียวกันการต้ังเรือนยังสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ ส่วนท่าเรือมี
ความส าคัญมากเนื่องจากการสัญจรทางน้ าเป็นทางสัญจรหลักของชุมชนท่ีใช้ติดต่อกับพื้นท่ีภายนอก
และติดต่อกันภายในชุมชนเนื่องจากถนนภายในเกาะยังไม่ครอบคลุม บ่อน้ าหรือแหล่งน้ าจืด
เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์และการด ารงชีวิตท่ีต้องมีน้ าท่ีสะอาดไว้ส าหรับการอุปโภค - บริโภค 
แต่สภาพภูมิประเทศของเกาะยอซึ่งบนเกาะไม่มีแม่น้ าและล าคลอง แหล่งน้ าจืดธรรมชาติมีเฉพาะธาร
น้ าขนาดเล็กไหลจากภูเขาท่ีเรียกว่า “ทางเตราะ” ซึ่งมีอยู่ท่ีบริเวณบ้านอ่าวทรายเป็นธารน้ าท่ีไหลมา
จากเขากุฎิ บ้านนอกเป็นธารน้ าท่ีไหลลงระหว่างช่องเขากลางและเขาในบ้าน และบ้านสวนเรียนเป็น
ธารน้ าท่ีไหลมาจากเขาในบ้านลงสู่ท่ีราบกลายเป็นคู โดยน้ าจากทางเตราะใช้เพื่อท าการเกษตรแต่ก็ไม่
ค่อยเพียงพอ การไม่มีแหล่งน้ าบนเกาะท าให้ชาวเกาะยอในสมัยก่อนต้องช่วยกันขุดบ่อน้ าสาธารณะ
เพื่อกักเก็บน้ าท่ีซึมมาจากใต้ดินไว้ใช้ โดยมีบ่อน้ าส าคัญท่ีชุมชนใช้ร่วมกัน คือ บ่อหิน บ่อหลาหมู่ 4 บ่อ
งอหมู่ 9 บ่อน้ าศาลเจ้าจีน บ่อน้ าวัดเขาบ่อและบ่อน้ าวัดท้ายยอ โดยบ่องอเป็นบ่อท่ีต้ังอยู่ห่างจาก
ชุมชนและมีความเช่ือว่าเป็นแหล่งน้ าศักด์ิสิทธ์ท้ังยังมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าเกาะยอด้วย 
รูปแบบบ่องอเป็นบ่อน้ าแบบธรรมชาติเพียงแห่งเดียว ส่วนบ่ออื่นๆก่อด้วยอิฐดินเผาสอปูนแล้วฉาบทับ
ด้วยซีเมนต์ขอบบ่อก่อสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร ขอบบ่อหนา บ่อน้ าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ บ่อน้ า
วัดท้ายยอ ซึ่งบ่อน้ าเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีท่ีพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
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ข่าวสาร สินค้าและถามทุกข์สุข (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 65, 66) บ่อน้ าจึงเป็นองค์ประกอบ   
ท่ีส าคัญเปรียบได้กับศูนย์กลางของชุมชน    
 

 
(ก)                         (ข)                          (ค)                        (ง)                       (จ) 

 

ภาพที่ 28 แสดงสภาพปัจจุบันของบ่อน้ าโบราณ 
 (ก) แสดงบ่อหลาหมู่ 4             (ข) แสดงบ่องอ             (ค) แสดงบ่อน้ าศาลเจ้าจีน 
 (ง) แสดงบ่อน้ าวัดเขาบ่อ           (จ) แสดงบ่อน้ าวัดท้ายยอ 
 

    2.4) การประกอบอาชีพ   
      ชาวเกาะยอประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของสภาพ
พื้นท่ีและเป็นอาชีพท่ีท ากันในแถบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเป็นอาชีพแบบผสมระหว่างการเกษตร 
ประมงและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังนี้ ในบริเวณท่ีราบหมู่ท่ี 4,5,6,7 ท านาเล้ียงวัวเล้ียงควายโดย
ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก แต่สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีท่ีดินเชิงเขาในบริเวณหมู่ท่ี 2,3,4,5,6 
เอื้ออ านวยต่อการท าสวนผลไม้มากกว่าการท านา อาชีพของชาวเกาะยอจึงเปล่ียนไปเป็นการท าสวน
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ ท่ีราบชายฝ่ังปลูกมะพร้าวส าหรับบริโภคในครัวเรือนมากกว่าการค้า ท่ี
ชายฝ่ังบริเวณหมู่ท่ี 1,2,3,7,8 มีการท าประมงเพราะสัตว์อื่นๆ บนเกาะยอมีน้อยและอยู่ใกล้ทะเลจึง
ท าประมงเพื่อหาปลามาบริโภค ประมงเป็นอาชีพท่ีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการท าสวนและมีความส าคัญ
พอกัน ในบริเวณหมู่ท่ี 4,5 มีการทอผ้า ซึ่งเป็นอาชีพท่ีเข้ามาภายหลังในช่วงสมัยกรุ งธนบุรี (ภาณุ 
ธรรมสุวรรณ และทวีศักด์ิ ล้อมล้ิม, 2530: 25-27) ต่อมาในบริเวณชายฝ่ังหมู่ท่ี 4,5,6,7,8 มีการท า
กระเบื้อง โดยมีข้อสันนิฐานว่าในเกาะยออาจมีการท ากระเบ้ืองอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในรูปแบบการผลิต
เพื่อใช้ในครัวเรือน แต่เพิ่งจะเฟื้องฟูขึ้นจนสามารถยึดเป็นอาชีพอย่างจริงจังได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ช่วงรัชกาลท่ี 3 เมื่อมีกลุ่มชาวจีนจากเมืองสงขลาอพยพเข้ามาเพิ่มซึ่งเป็นกลุ่มช่างฝีมือท่ีท าเครื่องดิน
เผา โดยต้ังถิ่นฐานและประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผาประเภทอิฐ กระเบ้ือง หม้อ ไห โอ่งและอ่าง 
ชาวจีนถ่ายทอดการท ากระเบ้ืองแก่ชาวเกาะยอประกอบกับเป็นบริเวณท่ีมีดินเหนียวเหมาะแก่การท า
เครื่องปั้นดินเผา เกาะยอจึงเป็นแหล่งผลิตกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีคุณภาพสูงของเมือง
สงขลาและเป็นท่ีนิยมแพร่หลายถึงกับมีภาษิตว่า “สทิงท าหม้อ เกาะยอท าอ่าง หัวเขาดักโพงพาง บ่อ
ยางท าเคย บ่อเตยสานสาด” กระเบ้ืองดินเผาและอิฐหน้าวัวจากเตาเผาของเกาะยอและบริเวณใกล้ 
เคียงได้ถูกส่งไปขายและใช้ท่ีเมืองต่างๆในนามของเมืองสงขลาเป็นจ านวนมาก ปรากฏในพงศาวดาร
เมืองสงขลาและเอกสารต่างๆ ว่าในปี พ.ศ. 2397 รัชกาลท่ี 4 ทรงทรงพระโปรดเกล้าฯให้เกณฑ์เมือง 
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สงขลาท ากระเบ้ืองหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่น ใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์และวัดเขมาสิตาราม 
พ.ศ. 2403 มีรายการกระเบื้องดินเผาจ านวน 2,000 อยู่ในบัญชีส่ิงของท่ีต้องจัดส่งไปยังกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2419 มีการส่งกระเบื้อง 5 ครั้งรวมจ านวน 62,000 แผ่น ต่อมา พ.ศ. 2453 รัชกาลท่ี 5 ทรง
โปรดเกล้าฯให้น ากระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาไปใช้มุงหลังคาวิหารหลวงท่ีพระธาตุไชยยา หลักฐาน
เหล่านี้แสดงถึงความส าคัญและช่ือเสียงของเกาะยอ รวมถึงความรุ่งเรืองของเกาะยอท่ีส่งผลให้
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จประภาสเกาะยอ โดยรัชกาลท่ี 4 และ
รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จประภาสเกาะยอ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรม
พระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ได้อธิบายถึงสภาพเกาะยอไว้ในหนังสือชีวิวัฒน์ จากรายงานเสด็จ
ประพาสหัวเมืองภาคใต้ พ.ศ. 2427 (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 18) มีข้อความดังนี้   
 

 “อนึ่งท่ีปากช่องทะเลสาบมีเกาะช่ือเกาะยอ มีเขาสามเขาเป็นสามเหล่ียมแหลมตะวันออกทิศ
ใต้เรียกว่าแหลมภอ แหลมทิศเหนือเรียกว่าเขาเขียว แหลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่าแหลมหัวการัง 
มีต าบลบ้านสวนแห่งด้านตะวันตกเรียกบ้านอ่าวทราย ด้านตะวันออกเรียกบ้านสวนใหม่ ด้านใต้เรียก
บ้านท่าไทร ในเกาะนี้มีสวนเรียงรายอยู่ในเกาะแลรอบเกาะเป็นสวนผลไม้ หมากพร้าว จ าปาดะ  ขนุน 
สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียนแลมีสวนมัน ผักแลพลูต่างๆบริบูรณ์ มีบ้านราษฎรเจ้าของสวนเรียงราย
อยู่รอบเกาะ แลรอบเกาะตลอดมีบ่อน้ าจืดสนิทหลายแห่ง มีบ่อหนึ่งริมน้ าเรียกว่าบ่อหินเป็นบ่อศิลาน้ า
จืดสนิท ท่ีว่าบ่อหินเป็นบ่อของเก่าแต่บัดนี้บ่อนั้นโสโครกมีบ่อเล่ือนขึ้นมาปากบ่อก่ออิฐมีศาลาเล็กท่ี
นั้นหลังหนึ่ง วัดแหลมภอนั้นต้ังอยู่ ท่ีแหลมภอมีโบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหาแลมีศาลาการเปรียญ
ราษฎร สร้างใหม่ก่ออิฐสงขลาไว้ฝีมืออย่างดีไม่ถือปูนก่อเป็นคูหา มีศาลาริมน้ าเป็นท่ีพักแห่งหนึ่ง พื้นท่ี
วัดเตียนสะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ ไปจากวัดทางหัวแหลมทิศเหนือ มีโรงจีนต้ังปั้นดินเผา หม้อ ไห โอ่ง
ต่างๆ อยู่ 3 โรงท าของหยาบๆหนาๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีถนนราษฎรลงทุนท าถมใหม่ กว้าง
ประมาณ 4 ศอก  สูง 2 ศอกเศษ ตัดตรงไปเขาส าหรับเลียบชายเขาไปตามสวนลงไปบ่อหินได้” 
         

             
 

ภาพที่ 29 แสดงเตาเผากระเบื้องจ าลองตามรูปแบบด้ังเดิม 
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ภาพที่ 30 แสดงการประกอบอาชีพของชุมชนเกาะยอในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่ 
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    2.5) การปรับเปล่ียนและพัฒนาชุมชนเกาะยอ   
 ช่วงท่ี 1 สมัยรัชกาลท่ี 5 ขึ้นไป ชุมชนเกาะยอมีสภาพโดยรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีท านา    
ท าสวนผลไม้ ท าประมง ทอผ้าและท าเครื่องปั้นดินเผา คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักหรือญาติท่ี
ชักชวนกันมาต้ังหลักแหล่งท ากิน จึงมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันมาก ต่อมามี
ความเจริญขึ้นจากการส่งเป็นสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้อง อิฐ ผ้าทอและผลไม้ไป
จ าหน่ายยังเมืองสงขลาและพื้นท่ีใกล้เคียง ท าให้ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก เป็นช่วงท่ี
วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นไปอย่างช้าๆ 
 ช่วงท่ี 2 หลังจากปฏิรูปการปกครอง ปี  พ.ศ. 2435 จากการพัฒนาประเทศส่งผลให้
วัฒนธรรมเมืองแผ่เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น กระท่ังหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นยุคท่ีชุมชนเกาะยอเกิดการ
เปล่ียนแปลงมากเมื่องานก่อสร้างได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก บ้านไม้เปล่ียนเป็นบ้านสมัย ใหม่
ก่ออิฐถือปูน ไม่ใช้วิธีการก่อสร้างและวัสดุด้ังเดิมส่งผลให้ชุมชนภายนอกมีความจ าเป็นในการใช้กระ 
เบ้ืองดินเผาจากเกาะยอน้อยลงและยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปก็ท าให้ผ้าทอก็เส่ือมความนิยม อาชีพด้ังเดิม
ของเกาะยออย่างการท านาและกระเบ้ืองดินเผาได้เลือนหายไป การทอผ้าลดน้อยลง ส่วนความเป็น
คนจีนและการนับถือเช้ือสายจีนของคนยุคแรกค่อยๆหมดไปเมื่อภายหลังได้มีการแต่งงานกับคนไทย  
 ช่วงท่ี 3 สมัยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ. 2504 เป็นช่วง
ท่ีความเจริญจากภายนอกหล่ังไหลเข้าสู่ชุมชนเกาะยอ วิถีชีวิต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ได้เปล่ียนแปลงไปจนแทบไม่เหลือวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 61) ต่อจากนั้น
มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับเกาะยอมากมาย โดยสรุปเหตุการณ์ส าคัญได้ ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2516 มี
การฟื้นฟูผ้าทอให้ลับเป็นท่ีนิยมอีกครั้งหลังถูกลืมไปกว่า 30 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
เขต 6 สงขลา เริ่มแรกในพื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 8 และ 9 และปี พ.ศ. 2529 มีการสร้างท่าเรือน้ าลึกท่ีหัว
เขาแดงและสร้างสะพานติณสูลานนท์เช่ือมเกาะยอกับแผ่นดินฝ่ังอ าเภอเมืองสงขลาและฝ่ังอ าเภอ    
สิงหนคร พร้อมตัดถนนผ่านหน้าเกาะเป็นถนนสายเล่ียงเมืองสงขลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408  
 ช่วงท่ี 4 หลังจากการสร้างสะพานติณสูลานนท์ การเดินทางและติดต่อกับพื้นท่ีข้างเคียงได้
สะดวกขึ้น น าการพัฒนามาสู่ต าบลเกาะยอท าให้เป็นช่วงท่ีมีความเจริญขึ้นมีส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐานครบครัน ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็วส่ิงปลูกสร้างท้ังท่ีอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์หนาแน่น 
กิจการค้าและบริการขยายตัว ธุรกิจประเภทร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเกาะอยู่กับถนน
สายหลัก พื้นท่ีในตัวเกาะเป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญโดยจัดส่งผลผลิตมาจ าหน่ายยังร้านท่ีหน้าเกาะ ชาว
เกาะยอหันมาประกอบอาชีพด้านการค้าขายและการรับจ้างชีวิตความเป็นอยู่เปล่ียนไป ท่ีดินมีราคา
สูงขึ้น และในปี พ.ศ. 2543 มีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในพื้นท่ีท าให้มีผู้คนต่างถิ่นหล่ังไหลเข้าสู่เกาะยอ   
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  4.2.2.2 โบราณสถาน 
   การท่ีมีประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานมาอย่างยาวนานและมีความเกี่ยวเนื่อง
กับเมืองสงขลา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของเกาะยอเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อรูปแบบของ
โบราณสถานท าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งโบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทท่ีจับต้องได้ 
(Tangible Cultural Heritage) สร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของความศรัทธา ความเช่ือและการนับถือ
ศาสนาซึ่งหลอมรวมกับสภาพพื้นท่ี วิถีชีวิตและปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้เกิดรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป  
 กระบวนการศึกษาโบราณสถานเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลและท าแผนท่ีระบุต าแหน่ง การ
สร้างกรอบพิจารณาคุณค่าของโบราณสถานเพื่อใช้ส าหรับการส ารวจและน าไปสู่การประเมินคุณค่า
และศักยภาพในการอนุรักษ์  
   1) สาระส าคัญของโบราณสถานในต าบลเกาะยอ 
    จากการศึกษาพบว่าต าบลเกาะยอมีโบราณสถาน 6 แห่ง ประกอบ 
ด้วยส านักสงฆ์ 1 แห่ง วัด 4 แห่ง ศาลเจ้าตามความเช่ือจีน 1 แห่ง โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น   
ทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานแล้วจ านวน 3 แห่ง ความเช่ือมโยงกันด้าน
ประวัติความเป็นมาท่ีท าให้โบราณสถานในเกาะยอมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ส านักสงฆ์เขากุฏิเป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์โบราณท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอซึ่งสร้างขึ้น
ในสมัยอยุธยา จากต านานท่ีเล่ากันว่ามีพระเถระเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในเกาะยอและจ าวัดอยู่
บนยอดเขากุฏิเป็นท่ีเล่ือมใสและมีอิทธิพลทางจิตใจ ท าให้ชาวเกาะยอในช่วงแรกท่ีมีคนจีนเป็นส่วน
ใหญ่หันมานับถือศาสนาพุทธ เมื่อมีการนับถือศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นก็สร้างวัดขึ้นในเกาะยอเพื่อการ
ประกอบศาสนกิจ (ภาณุ ธรรมสุวรรณ และทวีศักดิ์ ล้อมล้ิม, 2530: 4) 
 วัดเป็นสถานท่ีทางศาสนา ประกอบด้วยพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญและกุฏิ 
การสร้างวัดในบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในอดีตมักกระจายตัวตามการขยายตัวของชุมชน
เนื่องจากศูนย์กลางการปกครองของบ้านเมืองไม่แน่นอนและเปล่ียนไปตามอ านาจทางการเมือง โดย
วัดนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการปกครองของสถาบันทางศาสนาแล้วยังมีการปกครองเมืองผ่าน
สถาบันสงฆ์ เนื่องจากลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยาท าให้ยากต่อ
การควบคุม ราชส านักจึงเพิ่มบทบาทให้พระสงฆ์เพื่อคานอ านาจกับฝ่ายบ้านเมืองท้องถิ่นด้วยวิธีการ
กัลปนา ซึ่งการกัลปนา คือ การยกท่ีดินหรือส่ิงอื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศาสนา โดยในสมัยโบราณท่ีดิน
ท้ังหมดถือว่าเป็นของพระมหากษัตริย์การกัลปนาจึงเป็นเรื่องท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระราชูทิศท่ีดิน
อันเป็นของหลวงให้แก่วัดใครจะละเมิดไม่ได้ ท าให้สถาบันสงฆ์มีอ านาจสิทธิ์ขาดไม่ขึ้นกับเจ้าเมืองและ
กรมการเมืองใดๆ และนอกจากนี้วัดยังมีบทบาทในการสกัดกั้นอิทธิพลของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก
เป็นดินแดนท่ีอยู่ติดกับหัวเมืองมลายูท่ีคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การสร้างวัดจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความมั่นคงในพื้นท่ี ศาสนาพุทธในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเจริญรุ่งเรืองอย่างกว้างขว้าง  
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มีการสร้างวัดขึ้นท่ัวบริเวณ เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 3 เมืองสงขลามีความมั่นคงทาง
อ านาจการปกครองและการเมืองท าให้บทบาทของสถาบันสงฆ์ลดความส าคัญลง วัฒนธรรมแบบจีน
เข้ามามีอิทธิพลมากเนื่องจากเมืองสงขลาในขณะนั้นมีคนจีนอาศัยอยู่มากและมีเจ้าเมืองเป็นคนจีน วัด
และสถานท่ีส าคัญต่างๆ ในช่วงแรกของการต้ังเมืองสงขลาท่ีบ่อยางนิยมสร้างในรูปแบบจีนประเพณี
ซึ่งมีลักษณะอย่างศาลเจ้าจีน ภายหลังรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีลักษณะเป็นการ
ผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยและจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในราช
ส านักได้แผ่ขยายมาถึงเมืองสงขลาและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กระท่ังเข้าสู่สมัยรัชกาลท่ี 4 
บ้านเมืองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจประกอบกับมีประชากรมากขึ้นท าให้เกิดการสร้างวัดและบูรณะ
วัดขึ้นท่ัว การสร้างวัดหรือบูรณะวัดในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อการท านุบ ารุงศรัทธาในพุทธ
ศาสนาหรือเพื่อให้ เป็นวัดประจ าตระกูลหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนท่ีเกิดใหม่ สืบ
เนื่องมาจากเจ้าเมืองสงขลาต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองตามแบบอย่างราชส านักรูปแบบ
ของวัดในสมัยนี้มีการเปล่ียนแปลงโดยรัชกาลท่ี 4 ทรงปฏิเสธแบบอย่างศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ
จีนอย่างชัดเจน ช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างรัชกาลท่ี 3 และ 4 เมืองสงขลาปกครองด้วยคนจีนและมีชาว
จีนอาศัยอยู่มากท าให้สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ยังคงได้รับความนิยมอยู่ตลอด 
ท าให้สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นช่วงท่ีเกิดความคาบเกี่ยว สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นรูปแบบร่วมอย่าง
กับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ซึ่งลดความชัดเจนของสถาปัตยกรรมแบบจีนลง
และใช้ส่วนประกอบต่างอย่างประเพณีไทยมากขึ้น ในเวลาต่อมากระแสวัฒนธรรมจีนเริ่มหมดบทบาท
ลงในขณะเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาท ในสมัยรัชกาลท่ี 5 อิทธิพลของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาเต็มตัวและเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย เมืองสงขลาจึงมีวัดท่ีได้รับ
อิทธิพลตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งมีท้ังมากน้อยและแฝงอยู่  
 การกระจายตัวของรูปแบบวัดในพื้นท่ีชนบทของเมืองสงขลามีการขยายตัวแบบวัดต้นอย่าง
และวัดเอาอย่าง วัดต้นอย่างมีอิทธิพลด้านศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีส่งต่อไปยังวัดเอาอย่างซึ่งเป็นวัดใน
บริเวณรอบนอกเมืองเป็นการเคล่ือนย้ายวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ซึ่งต้นอย่างมีความส าคัญในเรื่อง
ความงามและเป็นสัญลักษณ์ความเจริญโดยวัดท่ีเป็นต้นอย่างนั้นคือวัดท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าเมือง
สงขลาหรือคนในตระกูลเจ้าเมือง เช่น วัดสุวรรณคีรี วัดศิริวรรณาวาสและวัดแจ้ง ซึ่งจะสร้างหรือ
บูรณะวัดตามรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมในแต่ละช่วงของราชส านักเพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดี 
 ในต าบลเกาะยอการขยายตัวของชุมชนแต่ละครั้งมีการสร้างวัดข้ึนใหม่ในบริเวณนั้นเสมอเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล การวางผังของวัดมีลักษณะแบบวัดในเขตชนบทท่ีประกอบด้วยเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาสซึ่งกลุ่มอาคารไม่ได้แยกอออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยมีลานทรายเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การจัดการพื้นท่ีท าหน้าท่ีท้ังแบ่งแยกและเช่ือมต่อสถาปัตยกรรมหน่วยอื่นซึ่งเรียกว่าท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม นอกจากนี้ลานทรายยังท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลาง
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ของชุมชนซึ่งมีการประกอบกิจกรรมท่ีผูกติดกับความเช่ือทางศาสนาโดยมีผู้คนเป็นจ านวนมากจึง
จ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีโล่งเปิดกว้าง วัดท้ายยอเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นแห่งแรกเมื่อมีการขยายชุมชนจึงมี
การสร้างวัดแหลมพ้อ วัดโคกเปรี้ยวและวัดเขาบ่อตามล าดับ พระอุโบสถ์ของวัดท้ายยอหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกตามความเช่ือเรื่องทิศท่ีเป็นมงคลเช่นเดียวกับวัดในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ในขณะท่ีวัด
ท่ีสร้างขึ้นใหม่ภายหลังพระอุโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือหันหน้าเข้าหาวัดท้ายยอซึ่งเป็นเรื่อง
ของการให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นวัดแห่งแรกและมีความส าคัญมาต้ังแต่สมัยแรกเริ่มการตั้งถิ่นฐาน
อีกท้ังบนเขาเพหารของวัดท้ายยอยังเป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์โบราณท่ีมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 
ซึ่งวัดท้ายยอเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชุมชนและจรรโลงพระพุทธศาสนาขึ้นในเกาะยอ การหันหน้า
พระอุโบสถ์เข้าหาวัดท้ายยอเป็นส่ิงยืนยันถึงความส าคัญเรื่องพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี พระอุโบสถ์
ของวัดในต าบลเกาะยอมีความแตกต่างจากวัดต้นแบบในเมืองสงขลาท่ีมีรูปแบบแบบร่วมอย่างกับ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 และแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยมีรูปแบบท่ี
ส าคัญ คือ รูปแบบเฉพาะถิ่นเกาะยอ วัดท้ายยอ วัดโคกเปรี้ยวและวัดเขาบ่อมี ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมท่ีคล้ายคลึงกันคือมีลักษณะเป็นอาคารก่อทึบ มีปีกนกรอบอาคาร มีเสาร่วมใน ไม่มีเสา
พาไลหรือระเบียง ตรงส่วนบนของผนังด้านนอกไม่มีการใช้ค้ิวบัวประดับตรงคอสองด้านนอกก็เช่นกัน 
หน้าบันมีไขราหน้าจ่ัว มักไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประตูหน้าต่างและมักใช้กระเบื้องปรุประดับ
ส่วนกลางของผนัง แต่มีวัด 1 แห่ง ท่ีมีรูปแบบแตกต่างออกไป คือ วัดแหลมพ้อ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราช
กาลท่ี 4 มีรูปแบบเป็นวัดเอาอย่างจากวัดต้นแบบในเมืองสงขลาในประเภทแบบร่วมอย่างกั บ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 (ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, 2554) 
 ศาลเจ้าจีน ชาวจีนเข้ามาต้ังรกรากบนเกาะยอจึงท าให้วัฒนธรรมแบบจีนก่อร่างขึ้น ซึ่งในอดีต
มีศาลเจ้าจีนอยู่หลายแห่งเมื่อเวลาผ่านไปความเป็นจีนค่อยๆ หมดไปและผู้คนหันมาเส่ือมใสศรัทธาใน
พุทธศาสนาจึงมีการสร้างวัดตามความเช่ือแบบพุทธในพื้นท่ีอย่างแพร่หลาย ศาลเจ้าจีนจึงค่อยๆ   
เล่ือนหายไปปัจจุบันมีศาลเจ้าจีนเหลืออยู่ในเกาะยอเพียงแห่งเดียว  
 โบราณสถานท้ัง 6 แห่งของต าบลเกาะยอมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1) ส านักสงฆ์เขากุฏิ ท่ีต้ังหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย มีพื้นท่ี 2 งาน 45 
ตารางวา สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง) ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรม
ศิลปากรแล้ว ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 102 ตอนท่ี 180 หน้าท่ี 148 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2525 องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วยเจดีย์ กุฏิเรือนไทย ศาลาโรงครัว บ่อน้ าโบราณ ประวัติศาสตร์
และความส าคัญเป็นท่ีประดิษฐานอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอ ต านานเล่าว่าสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระเถระ
ช้ันผู้ใหญ่ 4 รูป เดินทางลงมาทางใต้เพื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้า
เกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าพะโค๊ะและสมเด็จเจ้าเพ็ญศรี โดยสมเด็จเจ้าเกาะยอได้ขึ้นไปจ าวัดบนยอดเขากุฏิ
เป็นเวลานานจนเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของชาวเกาะยอ เมื่อท่านมรณภาพชาวบ้านจึงสร้างเจดีย์ก่ออิฐ
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ถือปูนบรรจุอัฐิธาตุและสร้างรูปปั้นไว้บนยอดเขากุฏิเพื่อแสดงความเคารพสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จ
เจ้าเกาะยอเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ าท้องถิ่นและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้า
นาน เจดีย์เขากุฏิมีลักษณะ คือ เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ส่วนฐานท่ี
รองรับองค์เจดีย์มี 2 ช้ัน และช้ันมีซุ้มจรน าส่ีทิศซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
 

               
 

ภาพที่ 31 แสดงสภาพปัจจุบันส านักสงฆ์เขากุฏิ 
 

    1.2) วัดเขาบ่อ ท่ีต้ังหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย พื้นท่ี 5 ไร่ 1 งาน 55 
ตารางวา สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลท่ี 8 พ.ศ. 2477 (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) ยังไม่ได้
รับขึ้นทะเบียน องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ(หันหน้าทางทิศตะวันตก) องค์ทวดช้าง
เอราวัณ ถ้ า บ่อน้ าโบราณ ประวัติศาสตร์และความส าคัญ มีต านานเล่าว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอได้
เดินทางมายังเกาะยอ สมัยก่อนซึ่งยังไม่มีถนนการเดินทางมาเกาะยอต้องใช้เรือข้ามฟากและเรือก็หา
ยากท่านจึงข้ามฟากโดยใช้ช้างล่องน้ ามาเมื่อข้ามฟากมาได้แล้วช้างตัวนั้นก็ตายอยู่บริเวณเชิงเขาแล้ว
กลายเป็นหินรูปช้าง ท่ีเช่ือกันว่าศักด์ิสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องการให้โชคลาภ พระอุโบสถมีรูปแบบ
เฉพาะถิ่นของเกาะยอมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก ช่วงฐานเต้ีย ผนังก่ออิฐทึบ 
หลังคาช้ันเดียวต่อด้วยปีกนกโดยรอบและไม่มีพาไล 
 

    
 

ภาพที่ 32 แสดงสภาพปัจจุบันวัดเขาบ่อ 
 

    1.3) วัดแหลมพ้อ ท่ีต้ังหมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน มีพื้นท่ี 2 ไร่ 1 งาน  
15 ตารางวา สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลท่ี 2 พ.ศ. 2360 (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) ได้รับ
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากรตามราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 114 ตอนพิเศษ 81ง 
หน้าท่ี 6 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2540 องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ (หันหน้าทาง
ทิศตะวันตก) พระนอน หอระฆัง เจดีย์ สมเด็จเจ้าเกาะยอ ประวัติศาสตร์และความส าคัญ พระอุโบสถ    
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มีรูปแบบแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ ในเกาะยอ มีลักษณะเป็นอุโบสถท่ีมีหลังคาช้ันเดียวมุงด้วยกระเบื้อง
ดินเผา จ่ัวหลังคามีลวดลายปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปเทพนม อุโบสถต้ังอยู่บนฐาน
ส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะอุโบสถเป็นแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีสร้างโดยผีมือช่าง
พื้นเมืองภาคใต้ (ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, 2554: 105) 
 

        
 

ภาพที่ 33 แสดงสภาพปัจจุบันวัดแหลมพ้อ 
 

    1.4) วัดโคกเปรี้ยว ท่ี ต้ั งหมู่  5 บ้ านท่าไทร พื้ น ท่ี  25 ไร่  62     
ตารางวา สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2425 (สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย)        
ยังไม่ได้รับขึ้นทะเบียน องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ(หันหน้าทางทิศตะวันตก)       
หอระฆัง พระพุทธรูป ศาลา ประวัติศาสตร์และความส าคัญ เดิมช่ือวัดโคกขี้ปูเป้ียวเนื่องจากต้ังอยู่ท่ี
ลุ่มริมทะเลแล้วมีท่ีดอนอยู่เล็กน้อยซึ่งภาคใต้เรียกว่าโคก ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมหลวง 
วชิรญาณวโรรสให้เปล่ียนเป็นวัดโคกเป้ียว พระอุโบสถมีรูปแบบเฉพาะถิ่นของเกาะยอลักษณะ คือ มี
ช่วงฐานเต้ีย เสาภายในเป็นไม้ ผนังก่ออิฐทึบ มีประตูเข้าทางเดียว หน้าต่างต่ าและมีช่องระบายอากาศ
ท่ีประดับด้วยกระเบ้ืองปรุ หลังคาช้ันเดียวต่อด้วยปีกนกโดยรอบและไม่มีพาไล ล้อมรอบด้วยก าแพง
แก้วเต้ียๆ (ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์, 2554: 35)  
 

     
 

ภาพที่ 34 แสดงสภาพปัจจุบันวัดโคกเปร้ียว 
 

    1.5) วัดท้ายยอ ท่ี ต้ั งหมู่  8 บ้ าน ท้ายเสาะ มีพื้ น ท่ี  5 ไร่  87      
ตารางวา สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2311 (สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุตินิกาย) ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากรตามราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 114 
ตอนพิเศษ 81ง หน้า 6 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2540 องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ
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(หันหน้าทางทิศตะวันออก) กุฏิสงฆ์ เจดีย์เขาเพหาร ศาลาและบ่อน้ าโบราณ ประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญ เป็นวัดแห่งแรกท่ีสร้างขึ้นในเกาะยอและเป็นวัดเดียวท่ีมีพระอุโบสถหันหน้าทางทิศ
ตะวันออกซึ่งเป็นทิศท่ีเป็นมงคล เดิมช่ือวัดคงคาวดี พระอุโบสถมีรูปแบบเฉพาะถิ่นของเกาะยอ
ลักษณะ คือ มีช่วงฐานเต้ีย เสาภายในเป็นไม้มีเสาร่วมแถวละ 4 ต้น ผนังก่ออิฐทึบ มีประตูเข้าด้านข้าง
สองทาง มีหน้าต่าง 3 ด้าน ผนังท่ีบริเวณเหนือฐานโดยรอบของพระอุโบสถมีช่องระบายอากาศท่ี
ประดับด้วยกระเบ้ืองปรุ หลังคาช้ันเดียวต่อด้วยปีกนกโดยรอบและไม่มีพาไล ล้อมรอบด้วยก าแพง
แก้วเต้ียๆ ส่วนเจดีย์บนเขาเพหารต้ังอยู่บนเขาบริเวณด้านหลังของวัดซึ่งมีบันไดทางขึ้น 150 ขั้น เจดีย์
เป็นทรงระฆัง ต้ังอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมท่ีมีคูหาด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
ระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุและมีลานประทักษิณ นอกจากนี้ยังมี กุฏิเรือนมงคลสูตรท่ีมีอายุ
มากกว่า 200 ปี กุฏิเรือนพื้นถิ่น ศาลาโรงธรรมเก่าแก่ บ่อน้ าโบราณ สระน้ าทรงส่ีเหล่ียมท่ีก่อด้วยอิฐ 
 

    
 

ภาพที่ 35 แสดงสภาพปัจจุบันวัดท้ายยอ 
 

    1.6) ศาลเจ้าไท้ก๋ง ท่ีต้ังหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ มีพื้นท่ีประมาณ 114  
ตารางวา ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างแน่ชัดแต่สันนิฐานได้ว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยอยุธยาถึงรัชกาลท่ี 3 ยัง
ไม่ได้รับข้ึนทะเบียน องค์ประกอบส าคัญประกอบด้วยองค์เทพไท้ก๋ง ศาล บ่อน้ าโบราณ ประวัติศาสตร์
และความส าคัญ กลุ่มคนท่ีต้ังถิ่นฐานในเกาะยอช่วงแรกเป็นคนจีนจึงมีการสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อกราบ
ไหว้ขอพรต่อเทพเจ้าตามความเช่ือ ศาลเจ้าไท้ก๋งเป็นศาลเจ้าจีนแห่งเดียวท่ีเหลืออยู่ในเกาะยอโดยมี
องค์เทพไท้ก๋งเก่าแก่ ตัวอาคารเดิมช ารุด ปี พ.ศ. 2500 มีการสร้างศาลครอบของเก่าโดยมีรูปแบบเป็น
อาคารก่อทึบ มีทางเข้าด้านเดียว หลังคาจ่ัวมุงกระเบ้ืองดินเผา ปัจจุบันเป็นท่ีสักการบูชาบรรพชนและ
ประกอบพิธีไหว้เจ้า  
 

   
 

ภาพที่ 36 แสดงสภาพปัจจุบันศาลเจ้าไท้ก๋ง 
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ภาพที่ 37 แสดงต าแหน่งโบราณสถานในต าบลเกาะยอ 
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   2) การประเมินคุณค่าและศักยภาพของโบราณสถานเพื่อจัดล าดับความ  
ส าคัญในการอนุรักษ์  
    วิเคราะห์และประเมิน โดยแบ่งหัวข้อการพิจารณาเป็น 4 ด้าน  
    2.1) คุณค่าโบราณสถาน พิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้  
     2.1.1) การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร 
การขึ้นทะเบียนแสดงถึงคุณค่าในระดับสูงของโบราณสถาน มีความส าคัญในระดับท้องถิ่น รวมถึง
ได้รับการดูแลรักษา ควบคุมและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน พ.ศ. 2504   
     2.1.2) คุณค่าด้านอายุ แสดงถึงความเก่าแก่  
     2.1.3) คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม อ้ างอิงจากการ
พิจารณาโบราณสถานตามคู่มือการจัดล าดับความส าคัญโบราณสถานของกรมศิลปากร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2552) 
      (1) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical 
Values) แสดงถึง การสะท้อนเรื่องราวในอดีต การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการในการด ารงชีวิต การ
สืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นส่ิงมีคุณค่าในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยพิจารณาจากประวัติความเป็นมา ความส าคัญในการสร้างและความ
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของชุมชน  
      (2 ) คุณ ค่ าท าง สุน ทรี ยศาสตร์  (Aesthetic 
Values) แสดงถึง ความงามของโดยรวมท่ีเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสด้านการรับรู้ เช่น รูปทรง ขนาด 
พื้นผิว สี โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพโดยรวมท่ีมีความสัมพันธ์กันของพื้นท่ี วัฒนธรรม     
วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม  
      (3) คุณค่าทางสังคม (Social Values) แสดงถึง 
การมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และการด าเนินไปของกลุ่มคนผ่านยุคสมัยและวัฒนธรรมท่ีสืบต่อกัน
มา แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ความผูกพัน ความต่อเนื่องของการใช้สอยและความเป็นท่ียอมรับโดย
พิจารณาจาก การด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นท่ีมีความผูกพัน มีกิจกรรมท่ีสืบเนื่องหรือมีความ
เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับโบราณสถาน ความเป็นที่รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของคนในท้องถิ่น  
      (4 ) คุณ ค่าทางวิทยาการ (Science Values)   
แสดงถึง ฝีมือช่าง เทคนิค วิธีการ การออกแบบ ความเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ท่ีมีในท้องถิ่นท้ังใน
ด้านรูปแบบและความแตกต่างแต่ละช่วงยุคสมัย การมีข้อมูลส าคัญท่ีส่ือความหมายและความรู้ในด้าน
ต่างๆ โดยพิจารณาจาก รูปแบบเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาในการก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุ
ท่ีแสดงถึงการพัฒนาขององค์ความรู้ท้องถิ่น   
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    2.2) การประเมินคุณค่าของโบราณสถาน แบ่งกรอบการประเมิน 
3 ระดับ ดังนี้ 
     2.2.1) ระดับสูง คือได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มี 
ความเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยา หรือ รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 1  - 3 มีคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมครบทุกด้านหรือมี 3 ด้านจากใน 4 ด้าน  
     2.2.2) ระดับปานกลาง คือยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
โบราณสถาน มีความเก่าแก่ปานกลางสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 1  - 3 หรือ 4 - 6 มี
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 ด้านจากใน 4 ด้าน  
     2 .2 .3 ) ระ ดับ ต่ า  คื อยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ก ารขึ้ น ท ะ เบี ยน
โบราณสถาน ไม่มีความเก่าแก่มากสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 7 - 9 มีคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ด้านจากใน 4 ด้าน 
    2.3) การประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพทางกายภาพปัจจุบันของโบราณสถานและความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2552: 5) 
     2.3.1) ศักยภาพสูง คือ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพสูง 
มาก สมควรอย่างยิ่งในการด าเนินการอนุรักษ์  
     2.3.2) ศักยภาพปานกลาง คือ มีความเส่ียงต่อการเส่ือม  
สภาพปานกลาง จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดในการด าเนินการอนุรักษ์   
     2.3.3) ศักยภาพต่ า คือ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ
น้อยมาก ไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการอนุรักษ์ 
    2.4) การจัดล าดับความส าคัญในการอนุรักษ์ เป็นการจับคู่ระหว่าง
การประเมินคุณค่าของโบราณสถานกับการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
     2.4.1) มีคุณค่าสูงมาก คือ สูง/สูง หรือ สูง/ปานกลาง 
     2.4.2) มีคุณค่าสูง คือ สูง/ต่ า หรือ ปานกลาง/ปานกลาง 
     2.4.3) มีคุณค่า คือ ปานกลาง/ต่ า หรือ ต่ า/ต่ า 
 
 รายละเอียดจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถานในต าบลเกาะยอ รวมถึงการ    
ประเมินคุณค่าและศักยภาพในการอนุรักษ์โบราณสถานในต าบลเกาะยอมีดังตารางท่ี  3 และท าให้
สามารถสรุปคุณค่าในระดับต่างๆ ของโบราณสถานแต่ละแห่งได้ โดยแสดงเป็นแผนท่ีระบุต าแหน่ง
ท่ีต้ังได้ดังภาพท่ี 38  
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ตารางท่ี 3 แสดงการประเมินคุณค่าและศักยภาพของโบราณสถาน 
 

 
 

ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสังคม ด้านวิทยาการ

เป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ไหว้เจ้าและสักการบูชา
บรรพชนของคนเช้ือสาย

จีน

ปานกลาง
 มีคุณค่า

 สูง

มีคุณค่า

สูงมาก

เป็นวัดเก่าแก่ท่ีเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนใน
ต าบลเกาะยอ  เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ศาสนามีช่ือเสียงด้าน
ความเก่าแก่และความ

สวยงาม

ปานกลางเป็นโรงพระจีนท่ีข้ึน
สร้างโดยกลุ่มคนจีนเข้า
มาต้ังถ่ินฐานในเกาะยอ 
 เพ่ือบูชาเทพเจ้าและ
ความเป็นสิริมงคล

วัดท้ายยอ ข้ึนทะเบียนแล้ว กรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2311

เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนเป็น
แห่งแรกในเกาะยอ  
เป็นศูนย์กลางชุมชน

ในอดีต

รัตนโกสินทร์
ตอนต้น

รัชกาลท่ี 3
ไม่ปรากฏปีท่ี

สร้าง  

 ยังไม่ได้รับการ
ข้ึนทะเบียน

ศาลเจ้าไท้ก๋ง

สรุป
คุณค่า

ต้ังอยู่ริมน้ า พระอุโบสถ
ศาลาโรงธรรม เจดีย์ หอ

ระฆัง  กลุ่มกุฏิสงฆ์ 
เช่ือมต่อกันด้วยพ้ืนท่ีว่าง

ท่ีเป็นลานทราย  

รัตนโกสินทร์
(รัชกาลท่ี 5)
พ.ศ. 2425

คุณค่ามรดกวัฒนธรรม
คุณค่า
โบราณ
 สถาน

สูง

มีคุณค่า

สูงมาก

วัดต้ังอยู่บริเวณเชิงเขา
ภายในบริเวณวัดมีถ้ า
ด้านหน้าของวัดติดกับ

ทะเลสาบ

ต่ า

มีคุณค่า

เป็นท่ีประดิษฐานอัฐิ
สมเด็จเจ้าเกาะยอ

พระเถระช้ันผู้ใหญ่จาก
กรุงศรีอยุธยาท่ีมา

ปฎิบัติธรรมบนยอดเขา
กุฎิในช่วงท่ีเกาะยอยังไม่
ค่อยมีคนเข้ามาอาศัย

 ยังไม่ได้รับการ
ข้ึนทะเบียน

วัดโคกเปร้ียว

โบราณสถาน
การข้ึน
ทะเบียน

โบราณสถาน

คุณค่าด้าน
อายุ(ยุคสมัย)

ข้ึนทะเบียนแล้ว กรุงศรีอยุธยา
ไม่ปรากฏปีท่ี

สร้าง  

 ยังไม่ได้รับการ
ข้ึนทะเบียน

ข้ึนทะเบียนแล้ว

เจดีย์บนเขากุฏิ  

วัดเขาบ่อ

วัดแหลมพ้อ

รัตนโกสินทร์
(รัชกาลท่ี 8)
พ.ศ.2477

รัตนโกสินทร์
ตอนต้น

(รัชกาลท่ี 2)
พ.ศ. 2360

เจดีย์สีขาว ต้ังอยู่บนยอด
เขากุฏิซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุด

ในเกาะยอ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในต าบลเกาะยอ  มี

ประเพณีท้องถ่ินท่ีมี
ความสัมพันธ์กับสถานท่ี
 คือ การแห่ผ้าข้ึนเขากุฏิ

  ท่ีท าในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนใน
ยุคแรกของเกาะยอ   

และสร้างบนยอดเขาท่ีมี
ความสูงประมาณ 130 
เมตร  จากระดับน้ าทะเล

 มีคุณค่า

 สูงมาก

เจดีย์ทรงระฆังคว่ าแบบ
ลังกา  พระอุโบสถก่ออิฐ
หนาทึบ  ใต้หน้าต่างมี

ช่องระบายอากาศ  และ
ประดับด้วยกระเบ้ืองกรุ 
 กลุ่มกุฏิสงฆ์เรือนไทย
พ้ืนถ่ิน  หลังคาเป็น

กระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ

สูง

เป็นวัดส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาแก่ประชาชน 

และ พระภิกษุ  ภายใน
วัดมีโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมของพระภิกษุและ
สามเณร เป็นวัดแกนน า
รณรงค์การฟ้ืนฟูทะเล 
ด้วยการปลูกป่าชายเลน
และ ท า EM Ball เพ่ือ

บ าบัดน้ าเสีย

พระอุโบสถมีทางเข้าทาง
เดียว  มีหน้าต่าง 2 ด้าน
 ด้านละ 3 ช่อง  ประตู
หน้าต่างท้ังหมดมีขนาด
เล็ก  จึงมีช่องลมไว้ข้าง
ช่องเปิดท้ังหมด  เพ่ือระ

 บายอากาศ  และ 
ประดับด้วยกระเบ้ืองกรุ 

   

ปานกลาง

 มีคุณค่า

 สูง

วัดต้ังอยู่บริเวณเชิงเขา
บนยอดเขามีเจดีย์

ภายในบริเวณวัดมี  กุฏิ
สงฆ์เป็นอาคารเรือนไทย
พ้ืนถ่ินสร้างโดยไม้ก่ึงปูน
ด้านหน้าของวัดติดกับ
ทะเล  มีศาลาท่าน้ าย่ืน

ลงไปในทะเล

สูง

เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในอดีต

ต้ังอยู่ริมน้ าใกล้กับเชิง  
สะพานติณสูลานนท์ช่วง
ท่ี 1 มีพระอุโบสถหลัง
ใหญ่สวยงามมาก  มี
พระนอนองค์ใหญ่

ประดิษฐานอยู่บริเวณ
ลานกว้างของวัด

เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงด้าน
ความศักด์ิสิทธ์ิ  เป็นท่ี
นับถือของคนในต าบล
เกาะยอ  และนักท่อง 
เท่ียวนิยมไปกราบไหว้
เพ่ือความเป็นสิริมงคล

พระอุโบสถเป็นสถาปัตย
 กรรมรูปแบบพระราช
นิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 

ท่ีสร้างโดยฝีมือช่างภาคใต้

สูง

ศักยภาพ
ในการ
อนุรักษ์
ปานกลาง

ต่ า

ปานกลาง

ปานกลาง
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ภาพที่ 38 แสดงโบราณสถานที่มีคุณค่าในระดับต่างๆ 
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  4.2.2.3 สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ 
   บ้านเรือนในเกาะยอมี 2 รูปแบบท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ บ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่และบ้านเรือนแบบด้ังเดิม โดยบ้านเรือนแบบด้ังเดิมเห็นได้จากรูปแบบและวัสดุท่ีใช้ก่อสร้าง
ซึ่งแสดงถึงความเก่าแก่และเอกลักษณ์ท้ังในการตั้งถิ่นฐาน  
 กระบวนการศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล การเลือกเรือนท่ีใช้ใน
การศึกษาและท าแผนท่ีระบุต าแหน่ง การสร้างกรอบพิจารณาคุณค่าของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญเพื่อใช้
ส าหรับการส ารวจและน าไปสู่การประเมินคุณค่าและศักยภาพในการอนุรักษ์  
   1) สาระส าคัญของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญในต าบลเกาะยอ 
    สภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมความเช่ือเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกพื้นท่ีปลูกเรือนในอดีต โดยมีคติคือเรือนจะต้องแค่บ่อ แค่ท่า แค่นา แค่วัด ซึ่งหมายถึงอยู่ใกล้  
บ่อน้ าเพื่อความสะดวกในการใช้น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค อยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อความสะดวกในการสัญจร    
อยู่ใกล้พื้นท่ีประกอบอาชีพ และอยู่ใกล้วัดซึ่งแสดงถึงความผูกพันกับพุทธศาสนา การปลูกเรือนตาม
แบบแผนด้ังเดิมเช่ือว่าจะน ามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของเรือน ด้วยสภาพพื้นจึงท่ีท าให้การวาง
ผังชุมชนเกาะไปตามบริเวณท่ีราบเชิงเขายึดตามสภาพภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นท่ีเป็นหลัก
โดยไม่มีแนวแกน และการต้ังบ้านเรือนมักหันหน้าเรือนออกสู่ทะเลและทางสัญจรรอบเกาะ บริเวณ
หน้าเรือนมีบ่อน้ าเพื่อใช้ภายในเรือน ห้องน้ าแยกอยู่ห่างเรือนไม่มากนัก หลังเรือนมีพื้นท่ีเกษตรกรรม 
พื้นท่ีรอบเรือนบางส่วนเป็นลานโล่งท่ีปิดล้อมด้วยรั่วต้นไม้ซึ่งใช้เป็นอาณาเขตเรือนและเป็นก าแพง
ป้องกันการปะทะแรงลมและฝนเมื่อถึงฤดูมรสุม กลุ่มเครือญาติจะปลูกเรือนในบริเวณใกล้เคียงกัน
ลักษณะของเรือนจึงเป็นเรือนเด่ียวที่มีความสัมพันธ์กัน (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 70)   
 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงลักษณะการต้ังบ้านเรือนแบบหันหน้าเรือนออกสู่ทะเล และหันหน้าเรือนออกสู่ทางสัญจรรอบเกาะ 
ที่มา : ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสง่ียม, (2546) 
 

ในการวางผังเรือนมีองค์ประกอบท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเช่ือ รวมถึงได้รับ
อิทธิพลจากบรรพบุรุษท่ีเป็นชาวจีนเรือนจึงมีลักษณะท่ีผสมผสาน โดยผังเรือนมีลักษณะคล้ายศาลเจ้า 
จีนซึ่งมีชาน อยู่ตรงกลางขนาบด้วยห้องท้ังด้านซ้ายและขวา สุดชานเป็นต าแหน่งวางแท่นบูชาหรือ
ห้องบรรพบุรุษ ภายในเรือนมีการกั้นห้องเท่าท่ีจ าเป็นเพียง 3 ห้อง ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากความเช่ือด้าน
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ตัวเลข โดยแบ่งระดับพื้นเรือนตามล าดับความส าคัญและวัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสเป็น 3 ระดับ 
ห่างกัน 10 - 30 ซ.ม. เป็นการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและช่วยเรื่องการระบายอากาศ พื้นเรือนปูด้วยไม้
กระดาน โครงสร้างเรือนเป็นเรือนเครื่องสับสร้างด้วยไม้จริงใช้วิธีเจาะเข้าเดือยใส่สลัก ผนั งมีแบบ     
ตีซ้อนเกล็ดและแบบไม้ไผ่ขัดแตะ เสาเรือนเป็นไม้วางบนตีนเสาเป็นอิฐดินเผาวางเรียงกันสอปูน    
ฉาบทับด้วยซีเมนต์ ซึ่งมีตีนเสาเพื่อกันไม่ให้เสาผุและสามารถเคล่ือนย้ายได้ สัดส่วนความสูงใต้ถุน
เรือนพ้องกับสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกเกือบตลอดท้ังปี ซึ่งพื้นท่ีว่างใต้ถุนเกิดการช้ืนแฉะไม่มีการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีส่วนนี้มากสัดส่วนจึงไม่จ าเป็นต้องสูง หลังคาทรงจ่ัวลาดชันน้อยมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา
เกาะยอมีชายคาปีกนกยื่นโดยรอบเพื่อป้องกันแดดและฝนสาดเข้าสู่ตัวเรือน มีท้าวแขนรอบเรือนเพื่อ
ช่วยถ่ายเทน้ าหนักของหลังคา การปลูกเรือนไม่ขวางตะวันและหันหน้าเรือนสู่ทิศตะวันออกซึ่งถือเป็น
ทิศมงคลตามความเช่ือแถบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 190, 385) 
 เรือนในยุคแรกสร้างเพื่ออยู่อาศัยและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือ เช่น บ้าน 
วัดและโรงพระจีน ชุมชนต้ังถิ่นฐานและขยายตัวอยู่ใกล้เคียงกับวัดท้ายยอ ในการสร้างเรือนของชุมชน
ยุคนี้ใช้มาตราสูตรและมงคลสูตรจึงท าให้เรือนมีลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอซึ่ง
แตกต่างไปจากเรือนพื้นถิ่นภาคใต้ และการขยายครอบครัวของชาวเกาะยอไม่นิยมการต่อเติมเรือนแต่
ใช้วิธีแยกไปสร้างเรือนใหม่ในบริเวณใกล้เคียง อิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจากเรือนมงคลสูตรจึงขยาย
ไปยังพื้นท่ีรอบๆเกาะท าให้เกิดลักษณะของเรือนพื้นถิ่นเกาะยอขึ้น การศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ
ของต าบลเกาะยอจึงประกอบด้วยเรือนมงคลสูตรและเรือนพื้นถิ่นเกาะยอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1) เรือนมงคลสูตร เป็นเรือนท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของต าบลเกาะยอ ตัวเรือนมีสัดส่วนสวยงามไม่ใหญ่จนเกินไป ไม่เล็กจนอึดอัดและ
สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศท่ีอยู่แล้วสบาย เรือนปลูกตามค ากลอนใน
มงคลสูตรซึ่งประกอบด้วย มาตรสูตร คือ สูตรท่ีว่าด้วยการค านวณองค์ประกอบเรือนจากสัดส่วน
ร่างกายเจ้าของเรือนมีหน่วยวัดเป็นคืบ ศอก และมงคลสูตร คือ หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
หลักการครองเรือนของชาย - หญิงท่ีใช้ชีวิตคู่เมื่อออกเรือนใหม่และหลักการด าเนินชีวิตท่ีอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมและจริยธรรม ท้ังมาตรสูตรและมงคลสูตรท่ีผูกร้อยเป็นค ากลอนเพื่อใช้ในการปลูกเรือนนั้นท่ี
มีความมุ่งหมายเพื่อน าความเป็นสิริมงคลมาสู่เจ้าของเรือน มีคุณค่าความส าคัญอยู่ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีสืบทอดด้วยการบอกเล่าต่อกันมาไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  (ณัฐนีย์ภรณ์       
น้อยเสงี่ยม, 2546: 2) เมื่อแยกพิจารณาเป็นด้านๆ พบว่าในด้านสถาปัตยกรรมเกิดจากความต้องการ
ใช้พื้นท่ีโดยมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (Human Scale) ในด้านการก่อสร้างเกิดจากท่ีสมัยก่อนไม่มี
การเขียนแบบหรือผังการก่อสร้างท้ังยังไม่มีหน่วยวัดจึงวัดจากเจ้าของเรือน เพื่อความสะดวกในการ
ก่อสร้างของช่างและการจ าสัดส่วนต่างๆของเรือนจึงมีการผูกเรื่องราวเป็นนิทานค ากลอนเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจ า ในด้านหลักค าสอนเป็นกุศโลบายท่ีให้ผู้ครองเรือนรู้หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีพึ่งรู้และปฏิบัติ    
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(ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 245) ลักษณะส าคัญของเรือนมงคลสูตร คือ เรือนมีหลังคาเป็นแบบ
สองจ่ัวขนาบจ่ัวเล็กมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอ โดยเป็นเรือนเครื่องสับยกสูงมีตีนเสา ท่ีใต้ถุนเปิด
โล่ง ผนังไม้ ภายในเรือนมีการยกระดับแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ทุกสัดส่วนของเรือนระบายอากาศได้ดี 
    1.2) เรือนพื้นถิ่นเกาะยอ เป็นการปลูกเรือนโดยได้รับอิทธิพลด้าน 
สถาปัตยกรรมมาจากเรือนมงคลสูตร แต่มีการตัดทอนรายละเอียดลงไม่มีการน าค ากลอนในมงคลสูตร
มาใช้ก าหนดสัดส่วนเรือน แต่น าวิธีการแบ่งสัดส่วนเรือนจากเรือนมงคลสูตรมาใช้โดยอาศัยความ
ช านาญและประสบการณ์ในเชิงช่าง (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม , 2546: 374) โดยมีอิทธิพลจาก
ภายนอกท าให้รูปแบบเรือนพื้นถิ่นบนเกาะยอเกิดพัฒนาการและเปล่ียนแปลงไปแบ่งได้ 4 ช่วง ดังนี้ 
     (1) ช่วงแรกท่ีสภาพบนเกาะยังอุดมสมบูรณ์อยู่ เรือน
ในช่วงนี้เป็นเรือนพื้นถิ่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือนมงคลสูตร ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงเดียวกัน มีรูปแบบ
และสัดส่วนใกล้เคียงกับเรือนมงคลสูตรมาก การปลูกเรือนไม่ได้ใช้มงคลสูตรแต่น าวิธีการแบ่งสัดส่วน
เรือนจากเรือนมงคลสูตรมาใช้ มีลักษณะเป็นเรือนเด่ียวโดยเป็นเรือนเครื่องสับยกสูงใต้ถุนโล่ง 
องค์ประกอบของเรือนมีลักษณะเด่น คือ หลังคาเป็นจ่ัวมีชายคาปีกนกยื่นโดยรอบมุงด้วยกระเบื้องดิน
เผาเกาะยอ เสาเรือนส่ีเหล่ียมมีตีนเสาก่ออิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นเป็นไม้กระดานเว้นร่องให้ลม
พัดจากใต้ถุนเรือนเป็นการระบายอากาศ ผนังเรือนนิยมใช้ไม้กระท้อนตีซ้อนเกล็ดแนวนอนหรือฝาไม้
ไผ่ขัดแตะตีทับแนวแบบฝาประกน มีช่องระบายอากาศติดตายเป็นซี่ลูกกรงขนาดเล็ก  
     (2) ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 เรือนในช่วงนี้เป็นเรือน
พื้นถิ่นท่ีมีการพัฒนามาจากรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 70 ปี ลักษณะของเรือนมีการ
ตัดทอนรายละเอียดของเรือนมงคลสูตรออกไปและเปล่ียนรูปแบบจากเรือนไทยเป็นเรือน 2 ช้ันไทย
ผสมชวา วัสดุเปล่ียนจากไม้เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ท่ีช้ันล่างเปล่ียนจากใต้ถุนโล่งเป็นแบบปิดทึบ ผนังช้ัน
ล่างสร้างโดยก่ออิฐแล้วฉาบทับด้วยซีเมนต์ ช้ัน 2 เป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน หลังคามีทรงจ่ัวและ
ปั้นหยา 
     (3) ช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 อิทธิพลของสงครามท า
ให้วัสดุมีราคาสูงรูปแบบเรือนจึงปรับให้ประหยัดมากขึ้น โดยช้ัน 2 มีการเปล่ียนไปใช้สังกะสีแทนไม้  
     (4) ช่วงสืบเนื่องจากรูปแบบหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มี
ลักษณะเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ท่ีช้ันล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 2 มีการใช้ไม้แปรรูป ส่วนหลังคา
ใช้กระเบื้องลอนคู่ ซึ่งวัสดุต่างๆ จะน ามาจากนอกเกาะโดยเรือยนต์ (อภิชาต แก้วประเสริฐ, 2557: 
15,18)  
 
 
 



  117 

   2) การเลือกเรือนท่ีใช้ในการศึกษา 
    ในการศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญของเกาะยอ จะเลือกเฉพาะ
เรือนมงคลสูตร เรือนพื้นถิ่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือนมงคลสูตร และเรือนพื้นถิ่นท่ีมีการพัฒนามา
จากรูปแบบด้ังเดิม เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมของต าบลเกาะยอท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและมีความ
เก่าแก่ โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    2.1) เรือนมงคลสูตร เป็นเรือนท่ีใช้มาตราและมงคลสูตรกั้นเรือน 
ปัจจุบันมีเรือนท่ีลักษณะตรงตามหลักของเรือนมงคลสูตรและได้รับการยืนยันว่าเป็นเรือนท่ีปลูกโดยใช้
มงคลสูตรเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเกาะยอ คือ กุฏิเจ้าอาวาสท่ีอยู่ในวัดท้ายยอ ซึ่งมีอายุประมาณ 
200 ปี (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 273) เรือนกุฏิเจ้าอาวาสมีลักษณะเป็นเรือนหมู่เครื่องสับท่ี
สร้างด้วยไม้จริงท้ังหลังโดยมีตีนเสาและชานเป็นคอนกรีตท่ีใต้ถุนเปิดโล่ง การวางผังแบบดาวเคียง
เดือน มี 3 ห้อง พื้นลดระดับแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พื้นเรือน พื้นระเบียงและพื้นชาน พื้นเรือนและ
ระเบียงปูด้วยไม้กระดานโดยเช่ือมกับพื้นชานปูนที่ปูด้วยกระเบ้ืองดินเผา มีทางขึ้น 3 ทาง ทางขึ้นหลัก
อยู่ด้านหน้าเน้นทางเข้าด้วยซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนยอดซุ้มเป็นยอดเจดีย์ ทางขึ้นรองอยู่ข้างเรือนท้ังสอง
ด้าน เสาเรือนเป็นไม้เนื้อแข็ง ฝาเรือนเป็นไม้ตีเรียงแนวตั้ง ประตูเป็นไม้เนื้อแข็งท่ีมีความหนา หน้าต่าง
เจาะเป็นช่องขนาด 40 x 60 ซ.ม. หลังคาเป็นจ่ัวมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา เชิงหน้าจ่ัวเป็นชายคาปีกนก
กันฝนสาด มีชายคาพาไลรับด้วยท้าวแขนโดยรอบ (ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสงี่ยม, 2546: 284)  
    2.2) เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 หรือเรือนรูปแบบด้ังเดิมท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับเรือนมงคลสูตร ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 100 ปี หรือมากกว่านั้น โดยมีลักษณะเป็น
เรือนเครื่องสับยกสูงใต้ถุนโล่ง โครงสร้างของเรือนเป็นไม้ ผังเรือนมีลักษณะส าคัญ คือ หันด้านยาว
ออกทางหน้าบ้านส่วนใหญ่มี 3 ช่วงเสา มีบันไดขึ้นกลางบ้านและมีชานแล่นตรงกลางซึ่งลดระดับลง 
30 - 40 ซม.ขนาบด้วยห้องท้ังด้านซ้ายและขวา เสาเป็นไม้มีตีนเสารับ ผนังเป็นไม้โดยใช้ไม้ท่ีมีในพื้นท่ี 
เช่น ไม้กระท้อน ไม้ไผ่ หลังคาทรงจ่ัวมีชายคาพาไลรับด้วยท้าวแขนโดยรอบมุงด้วยกระเบื้องดินเผา
เกาะยอ เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 แบ่งย่อยเป็น 3 แบบ คือ 1.เรือนแบบจ่ัวเด่ียว หลังคาจ่ัวเด่ียวมี
หลังคาพาไลล้อมรอบและมีหลังคายื่นยาวไปรับช่วงเสาท่ีสองของด้านสกัด 2.เรือนแบบสองจ่ัว หลังคา
จะมีจ่ัวสองจ่ัวโดยจ่ัวด้านหลังจะใหญ่กว่าจ่ัวด้านหน้าเล็กน้อยและมีหลังคาพาไลล้อมรอบท้ังส่ีด้าน    
3.เรือนแบบพ่อแม่พาลูก หลังคามีลักษณะทรงจ่ัวสามจ่ัวเรียงกันโดยจ่ัวตรงกลางเป็นจ่ัวขนาดเล็ก    
    2.3) เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 หรือเรือนพื้นถิ่นท่ีมีการพัฒนามา
จากรูปแบบด้ังเดิม ส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 70 ปี โดยมีลักษณะเป็นเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ท่ีช้ันล่างกั้น
เป็นผนังทึบ ช้ัน 2 เป็นโครงสร้างไม้ ผนังเป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน หลังคาทรงปั้นหยาหรือจ่ัว มุง
ด้วยกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 แบ่งย่อยเป็น 2 แบบ คือ 1.เรือนหลังคาปั้นหยา
และมีพาไลโดยรอบ 2.เรือนหลังคาปั้นหยาและจ่ัวร่วมกัน (อภิชาต แก้วประเสริฐ, 2557: 40-46) 
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ภาพที่ 40 แสดงผัง รูปด้าน และสภาพปัจจุบันของเรือนมงคลสูตรกุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอ 
ที่มา : ณัฐนีย์ภรณ์ น้อยเสง่ียม, (2546) 
 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างผัง รูปด้าน และสภาพปัจจุบันของเรือนพ้ืนถ่ินลักษณะที่ 1 
ที่มา : อภิชาติ แก้วประเสริฐ, (2557) 
 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงตัวอย่างผัง รูปด้าน และสภาพปัจจุบันของเรือนพ้ืนถ่ินลักษณะที่ 2 
ที่มา : อภิชาติ แก้วประเสริฐ, (2557) 
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 ปัจจุบันเรือนพื้นถิ่นในต าบลเกาะยอยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่เรือน 3 กลุ่มท่ีเลือกเพื่อใช้ใน
การศึกษา จากการศึกษาและส ารวจพบว่าในปัจจุบันมีจ านวนท้ังส้ิน 28 หลัง  ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงท่ีต้ังและรายช่ือเจ้าของเรือนท่ีศึกษา   
 

 
 

 

   3) ประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญเพื่อจัดล าดับความ  
ส าคัญในการอนุรักษ์  
    วิเคราะห์และประเมิน โดยแบ่งหัวข้อการพิจารณาเป็น 4 ด้าน  
    3.1) คุณค่าของเรือน พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
     (1) คุณค่าด้านอายุ การพิจารณาความเก่าแก่ของเรือน  
     (2) คุณ ค่าด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม การ
พิจารณา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยท่ีก่อสร้าง  
     (3) คุณค่าด้านความแท้ การพิจารณาความด้ังเดิมต้ังแต่
แรกเริ่มในการก่อสร้างของวัสดุท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของเรือน คือ หลังคา ตัวเรือน(ผนัง)และใต้ถุน 
    3.2) การประเมินคุณค่าเรือน แบ่งกรอบการประเมิน 3 ระดับ  
     (1) ระดับสูง คือ มีความเก่าแก่มาก อายุมากกว่า 100 ปี 
รูปแบบเป็นเรือนมงคลสูตรหรือเรือนพื้นถิ่นเกาะยอลักษณะท่ี 1 องค์ประกอบหลักของเรือน คือ 
หลังคา ตัวเรือน (ผนัง) และใต้ถุน เป็นวัสดุด้ังเดิม มีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก  

ล าดับ ท่ีต้ัง เจ้าของบ้าน ล าดับ ท่ีต้ัง เจ้าของบ้าน

1   24 หมู่ที ่2 ต.เกาะยอ   นางสุจิตน์ เครือวัลย์ 15   9 หมู่ที ่5 ต.เกาะยอ   นางมุกดา วิมลศรี

2   25 หมู่ที ่2 ต.เกาะยอ   นายเถ็กช้วน ศรีสุวรรณ 16   4 หมู่ที ่6 ต.เกาะยอ   นางปรมาพร

3   30 หมู่ที ่2 ต.เกาะยอ   นางสุจิตรา พงษ์ประยูร 17   9 หมู่ที ่6 ต.เกาะยอ   นางวรพันธ์ สุวรรณมิมิตร

4   19 หมู่ที ่2 ต.เกาะยอ   นายประภาส กิมผ่่า 18   5 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   ไม่ทราบช่ือ

5   46 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นางสุดสาย เทพนิมิต 19   1/1 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   ไม่ทราบช่ือ

6   31 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นายพัฒน์ ภัทรชนม์ 20   6/3 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   นางสมสุข ทับทิมทอง

7   30 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นางชูศรี เจษฎานนท์ 21   4 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   นายด่ารงเดช

8   24 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นางกาญจนา กลานุสน 22   10 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   นางห้วน ศรีสว่าง

9   7 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นายเรียง ภัทรชนม์ 23   54/2 หมู่ที ่7 ต.เกาะยอ   นางอัจจิมา อินคา

10   6 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นางสมศรี กาจโร 24   19 หมู่ที ่8 ต.เกาะยอ   กุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอ

11   3 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ   นางเห้ง พันธะนียะ 25   19 หมู่ที ่8 ต.เกาะยอ   กุฏิวัดท้ายยอ

12   4 หมู่ที ่4 ต.เกาะยอ    ไม่ทราบช่ือ 26   10 หมู่ที ่9 ต.เกาะยอ   นายเอกชัย

13   6 หมู่ที ่5 ต.เกาะยอ   นางอุบล บุญทอง 27   43/1 หมู่ที ่9 ต.เกาะยอ   นางอนงค์ สะหะกะโร

14   7 หมู่ที ่5 ต.เกาะยอ   นางมณฑา ทุง่สะโร 28   59/3 หมู่ที ่9 ต.เกาะยอ   นางอุษณีย์ สุวรรณพรรค
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     (2) ระดับปานกลาง คือ มีความเก่าแก่มากหรือปานกลาง 
อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 100 ปี รูปแบบเป็นเรือนพื้นถิ่นเกาะยอลักษณะท่ี 1 หรือ 2 องค์ประกอบ
หลักของเรือน คือ หลังคา ตัวเรือน  (ผนัง) และใต้ถุน เป็นวัสดุเดิมหรือวัสดุสมัยใหม่ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยและยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้   
     (3) ระดับต่ า คือ มีความเก่าแก่ปานกลาง อายุน้อยกว่า 
100 ปี รูปแบบเป็นเรือนพื้นถิ่นเกาะยอลักษณะท่ี 2 องค์ประกอบหลักของเรือน คือ หลังคา ตัวเรือน
(ผนัง) และใต้ถุน เป็นวัสดุสมัยใหม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจน รูปแบบเดิมของเรือนเหลือน้อย  
    3.3) การประเมินสภาพเรือน ประเมินสภาพทางกายภาพปัจจุบัน 
โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ การดูแลรักษาและความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ  
     (1) ศักยภาพสูง คือ องค์ประกอบเรือนมีความสมบูรณ์สูง 
มาก เรือนอยู่ในสภาพดี สมควรอย่างยิ่งในการด าเนินการอนุรักษ์  
     (2) ศักยภาพปานกลาง คือ องค์ประกอบเรือนมีความ 
สมบูรณ์ปานกลางเรือนอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในการด าเนินการอนุรักษ์   
     (3) ศักยภาพต่ า คือ องค์ประกอบเรือนมีความสมบูรณ์
น้อยมาก เรือนอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรม ไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการอนุรักษ์ 
    3.4) การจัดล าดับความส าคัญในการอนุรักษ์ เป็นการจับคู่ระหว่าง 
การประเมินคุณค่าของเรือนกับการประเมินสภาพเรือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
     (1) มีคุณค่าสูงมาก คือ  สูง/สูง หรือ สูง/ปานกลาง 
     (2) มีคุณค่าสูง คือ  สูง/ต่ า หรือ ปานกลาง/ปานกลาง 
     (3) มีคุณค่า คือ  ปานกลาง/ต่ า  หรือ ต่ า/ต่ า 
  รายละเอียดจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญและการประเมิน
คุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญมีดังตารางท่ี 5 ซึ่งสามารถระบุต าแหน่งเรือนมงคลสูตร 
เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 และเรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 ได้พร้อมท้ังสามารถสรุปคุณค่าของเรือนแต่ละ
แห่งจากการจัดล าดับความส าคัญในการอนุรักษ์ได้ โดยแสดงแผนท่ีระบุต าแหน่งท่ีต้ังได้ดังรูปท่ี 43    
ตารางท่ี 5 แสดงการประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ   
 

 
 

ล าดับ เรือนพ้ืนถ่ิน/เจ้าของเรือน อายุของเรือน ประเภทของเรือน ความแท้ คุณค่าของเรือน สภาพของเรือน สรุปการประเมิน

1

นางสุจิตน์ เครือวัลย์

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

 ด่ังเดิมสูง

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก
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ตารางท่ี 5 แสดงการประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับ เรือนพ้ืนถ่ิน/เจ้าของเรือน อายุของเรือน ประเภทของเรือน ความแท้ คุณค่าของเรือน สภาพของเรือน สรุปการประเมิน

2

นายเถ็กช้วน ศรีสุวรรณ 

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

 ด่ังเดิมสูง

สูง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

3

นางสุจิตรา พงษ์ประยูร

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

 ด่ังเดิมสูง

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

4

นายประภาส กิมผ่ า

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

 ด่ังเดิมสูง

สูง ต่ า

   มีคุณค่า  
  สูง

5

นางสุดสาย เทพนิมิตร

 ประมาณ 
70 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
วัสดุเดิม มีการต่อเติมผนังและ
หลังคา รูปแบบของเรือนมีการ

เปล่ียนแปลง

ต่ า ปานกลาง

มีคุณค่า

6

นายพัฒน์ ภัทรชนม์

 ประมาณ 
140 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนเปล่ียนแปลงน้อย

มาก

ปานกลาง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

7

นางชูศรี เจษฎานนท์

 ประมาณ 
200 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนส่วนใหญ่
เป็นวัสดุเดิม ผนังเรือนด้านหน่ึงมี
การทาสีใหม่ รูปแบบของเรือน   

เปล่ียนแปลงน้อยมาก

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

8

เจ้าของนางกาญจนา กลานุสน

 ประมาณ 
110 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

ด่ังเดิมสูง

สูง ต่ า

   มีคุณค่า  
  สูง

9

เจ้าของนายเรียง ภัทรชนม์

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

ด่ังเดิมสูง

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

10

นางสมศรี กาจโร

 ประมาณ 
90 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนมีการ
เปล่ียนแปลงไปใช้วัสดุสมัยใหม่ท้ัง
หลัง รูปแบบเรือนเปล่ียนไปมาก 
ลักษะของเรือนเดิมเหลือน้อยมาก

ต่ า สูง

   มีคุณค่า  
  สูง
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ตารางท่ี 5 แสดงการประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 

 

ล าดับ เรือนพ้ืนถ่ิน/เจ้าของเรือน อายุของเรือน ประเภทของเรือน ความแท้ คุณค่าของเรือน สภาพของเรือน สรุปการประเมิน

11

นางเห้ง พันธะนียะ

 ประมาณ 
70 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

ตัวเรือนส่วนใหญ่เป็นวัสดุเดิม 
หลังคาบางส่วนเปล่ียนไปใช้วัสดุ
สมัยใหม่ รูปแบบของเรือนมีการ

เปล่ียนแปลง

ต่ า ปานกลาง

มีคุณค่า

12

 ไม่ทราบช่ือ

  ต่ ากว่า 
100 ปี ไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
วัสดุเดิม ผนังเรือนช้ันสองส่วนท่ี

เป็นไม้มีการทาสี รูปแบบของเรือน
เปล่ียนแปลงน้อยมาก

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง

13

นางอุบล บุญทอง

  ต่ ากว่า 
100 ปี ไม่
ระบุอายุ

ลักษณะท่ี 2 หลังคาและตัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
วัสดุเดิม ผนังเรือนช้ันสองส่วนท่ี

เป็นไม้มีการทาสี รูปแบบของเรือน
เปล่ียนแปลงน้อยมาก

ปานกลาง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

14

นางมณฑา ทุ่งสะโร

  ต่ ากว่า 
100 ปี ไม่
ระบุอายุ

ลักษณะท่ี 2 หลังคาและตัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
วัสดุเดิม ผนังเรือนช้ันสองส่วนท่ี

เป็นไม้มีการทาสี รูปแบบของเรือน
เปล่ียนแปลงน้อยมาก

ปานกลาง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

15

นางมุกดา วิมลศรี

 ประมาณ 
115 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนส่วนใหญ่
เป็นวัสดุเดิมรูปแบบของเรือน

เปล่ียนแปลงน้อยมาก

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

16

นางปรมาพร

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคาและตัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
วัสดุเดิม มีการเปล่ียนวัสดุหลังคา
บางต าแหน่ง รูปแบบของเรือน   

เปล่ียนแปลงน้อยมาก

สูง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

17

นางวรพันธ์ สุวรรณมิมิตร

 มากกว่า 
100 ปีไม่
ระบุอายุ

ลักษณะท่ี 2 หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง

18

ไม่ทราบช่ือ

 ประมาณ 
70 ปี

ลักษณะท่ี 2 หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง

19

ไม่ทราบช่ือ

  ต่ ากว่า 
100 ปี ไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง
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ตารางท่ี 5 แสดงการประเมินคุณค่าและสภาพของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 

 

ล าดับ เรือนพ้ืนถ่ิน/เจ้าของเรือน อายุของเรือน ประเภทของเรือน ความแท้ คุณค่าของเรือน สภาพของเรือน สรุปการประเมิน

20

นางนางสมสุข ทับทิมทอง

 ประมาณ 
70 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง

21

นายด ารงเดช

  ต่ ากว่า 
100 ปี ไม่
ระบุอายุ

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ต่ า

มีคุณค่า

22

นางห้วน ศรีสว่าง

 ประมาณ 
90 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและใต้ถุนเป็นวัสดุเดิม ตัว
เรือนมีการเปล่ียนเป็นวัสดุสมัยใหม่

 รูปแบบของเรือนมีการ
เปล่ียนแปลง

ปานกลาง ต่ า

มีคุณค่า

23

นางอัจจิมา อินคา

 ประมาณ 
70 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาเป็นวัสดุเดิม ตัวเรือนมีการ
เปล่ียนเป็นวัสดุสมัยใหม่ท้ังหลัง 
รูปแบบของเรือนเปล่ีนยไปมาก 
ลักษะของเรือนเดิมเหลือน้อย

ต่ า สูง

   มีคุณค่า  
  สูง

24

วัดท้ายยอ

 ประมาณ 
200 ปี

เรือนมงคลสูตร หลังคาเป็นวัสดุเดิม ตัวเรือนเป็น
วัสดุเดิมแต่มีการทาลีใหม่ ใต้ถุน
เป็นวัสดุเดิม รูปแบบของเรือนคง

ความเป็นด่ังเดิมสูง

สูง สูง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

25

วัดท้ายยอ

 ประมาณ 
120 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิม รูปแบบของเรือนคงความเป็น

ด่ังเดิมสูง

สูง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
 สูงมาก

26

นายเอกชัย

 ประมาณ 
105 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 1

หลังคา ตัวเรือนและใต้ถุนเป็นวัสดุ
เดิมมีการต่อเติมโรงจอดด้านหน้า
เรือ รูปแบบของเรือนเปล่ียนแปลง

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง

   มีคุณค่า  
  สูง

27

นางอนงค์ สะหะกะโร

 ประมาณ 
70 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนบางส่วนเป็น
วัสดุเดิม บางส่วนเปล่ียนเป็นวัสดุ
สมัยใหม่ ผนังบางส่วนทาสีใหม่  

รูปแบบของเรือนมีการเปล่ียนแปลง

ต่ า ปานกลาง

มีคุณค่า

28

นางอุษณีย์ สุวรรณพรรค

 ประมาณ 
90 ปี

     เรือน    
 ลักษณะท่ี 2

หลังคาและตัวเรือนเป็นวัสดุเดิม 
รูปแบบของเรือนคงความเป็นด่ัง

เดิมสูง

ปานกลาง ต่ า

มีคุณค่า
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ภาพที่ 43 แสดงต าแหน่งเรือนมงคลสูตร เรือนพ้ืนถ่ินลักษณะที่ 1 และเรือนพ้ืนถ่ินลักษณะที่ 2 
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ภาพที่ 44 แสดงคุณค่าในระดับต่างๆของสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ 
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 4.2.3 ข้อมูลกลุ่มคุณค่าด้านวัฒนธรรม  

  วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน แบ่งได้ 2 ประเภท  
  4.2.3.1 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ  
   ชาวเกาะยอนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก จึงมีวัฒนธรรมการประกอบพิธีและ
ประเพณีตามแบบชาวพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การท าบุญ
เพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว รวมถึงการท าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อให้
ประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น  
 กระบวนการศึกษาประเพณีส าคัญเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล และท าแผนท่ีระบุต าแหน่งท่ี
จัดประเพณีส าคัญในต าบลเกาะยอ สร้างกรอบพิจารณาคุณค่าของประเพณีเพื่อน าไปสู่การประเมิน 
   1) สาระส าคัญของประเพณีส าคัญ 
    จากการศึกษาพบว่าต าบลเกาะยอมีประเพณีส าคัญ 7 ประเพณี 
โดยแสดงองค์ประกอบของประเพณีซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมายของประเพณี ขั้นตอนปฏิบัติ
ส าคัญเครื่องประกอบพิธีท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีจัดและสถานท่ีจัดของแต่ละประเพณี ดังนี้   
    1.1) ประเพณีไหว้เจ้า - ไหว้หลุม ช่วงเวลาท่ีจัดเดือนมกราคมหรือ
เดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน สถานท่ีจัด ศาลเจ้าไท้ก๋ง ท่ีบ้านและหลุมฝ่ังศพของบรรพบุรุษ 
ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นท่ีมีสืบการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญ
และกิจกรรมหลัก การไหว้เจ้าในวันตรุษจีน ตรงกับวันท่ี 1 เดือน 1 เป็นพิธีกรรมท่ีกลุ่มคนจีนท่ีเข้ามา
ต้ังรกรากบนเกาะยอในอดีตจัดขึ้นเพื่อสักการบูชาเทพเจ้าและแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนตามคติ
จีน ซึ่งคนเกาะยอท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นคนจีนยังคงมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยจะมี
การประกอบพิธีท่ีศาลเจ้าไท้ก๋งและท่ีบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบพิธีท่ีบ้าน ซึ่งในตอนเช้าจะจัด 
เตรียมเครื่องเซ่นไหว้และต้ังส ารับอาหารคาวหวาน ได้แก่ ผัดหมี่ เต้าหู้ ต้มจืดดอกไม้จีน เครื่องน้ าชา 
ขนมจันอับผลไม้และเหล้า ส าหรับไหว้พระภูมิเจ้าท่ีรวมถึงเทพเจ้าต่างๆ  และส าหรับไหว้ป้ายช่ือ       
บรรพบุรุษ พร้อมกับมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษ ส่วนการไหว้หลุมในวัน 
เช็งเม้ง ตรงกับเดือน 3 โดยจะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวาน เครื่องน้ าชาและเหล้าส าหรับ
ไหว้ที่หลุมฝังศพของบรรพบุรุษ ซึ่งหลุมฝังศพของบรรพบุรุษจะอยู่บริเวณเนินเขา พร้อมกับมีการเผา
กระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษ โดยเช่ือกันว่าการไหว้เจ้าไหว้หลุมเป็นแสดงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีจะน ามาซึ่งสิริมงคลแก่ชีวิตและบรรพบุรุษจะปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข  
    1.2) ประเพณีลอยแพ ช่วงเวลาท่ีจัดเดือนเมษายน สถานท่ีจัดวัด
แหลมพ้อ ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่นท่ีมีการขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่ง
เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ต่อมาภายหลังเจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อร่วมกับชาวบ้านได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
เนื่องจากตระหนักในคุณค่าความส าคัญ ความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีลอยแพเป็นประเพณี
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ท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตและการท าอาชีพประมง ในอดีตมีจุดประสงค์เพื่อบูชา ขอขมาแก่แม่น้ าและขอพร
ให้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ คุ้มครองชาวประมงให้ปลอดภัยเวลาออกไปหาปลาและให้หาปลาได้มากๆ ต่อมา
ชาวบ้านท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพประมงได้ถือปฏิบัติด้วย เมื่อสืบทอดต่อกันมาท าให้วัตถุประสงค์ของ
การประกอบพิธีกลายเป็นการท าบุญให้กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วร่วมอยู่ด้วย โดยจะประกอบพิธี
ในวันขึ้น 11 ค่ า เดือน 5 ท่ีต้นหว้าเก่าแก่ในบริเวณแหล้มพ้อ เครื่องประกอบพิธีมีการน าหยวกกล้วย
มาต่อเป็นแพ น าเส่ือมาประดิษฐ์เป็นรูปเรือส าเภาแล้วปั้นรูปนายส าเภาขึ้น 1 คน จากนั้นชาวบ้านจะ
เขียนช่ือบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วและร่วมกันใส่ข้าวสาร พริก เกลือ เงินและของจ าเป็นต่างๆ ลงใน
แพ มีการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีและเมื่อพระสวดจบก็จะเผาช่ือท้ังหมดแล้วลอยแพลงสู่ทะเล 
    1.3) ประเพณีวันว่าง ช่วงเวลาท่ีจัดเดือนเมษายน สถานท่ีจัดวัด
ต่างๆ ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นท่ีมีสืบการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีวันว่างเป็นการท าบุญเพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษล่วงลับไปแล้ว    
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประเพณีไหว้หลุมหรือเช็งเม้งของชาวไทยเช้ือสายจีน โดยจะประกอบพิธีในช่วง
กลางเดือน 5 ซึ่งภายในบริเวณวัดต่างๆ ชาวบ้านจะมีการสร้างบัวหรือท่ีเก็บอัฐิเอาไว้ส าหรับเก็บ
กระดูกของบรรพบุรุษประจ าตระกูล เมื่อถึงช่วงท าบุญวันว่างบรรดาญาติพี่น้องและลูกหลานท่ี
ประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่นจะพร้อมใจกันกลับบ้านเพื่อท าบุญ แต่ละครอบครัวจะไปปัดกวาดท า
ความสะอาดบัวเพื่อเตรียมให้พระท าพิธี การท าบุญวันว่างชาวเกาะยอจะหยุดการท างานต่างๆ และไป
ชุมนุมกันท่ีวัด โดยจะมีการน าอาหารคาวหวานไปวัด ตักบาตรและประกอบพิธีสงฆ์ร่วมกัน จากนั้นก็
จะแยกไปไหว้บัวประจ าตระกูลของตนโดยน าอาหารไปวางหน้าบัวและนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดบังสุกุล   
     1.4) ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้า ช่วงเวลาท่ีจัดเดือน
เมษายน สถานท่ีจัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่นที่มี
การขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ต่อมาภายหลังทางสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เนื่องจากตระหนักในคุณค่าความส าคัญ 
ส่วนความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้าจัดราวกลางเดือน 5 ตรง
กับช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ของไทย เดิมชาวเกาะยอมีธรรมเนียมการสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตเพราะเช่ือว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
ในปัจจุบันมีการประกอบพิธีสรงน้ าพระบนเบญจาเครื่องหยวก มีเบญจาเป็นเครื่องประกอบพิธีส าคัญ 
ซึ่งเบญจามีลักษณะเป็นแท่นพิธีส่ีเหล่ียมท่ียกขึ้นเป็นช้ัน มีบันไดทางขึ้นและตรงกลางประดิษฐาน
บุษบกทรงจตุรมุขท่ีประกอบด้วยฐาน เสาส่ีเสาและเรือนยอด มีการจัดประดับตกแต่งเบญจาด้วย
เครื่องหยวกสลักลวดลายสวยงามท่ีท าขึ้นด้วยศิลปะการแทงหยวกฝีมือช่างท้องถิ่น และอันเชิญ
พระพุทธรูปแห่งลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือสามรูปประกอบด้วยสมเด็จเจ้าเกาะยอ 
สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่และสมเด็จเจ้าพะโคะประดิษฐานบนเบญจาเพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ าและขอพร 
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ในการประกอบพิธีจะมีพิธีสงฆ์ การขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้า และต่อจากนั้นจะเป็นการรดน้ า
ขอพรจากผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุ โดยจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆด้วย เช่น มโนราห์   
    1.5) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ช่วงเวลาท่ีจัดเดือนพฤษภาคมหรือ
เดือนมิถุนายน สถานท่ีจัด ส านักสงฆ์เขากุฏิ ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่นที่มี
การขาดหายไปช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากการเดินทางขึ้นสู่เขากุฏิเป็นไปด้วยความยากล าบากจึงไม่มีผู้สืบ
ทอด ต่อมาภายหลังทางส านักสงฆ์เขากุฏิ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูขึ้นมา
ใหม่เนื่องจากตระหนักในคุณค่าความส าคัญ ความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
เป็นการประกอบพิธีสมโภชเจดีย์บนยอดเขากุฏิเพื่อบูชาสมเด็จเจ้าเกาะยอ โดยสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็น
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าเกาะยอท่ีผู้คนให้ความเคารพนับถือและเจดีย์บนยอดเขากุฏิเป็นที่บรรจุอัฐิของท่าน 
สมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะยอมาช้านานจากความเคารพและศรัทธาท่ีมีต่อท่าน
จึงมีการจัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี โดยจะจัดตรงกับวันวิสาขบูชาหรือ
ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ซึ่งมุ่งหมายให้มีพิธีสมโภชเจดีย์เพื่อบูชาสมเด็จเจ้าเกาะยอ และท าบุญในวัน         
วิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนาในคราวเดียวกัน ในการประกอบพิธีมีขั้นตอน
ส าคัญ คือ ต้นเดือนเมษายนชาวบ้านจะเริ่มลงมือทอผ้าส่ีสีท่ีจะใช้ส าหรับห่มเจดีย์และองค์พระ เมื่อถึง
วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 มีการท าพิธีสมโภชผ้า ช่วงเช้าจัดแห่ผ้ารอบเกาะด้วยขบวนรถท่ีมีการจัดตกแต่ง
ด้วยเบญจา และช่วงค่ าจัดสมโภชผ้าท่ีศาลาพ่อท่านบริเวณวัดแหลมพ้อ มีการประกอบพิธีสงฆ์แล้วจึง
ฉลองการสมโภชผ้าโดยจัดเล้ียงอาหารและแสดงหนังตะลุง ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 มีการแห่ผ้าขึ้น
เขากุฏิและท าพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ โดยขบวนรถจะแห่ผ้าจากศาลาพ่อท่านสู่เขากุฏิ แล้วจึงจัดขบวนเดิน
เท้าเข้าสู่ลานประทักษิณมีการแห่ผ้าเวียนประทักษิณรอบองค์เจดีย์สามรอบ พระสงฆ์สวดเจริญพุทธ
มนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ชายท่ีได้รับการคัดเลือกจ านวน 5 คน น าผ้าขึ้นไปห่มองค์เจดีย์โดยจะต่อ
ด้ายสายสิญจน์เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันดึงซึ่งเปรียบเสมือนได้ถือผ้าห่มผ้าองค์เจดีย์ด้วยตนเอง จากนั้นมี
การห่มผ้าองค์พระท่ีฐานเจดีย์ท้ังส่ีทิศ มีการประกอบพิธีจะมีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแก่
พระสงฆ์ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559: 1)   
    1.6) ประเพณีท าบุญเดือนสิบหรือวันสารทไทย ช่วงเวลาท่ีจัดเดือน
กันยายน สถานท่ีจัด วัดแหลมพ้อและวัดต่างๆ ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่น
ท่ีมีสืบการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีท าบุญเดือนสิบเป็นการ
ท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว ตามความเช่ือท่ีว่าผู้ท่ีท าความช่ัวใน
ตอนยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายจะตกนรกกลายเป็นเปรตและต้องทนทุกข์ในนรกภูมิจึงต้องอาศัยผลบุญท่ี
ลูกหลานท าอุทิศให้ในแต่ละปีเพื่อไปไถ่บาปให้เบาบางลง และนอกจากนี้ยังเช่ือว่าการท าบุญเพื่ออุทิศ
ให้บรรพบุรุษถือเป็นการแสดงความกตัญญูและจะน ามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การท าบุญเดือน
สิบมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ถือเป็นวันท่ียมบาลปล่อยให้เปตชนขึ้นมาเย่ียมลูกหลานและ
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รับผลบุญท่ีเมืองมนุษย์ มีการท าบุญต้อนรับเรียกว่าท าบุญเดือนสิบหนแรกหรือรับตายาย และวันแรม 
15 ค่ า เดือน 10 ถือเป็นวันท่ีเปตชนจะต้องกลับยมโลก มีการท าบุญส่งพร้อมกับส่งส่ิงของให้น าติดตัว
กลับไปด้วยเรียกว่าท าบุญเดือนสิบหนหลังหรือส่งตายาย (ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา, 2560: 10) การท าบุญเดือนสิบท้ังสองครั้งแต่ละครอบครัวจะจัดเตรียมอาหารคาวหวานไปวัด
และมีเครื่องประกอบพิธี คือ หมรับ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและขนมส าคัญห้าอย่าง ได้แก่ 
ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้าและขนมกง ท่ีน ามาจัดรวมกัน โดยการประกอบพิธีท่ีวัดต่างๆ
จะมีการตักบาตร ถวายภัตตาหารและหมรับแก่พระสงฆ์ ซึ่งหมรับอีกส่วนส าหรับน าไปวางท่ีต้ังเปรต  
มีการประกอบพิธีสงฆ์และจากนั้นก็เป็นการชิงเปรต ส่วนท่ีวัดแหล้มพ้อมีการจัดพิธีแห่หมรับอย่าง
ยิ่งใหญ่ในช่วง 2-3 วันก่อนการท าบุญเดือนสิบหนหลัง ซึ่งเป็นพิธีที่เพิ่มขึ้นจากวัดอื่นๆในเกาะ โดยจะ
มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันจัดหมรับซึ่งมีท้ังแบบเล็กส าหรับคนถือเดินขบวนและแบบใหญ่ท่ีวางอยู่บน
รถแห่ ส่วนใหญ่จัดหมรับเป็นรูปวัดและเจดีย์ท่ีมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ขบวนแห่เริ่มจาก
สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ สู่วัดแหลมพ้อ มีพิธีสมโภชหมรับเพื่อเตรียมส าหรับพิธีท าบุญใหญ่ 
    1.7) ประเพณีชักพระหรือลากพระ ช่วงเวลาท่ีจัดเดือนตุลาคม 
สถานท่ีจัด วัดท้ายยอและวัดต่างๆ ลักษณะของประเพณี เป็นประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นท่ีมีสืบการ
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญและกิจกรรมหลัก ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นเพื่อระลึก
ถึงเหตุการณ์ส าคัญในพุทธประวัติตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ช่วงวันออกพรรษา อานิสงส์
จากการชักพระเช่ือกันว่าจะช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล ประเพณีชักพระจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ตรง
กับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ตามความเช่ือท่ีว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสร็จไปจ าพรรษาบนสวรรค์
เพื่อโปรดพระมารดาและเมื่อออกพรรษาก็เสด็จกลับมาโลกมนุษย์ ชาวบ้านจึงมารอรับเสด็จพร้อมกับ
เตรียมภัตตาหารไปถวาย และเพื่อแสดงถึงความปิติยินดีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจึงอันเชิญขึ้น
ประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปยังท่ีประทับ ในยุคต่อมาได้น าพระพุทธรูปมาแห่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญนั้นจึงมีประเพณีชักพระสืบมาถึงปัจจุบัน ประเพณีชักพระมีเครื่อง
ประกอบพิธี คือ เรือพระ โดยก่อนถึงวันชักพระแต่ละวัดจะจัดท าเรือพระ ซึ่งท้ังพระสงฆ์ ชาวบ้าน 
ช่างฝีมือและหน่วยงานในท้องถิ่นจะช่วยกัน และมีการอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบก
ในเรือพระ เมื่อถึงวันชักพระก็จะลากเรือพระตามเส้นทาง (ระหว่างทางชาวบ้านจะร่วมลากเรือพระ 
แขวนขนมต้มบูชาพระและใส่เงินท าบุญ) เพื่อไปยังจุดนัดหมาย คือ บริเวณสระบัวและสนามกีฬาติณ 
สูลานนท์ ท่ีก าหนดให้เรือพระของวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาไปรวมตัวกันเพื่อให้ชาวบ้านได้ท าบุญครบ
ทุกวัดและใช้โอกาสนี้จัดประกวดเรือพระ ซึ่งเรือพระวัดต่างๆในเกาะยอจะจัดด้วยรูปแบบเรียบง่าย 
ยกเว้นวัดท้ายยอจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้รถยนต์จัดตกแต่งด้วยโฟมท่ีแกะสลักลวดลายไทยสีสันสวยงาม 
เพื่อเป็นตัวแทนต าบลส าหรับประกวดระดับจังหวัด โดยชาวเกาะยอจะร่วมขบวนแห่เรือพระวัดท้าย
ยอเข้าประกวด ซึ่งเรือพระวัดท้ายยอได้รับรางวัลอันดับต้นๆอยู่เสมอเป็นท่ีภาคภูมิใจของชาวเกาะยอ 
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   2) การประเมินคุณค่าและศักยภาพของประเพณีเพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ 
    2.1) คุณค่าของประเพณี พิจารณาจากคุณค่าทางมรดกทาง
วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
     2.1.1) คุณ ค่ าท าง ด้ าน ป ระ วั ติ ศ าสต ร์  (Historical 
Values) แสดงถึง การสะท้อนเรื่องราวในอดีตและความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก ประวัติความเป็นมาและมูลเหตุปัจจัยของท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับประเพณี  
     2.2.2) คุณค่าทางสังคม (Social Values) แสดงถึง ความ 
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และความเจริญในกลุ่มสังคมนั้นๆท่ีมีการรวมกลุ่มและรังสรรค์
วัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงการมีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องบ่งบอกถึงการมีความ
ผูกพันร่วมกันหรือยึดถือและยอมรับในส่ิงเด่ียวกันซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น          
โดยพิจารณาจาก ความหมายและความส าคัญในการสืบทอดประเพณี การส่ือความหมายและธรรม
เนียมปฏิบัติท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างคุณค่าโดยรวมแก่ท้องถิ่น   
     2.2.3) คุณค่าทางวิทยาการ (Science Values) แสดงถึง 
ความรู้และวิทยาการต่างๆท่ีแสดงออกในลักษณะของภูมิปัญญา ทักษะฝีมือและกลวิธีการสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และสะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน โดยพิจารณาจาก 
ลักษณะและความวิจิตงดงามของเครื่องพิธีที่ใช้ในประเพณีซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ฝีมือร่วมกันในการ
ประดิษฐ์หรือประกอบเครื่องพิธี ซึ่งรูปแบบและความซับซ้อนของขั้นตอนการประดิษฐ์นั้นเป็นองค์
ความรู้ท่ีส าคัญ 
     2.2.3) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Identity Value) 
แสดงถึง ความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องรูปแบบและวิธีการแสดงออก โดยพิจารณาจาก ความโดเด่น 
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะของประเพณีซึ่งมีรูปแบบหรือแบบแผนการปฏิบัติท่ีมีความต่างกับท่ีอื่นๆ 
และความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติ 
    2.2) การประเมินคุณค่าของประเพณี แบ่งกรอบการประเมิน 3 
ระดับ ดังนี้  
     2.2.1) ระดับสูง คือ เป็นประเพณีท่ีมีคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมครบทุกด้าน 
     2.2.2) ระดับปานกลาง คือ เป็นประเพณีท่ีมีคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมอย่างน้อย 3 ด้านจากใน 4 ด้าน   
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     2.2.3) ระดับต่ า คือ เป็นประเพณีท่ีมีคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อย 2 ด้านจากใน 4 ด้าน   
    2.3) การประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ เป็นการตรวจสอบถึง
สถานการณ์การคงอยู่ของประเพณี พิจารณาจากการรักษาและสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
     2.3.1) ศักยภาพสูง คือ เป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่นท่ี
มีการด าเนินมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย  
     2.3.2) ศักยภาพปานกลาง คือ เป็นประเพณีส าคัญของ
ท้องถิ่นที่มีการขาดหายไปบางช่วงแล้วได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กระท่ังในปัจจุบันมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย  
     2.3.3) ศักยภาพต่ า คือ เป็นประเพณีของท้องถิ่นท่ีมีการ
ปฏิบัติเฉพาะบางกลุ่ม มีความเส่ียงต่อการสูญหายต้องได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมการรักษาอย่าง
เร่งด่วน 
    2.4) การจัดล าดับความส าคัญในการอนุรักษ์ เป็นการจับคู่ระหว่าง 
การประเมินคุณค่าของประเพณีกับการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.4.1) มีคุณค่าสูงมาก คือ สูง/สูง หรือ สูง/ปานกลาง 
     2.4.2) มีคุณค่าสูง คือ สูง/ต่ า หรือ ปานกลาง/ปานกลาง 
     2.4.3) มีคุณค่า คือ ปานกลาง/ต่ า หรือ ต่ า/ต่ า 
 
รายละเอียดจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับประเพณีส าคัญของต าบลเกาะยอ รวมถึงการ    
ประเมินคุณค่าและศักยภาพในการอนุรักษ์ประเพณีส าคัญของต าบลเกาะยอ มีดังตารางท่ี 6 และท า
ให้สามารถสรุปคุณค่าในระดับต่างๆของแต่ละประเพณีได้ โดยแสดงเป็นแผนท่ีระบุต าแหน่งได้ดังภาพ
ท่ี 45 
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 ตารางท่ี 6 แสดงการประเมินคุณค่าและศักยภาพของประเพณี 
 

 
 
 
 

ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสังคม ด้านวิทยาการ ด้านความเ ป็น

เอกลักษ ณ์

สูง มีคุณค่า

สูงมาก

ปานกลาง

สรุป

คุณค่า
คุณค่ามรดกวัฒนธรรม

 คุณค่า 

ของ

ประเพณี

ต่่า มีคุณค่า 

สูง

ปานกลาง มีคุณค่า 

สูง

 ประเพณี         

 แห่ผ้าข้ึนเขากุฏิ

 ประเพณี         

 ข้ึนเบญจาสรงน้่า

 สามสมเด็จเจ้า

ประเพณี

 ประเพณี         

 ไหว้เจ้า-ไหว้หลุม

 ประเพณีลอยแพ

 ประเพณีวันว่าง  มีคุณค่า

 สูง

สูง

สูง มีคุณค่า

สูงมาก

ปานกลาง มีคุณค่า

สูงมาก

ศักยภาพ

ในการ

อนุรักษ์

สูง

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

   ต่่า

มีคุณค่า

สูงมาก

 ประเพณีชักพระ   

ต่่า สูง  มีคุณค่า

 สูง

 ประเพณี         

 ท่าบุญเดือนสิบ  

 ทีไ่ม่มีการจัดพิธี  

 แห่หมรับ

 ประเพณี         

 ท่าบุญเดือนสิบ  

 ทีมี่การจัดพิธี     

 แห่หมรับ

สูง สูง

 ีค    ก่ี   น ่ งกับ
   จีน   ่ง ป นคนก    
แรกที่ ข     ้ัง  ่น  น
 น ก    

 ป นปร    ีที่ ีค   
 ูก ัน  กับท  ง  ่น  ่ง
แ  ง ั  ัก   ท ง
ค      ่  ร ่ ง      
บรร บ ร  แบบ   จีน   

 ีค    ก่ี   น ่ งกับ
ก รปร ก บ   ี 
ปร  งข ง ู คน น  ี 

 ป นปร    ีที่ ีค   
 ูก ัน  กับท  ง  ่น  ่ง
แ  ง ั  ัก   ค   
   ่  ร ่ ง  ่ง ัก     ท   
แ        บรร บ ร  

 ีค    ป น  ก ัก        
 น   นรูปแบบป    ี 
แ  แบบแ นป  บั  

ค      ่ แบบจีนจ ง ง   
  ท    น จ ง ข     ป น 
 ั  ัก  ที่   น ั ที่    
 ู คนจ ง ัน ปร ก บ   ี
   ค      ่ แบบ  ท  

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่     
 ร ่ ง      บรร บ ร     
แบบ    ท ท  ง  ่น 

 ีค    ก่ี   น ่ งกับ       
     จ จ   ก       ่ง      
 ป นที่ ค ร นับ   แ      
 ป น ูน  ร  จ   จข ง     
    ก         น น

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่ ที่
 ูก ัน  กับ  ท    น     
แ    ่ง ัก     ท       

 ีค    ป น  ก ัก        
 น   นรูปแบบป    ี 
แ  แบบแ นป  บั  

 ีก รปร       บ จ 
 ป น คร ่ งปร ก บ    
   คั  ที่ ร  ง รรค ข ้น
       ป ก รแทง   ก 
  ่ง ป น งค ค   รู ที่   ง
   ทัก        

 ีค    ก่ี   น ่ งกับ       
     จ จ   ก       ่ง      
 ป นที่ ค ร นับ   แ      
 ป น ูน  ร  จ   จข ง     
    ก         น น

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่ ที่
 ูก ัน  กับ  ท    น     
แ    ่ง ัก     ท       

 ป นปร    ี   คั ข ง   
 ก     ที่ ีค    ป น     
  ก ัก      นรูปแบบ 
แบบแ นก รป  บั   ี     
    ขั้น  น แ   ี      
ค    ับ   น ปร ก บ
 ี ี      กัน 2  ัน

 ีก ร      ท  ก    
 ป น คร ่ งปร ก บ   ี
   คั  ก รท     ป น
 งค ค   รู ค   รู ที่
   คั ข ง    ก     
  ่ง   ง   ทัก        
แ          นก รท 

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่     
 ร ่ ง      บรร บ ร    
แบบ    ท ท  ง  ่น 

 ีก ร     รับ ป น คร ่ ง  
ปร ก บ   ี   คั  ที่
 ร  ง รรค ข ้น    ก รน  
ข   ข งแ  ขน    คั 
  จั แ  ง    ง   ง  

ค      ่ แบบจีนจ ง ง   
  ท    น จ ง ข     ป น 
 ั  ัก  ที่   น ั ที่    
 ู คนจ ง ัน ปร ก บ   ี
   ค      ่ แบบ  ท  

ค      ่ แบบจีนจ ง ง   
  ท    น จ ง ข     ป น 
 ั  ัก  ที่   น ั ที่    
 ู คนจ ง ัน ปร ก บ   ี
   ค      ่ แบบ  ท  

 ีค    ป น  ก ัก        
 น   นรูปแบบป    ี 
แ  แบบแ นป  บั  

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่     
 ร ่ ง      บรร บ ร    
แบบ    ท ท  ง  ่น 

ค      ่ แบบจีนจ ง ง   
  ท    น จ ง ข     ป น 
 ั  ัก  ที่   น ั ที่    
 ู คนจ ง ัน ปร ก บ   ี
   ค      ่ แบบ  ท  

 ป นปร    ีที่ ีค    ูก  
 ัน  กับท  ง  ่น  ่งแ  ง    
 ั  ัก   ท งค      ่ ที่
 ูก ัน  กับ  ท    น   

 ีก รปร       ร   ร      
 ป น คร ่ งปร ก บ         
   คั  ที่ ร  ง รรค ข ้น     
       ป     แขนง     
  ่ง ป น งค ค   รู ที่   ง   
   ทัก            ง  ก

 ีค    ป น  ก ัก        
 น   นรูปแบบป    ี 
แ  แบบแ นป  บั  
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ภาพที่ 45 แสดงสถานที่จัดงานประเพณีส าคัญ 
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  4.2.3.2 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
   ต าบลเกาะยอมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความคิดด่ังเดิมของ
บรรพบุรุษหลายด้าน เนื่องจากกลุ่มคนท่ีอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานได้น าวัฒนธรรมการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพติดตัวมาด้วย ประกอบกับเกาะยอสมัยก่อนมีข้อจ ากัดด้านการเดินทางท่ีมีเฉพาะทาง
เรือ การติดต่อกับพื้นท่ีภายนอกค่อนข้างล าบาก ดังนั้นจึงมีการประดิษฐ์และประยุกต์ส่ิงต่างๆ โดย
พึ่งพาทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีส าหรับใช้สอยในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอาชีพบางอย่าง เช่น การท านาและท ากระเบ้ือง ได้เลือนหายไปแล้ว แต่ยังคงมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน มีสาระส าคัญ ดังนี้  
   1) การท าสวนสมรม สวนสมรมเป็นภาษาใต้ท่ีหมายถึงสวนแบบผสมผสาน
ซึ่งปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน และเป็นการท าเกษตรแบบธรรมชาติเน้นใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีท าขึ้น
เอง ผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมของเกาะยอ คือ จ าปาดะขนุน ละมุด(สวา) และกระท้อน 
จุดเด่นท่ีท าให้สวนสมรมมีความน่าสนใจ คือ เป็นสวนท่ีไม่เคยร้างผลผลิต ผลไม้หลายชนิดท่ีปลูก
รวมกันจะสลับหมุนเวียนกันให้ผลผลิตตลอดทุกฤดูกาล การท าสวนสมรมเกษตรกรต้องมีองค์ความรู้
ด้านการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และการหาพันธุ์พืชต่างชนิดมาปลูกใน
พื้นท่ีเดียวกันต้องศึกษาเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้อย่างถ่องแท้ เช่น การออกดอกและติดผล สัดส่วนการให้
ปุ๋ย การรดน้ า การตัดดอกตัดกิ่งและต้องหมั่นดูแลอย่างสม่ าเสมอ ในการท าสวนสมรมเกษตรกรชาว
เกาะยอจะใช้พื้นท่ีในบริเวณบ้านและบริเวณเชิงเขาเพราะสภาพพื้นท่ีและลักษณะของดินมีความ
เหมาะสมรวมถึงง่ายต่อการดูแล ผลผลิตท่ีได้จะมีการน ามาวางขายท่ีหน้าบ้านหรือส่งไปขายท่ีหน้าร้าน
ตามถนนสายหลักหน้าเกาะ ปัจจุบันสวนสมรมของกลุ่มเกษตรกรชาวเกาะยอถูกยกระดับให้เป็น
ผลิตผลต้นแบบจากภูมิปัญญาด้ังเดิมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง รวมถึงการรวมตัวของเกษตรกรท่ี
ท าสวนสมรมภายใต้ช่ือกลุ่มผลไม้เกาะยอ เนื่องจากมีความคิดเห็นตรงกันว่าผลไม้เกาะยอมีอัตลักษณ์
โดดเด่นและรวมกลุ่มกันเป็นการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เกษตรกรท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกจะได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิตอื่นๆ มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ท้ังในและนอก
พื้นท่ีแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการท าสวนสมรมอย่างต่อเนื่อง จึงมีการร่วมมือกันกับกลุ่ม
การท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมทางการเกษตร   
 ผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงท้ัง 3 ชนิดของเกาะยอมีลักษณะ ดังนี้ (1) จ าปาดะขนุน เป็นลูกครึ่งระหว่าง
จ าปาดะกับขนุนซึ่งผลมีรูปร่างคล้ายขนุนแต่รสชาติและเนื้อคล้ายจ าปาดะ จ าปาดะขนุนเป็นท่ีนิยม
เพราะรสชาติหวานจัด กล่ินหอม เนื้อแน่น สีสวย ผลใหญ่รูปทรงกระบอก เปลือกบางเมื่อสุกจะนิ่ม
และปอกง่าย ยวงไม่หลุดจากไส้เมื่อดึงออกจากเปลือกจะติดอยู่เป็นช่อ จ าปาดะขนุนนอกจากกินเนื้อ
ผลสดแล้วยังนิยมน าไปทอดเป็นขนม ส่วนเมล็ดน าไปต้มหรือท าแกงพุงปลาได้ จ าปาดะขนุนจะให้
ผลผลิตตลอดท้ังปีแต่ช่วงท่ีออกมากมี 2 ช่วง คือ ออกดอกติดผลเดือนกุมภาพันธ์เก็บผลได้เดือน
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กรกฎาคม - สิงหาคม และออกดอกติดผลเดือนสิงหาคมเก็บผลได้เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พันธุ์ท่ี
นิยมคือพันธุ์สาธรและพันธุ์ราหู สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีทาบกิ่ง โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวเนื่องกับจ าปาดะขนุน คือ การท าโคระ ซึ่งเป็นเครื่องจักรสานท่ีใช้ส าหรับห่อหุ้มผลจ าปาดะขนุน
เพื่อป้องกันแมลง เนื่องจากแมลงวันทองเป็นศัตรูพืชท่ีมักวางไข่กับผลไม้แล้วท าให้เน่าหรือมีต าหนิ จึง
มีการประดิษฐ์โคระขึ้นจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นและท่ีส าคัญการห่อด้วยโคระช่วยให้
จ าปาดะขนุนมีรูปทรงสวย ผิวเปลือกเป็นลายตารางสีเหลืองสลับเขียวตามลายของโคระเพราะปริมาณ
การรับแสงต่างกันส่วนท่ีถูกโคระปิดทับไว้จะเป็นสีเขียวส่วนท่ีโดนแดดโดยตรงจะเป็นสีเหลือง ท าให้
จ าปาดะขนุนเกาะยอเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภค โดยโคระท าจากใบมะพร้าวท่ีน ามาสานเป็นรูป
ทรงกระบอก วิธีท าคือน าทางมะพร้าวที่มีใบยาวประมาณ 50 – 60 ซ.ม. มาตัดเป็นท่อนให้มีใบข้างละ 
4 ใบ ใช้สองท่อนประกบกันแล้วสานเป็นสายขัดไปเรื่อยๆจนเกือบสุดปลายจึงแยกออกเป็นสองขั้วและ
ผูกปม (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2562) (2) ละมุด เป็นผลไม้ชาวเกาะยอปลูกกันมาแต่ช้า
นาน มีช่ือเสียงด้านรสชาติหวานเข้มและเนื้อแน่นจึงเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค พันธุ์ที่นิยม คือ พันธุ์ลูก
แขกและพันธุ์ลูกใหญ่ ละมุดเป็นไม้ท่ีทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนปน
ทรายท่ีไมอุ้มน้ า ไมตองการธาตุอาหารสูงและทนต่อโรคแมลง (3) กระท้อน กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้ายและ
พันธุ์อีล่าของต าบลเกาะยอมีจุดเด่นท่ีผลกลมแป้น เปลือกนิ่มผิวสีเหลืองนวลและเหมือนก ามะหยี่ เนื้อ
แน่นและมีปุยท่ีเมล็ดมาก ซึ่งมีความแตกต่างกันท่ีรสชาติโดยพันธุ์ปุยฝ้ายเมื่อแก่จัดจะหวานส่วนพันธุ์อี
ล่าเมื่อแก่จัดจะหวานอมเปรี้ยว กระท้อนให้ผลผลิตปีละครั้งโดยเริ่มออกดอกติดผลเดือนเมษายน ใช้
เวลาเติบโต 3-4 เดือน เก็บผลได้เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ช่วงท่ีติดผลจะต้องดูแลและห่อผลอย่างดี
เพื่อป้องกันแมลงวันทองมาเจาะไชผลกระท้อนซึ่งจะท าให้เน่าเสีย 
 

   
 

ภาพที่ 46 แสดงการสานโคระ ลักษณะของโคระและการน าโคระไปใช้งาน 
 

   2) การทอผ้า ผ้าทอเกาะยอเป็นหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงมากในเรื่องความ
ละเอียดประณีต การทอยกดอกท่ีมีลวดลายอ่อนนุ่มและสีสันสวยงาม เกาะยอมีการทอผ้ามาช้านาน
แต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีขึ้นต้ังแต่เมื่อใด สันนิฐานว่ากลุ่มคนจีนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานได้ทอผ้าขึ้นเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน โดยมีการปลูกฝ้ายและย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ แล้วทอด้วยกี่มือท่ีมี
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โครงสร้างเป็นไม้และใช้ตรนแทนลูกกระสวยผ้าทอจึงเป็นแบบเรียบไม่มีลวดลาย กระท่ังสมัยธนบุรี
ตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2320 เมื่อครั่งท่ีเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต้องการเกณฑ์ช่างทอผ้าจากเมือง
สงขลาไปเมืองนครศรีธรรมราช ท าให้มีช่างทอผ้าชาวเมืองสงขลาล้ีภัยเข้ามาอาศัยท่ีเกาะยอได้ต้ัง
รกรากอยู่และสืบทอดอาชีพทอผ้าเรื่อยมา โดยได้สอนทอผ้าแก่ชาวบ้านด้วยเกาะยอจึงมีการทอผ้าย
ยกดอกด้วยตะกอเกิดขึ้นและมีการประดิษฐ์ลายทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆ เช่น ลายก้านแย่ง ในปี
พ.ศ. 2475 พระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินท่ีสงขลา ชาวเกาะยอช่ือนาง
ก่ า ภัทรชนม์ ได้น าผ้าทอยกดอกขึ้นทูลเกล้าถวาย เป็นท่ีพอพระราชหฤทัยจึงได้รับไว้และพระราชทาน
ช่ือให้ว่าลายราชวัตรท่ีแปลว่ากิจวัตรหรือการกระท า ในปี พ.ศ.2482 กรมการเมืองสงขลาได้ขอครูช่ือ
นายยี่สุ่นและนายพุดด้ิน ซึ่งเป็นครูสอนทอผ้าจากเซี่ยงไฮ้มาสอนทอผ้าด้วยกี่กระตุกให้กับชาวเกาะยอ
เป็นครั้งแรกท่ีวัดแหลมพ้อ จากนั้นมาชาวเกาะยอจึงเปล่ียนมาทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งมีข้อดี คือทอได้
เร็วกว่าเดิม (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ , 2562) ผ้าทอเกาะยอสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปีจึงมีปรากฏเป็นเพลงกล่อมเด็กเก่าแก่หลายบทท่ีแสดงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการทอผ้าของ
ชาวเกาะยอนอกจากนั้นยังมีปริศนาค าทายเกี่ยวกับเครื่องมือทอผ้าด้วย ในปี พ.ศ.2539 มีกลุ่มทอผ้า
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก และในปี พ.ศ.2557 ผ้าทอ
เกาะยอได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ สาขางานช่างฝีมือด้ังเดิมของ
กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันในเกาะยอมีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าประมาณ 200 ครัวเรือน ช่างทอผ้า
ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายความทอดรู้มาจากบรรพบุรุษหรือจากสมาชิกในกลุ่มทอผ้าแล้วจากนั้นจะ
ฝึกฝนต่อด้วยตนเอง การทอผ้ามี ลักษณะเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนท่ีผลิตเพื่ อจ าหน่าย มี
ผู้ประกอบการ 3 รูปแบบ คือ 1.ผู้ท่ีผลิตด้วยตนเองทุกขั้นตอน 2.กลุ่มทอผ้าท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มและ
จะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในนามกลุ่ม 3.แรงงานรับจ้างทอผ้า ผ้าทอเกาะยอเป็นสินค้า OTOP ระดับ
ห้าดาว ท่ีนอกจากเป็นเครื่องแต่งกายแล้วยังมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้
หลากหลาย ในต าบลเกาะยอมีกลุ่มผ้าทอ 5 กลุ่ม จากการส ารวจพบว่ามีหลายครัวเรือนท่ียังคงสืบ
ทอดอาชีพทอผ้าเอาไว้โดยจะนิยมต้ังกี่ทอผ้าไว้ที่บริเวณหน้าบ้านและท าการทอผ้าอยู่ท่ีบ้าน ซึ่งจะมีท้ัง
ท่ีท าเป็นอาชีพหลักและท าอาชีพเสริม และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้า  
 

    
 

ภาพที่ 47 แสดงการทอผ้าในต าบลเกาะยอเกาะยอ 
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   3) การท าประมงพื้นบ้าน สภาพแวดล้อมของทะเลสาบกับชนิดพันธุ์สัตว์น้ า
ส่งผลให้ผู้คนในอดีตคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ าขึ้นเพื่อให้เหมาะกับพื้นท่ี นอกจากนี้
ประมงเป็นอาชีพท่ีมีความผูกพันกับท้องทะเล  เกี่ยวกับการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ี
สัมพันธ์ส่ิงแวดล้อมรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมฟ้าอากาศและ
กระแสน้ าส่งผลให้ท้องทะเลมีความแตกต่างกันแต่ละฤดูกาลและช่วงเวลาต่างๆ ของวัน การท าประมง
จึงต้องอาศัยทักษะและการสังเกตจดจ าความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ การท าประมงพื้นบ้านของ
เกาะยอเป็นการจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติด้วยวิธีการด้ังเดิม คือ ดักไซนั่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ไซนั่งเป็นเครื่องมือประมงท่ีจับสัตว์น้ าได้หลายประเภทและจับได้ครั้งละ
ค่อนข้างมาก เฉล่ีย 1.5 กิโลกรัม/คืน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ าขนาดเล็กจ าพวกกุ้ง และสัตว์น้ าอื่นๆ
จ าพวกปลาและปู ไซนั่งมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ สูง 1.5 - 2 เมตร ยาว 1 ม. กว้าง 0.80 เมตร 
โครงท าด้วยไม้และล้อมด้วยอวน มีช่องเปิดตลอดความสูงของไซเป็นทางเข้าส าหรับสัตว์น้ าและมีงา
แซงกันสัตว์น้ าว่ายย้อนออก ด้านตรงข้ามมีช่องขนาดเล็กเปิดปิดได้ ส่วนล่างของไซเป็นท่ีเก็บรวบรวม
สัตว์น้ า และมีปีกแซงสองข้างกางอยู่เพื่อกั้นทางของสัตว์น้ า วิธีการดักไซจะวางไซตอนเย็นท่ีความลึก 
1 - 2 เมตร จุดตะเกียงท่ีส่วนบนของไซเพื่อให้มีแสงสว่างล่อสัตว์น้ าเข้ามาและกู้ไซตอนเช้าตรู่วันถัดไป 
การดักไซเป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะยอเพื่อให้ได้สัตว์น้ าส าหรับน าไปจ าหน่ายสู่ตลาด ส่งให้ร้านอาหาร
ในเกาะและพ่อค้าคนกลาง ส่วนหนึ่งน าไปบริโภคภายในครอบครัวและน าไปแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร 
ซึ่งการแปรรูปสัตว์น้ าเพื่อถนอมอาหารเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาชีพประมงมาต้ังแต่อดีต 
โดยน าสัตว์น้ ามาผ่านกรรมวิถีต่างๆเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารและเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น เกาะยอมี
อาหารทะเลแปรรูปหลัก คือ กะปิ สัตว์น้ าประเภทตากแห้งและหมักดอง ปัจจุบันมีการประกอบอาชีพ
ประมงพื้นบ้านเป็นจ านวนมากและมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ในทะเลสาบรอบเกาะมีไซวางเรียงรายอยู่
ท่ัว ส่วนบริเวณชายฝ่ังมีกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาชีพประมงท้ังการประกอบและซ่อมแซมเรือ
กับเครื่องมือประมง รวมถึงมีท่าเรือขนาดเล็กของชาวบ้านกระจายอยู่โดยรอบของเกาะ 
 
 

  
 

ภาพที่ 48 แสดงลักษณะของไซและการกู้ไซ 
ที่มา : เอะอะเที่ยว, (2560) 
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   4) การเล้ียงกะพงปลาในกระชัง ในอดีตกระชังปลาจัดเป็นเครื่องมือจับสัตว์
น้ าประเภทหนึ่ง เมื่อมีการจับปลาตัวเล็กๆ มาได้ก็จะน าไปขังไว้และให้อาหารเพื่อให้ปลาเติบโตขึ้น
ก่อนแล้วจึงน าไปบริโภค หรือเมื่อมีการจับปลามาได้มากเกินกว่าท่ีจะบริโภคก็จะขังไว้เพื่อบริโภคใน
ครั้งถัดไป ซึ่งมีการท ากระชังไว้ส าหรับขังปลาในทะเลสาบบริเวณท่ีใกล้กับบ้าน ปี พ.ศ.2517 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 6 สงขลา ได้ส่งเสริมการเล้ียงปลากะพงในกระชังให้กับ
ชาวเกาะยอ มีการน าพันธุ์ปลาให้ชาวบ้านเริ่มเล้ียงบริเวณหมู่ 8,9 จากภูมิปัญญาการท ากระชังขังปลา
แบบท้องถิ่นจึงได้พัฒนาสู่การเล้ียงปลากะพงในกระชัง ซึ่งประสบความส าเร็จและมีผลก าไรดีเพราะ
น้ าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นน้ ากร่อยท่ีมีการไหลเวียนเหมาะกับการเล้ียงปลากะพง ท าให้มีผู้
หันมาท าอาชีพนี้มากขึ้น มีการขยายพื้นท่ีไปยังหมู่บ้านอื่น บริเวณรอบเกาะจึงมีกระชังปลาอยู่
หนาแน่น ปัจจุบันมีการเล้ียงกะพงปลาในกระชังเป็นจ านวนมากและมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดย
กระชังปลาเป็นแบบประจ าท่ี มีลักษณะเป็นกระชังอวนส่ีเหล่ียมขนาด 5 x 5 x 2.5 เมตร เรียงต่อกัน 
กระชังท่ีอยู่ติดริมฝ่ังจะมีทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดไปในทะเลส าหรับออกไปให้อาหารปลาหรือจับ
ปลา ส่วนกระชังท่ีอยู่ห่างจากฝ่ังจะใช้เรือส าหรับออกไปให้อาหารปลาหรือจับปลา มีการสร้างขน าไว้
ส าหรับเฝ้ากระชังปลาซึ่งเป็นเรือนไม้รูปแบบเรียบง่ายท่ีสร้างขึ้นในน้ า การเล้ียงปลากะพงจะให้อาหาร
เป็นเหยื่อสดวันละครั้ง แต่ละรุ่นใช้เวลา 1 - 3 ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาท่ีตลาดต้องการ) ปลากะพง
ของเกาะยอมีคุณภาพ รสชาติดีและเป็นท่ีต้องการของตลาดเพราะเป็นปลาท่ีเล้ียงในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และเกาะยอมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับปลากะพง คือ แปรรูปหนังปลากะพงกรอบ  
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงลักษณะของกระชังเลี้ยงปลากะพงในต าบลเกาะยอ 
 

   5) อาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้านเกาะยอประกอบข้ึนจากวัตถุดิบซึ่งมีมาก
และหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหาร โดยมีอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดังนี้   
    5.1) ข้าวย าใบยอ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีสารอาหารครบถ้วน 
ส่วนประกอบหลัก คือ ข้าวหุงด้วยน้ าใบยอ เครื่องเคียง คือ ข้าวทอด หมี่ผัด มะพร้าวค่ัว กุ้งแห้งป่น
และพริกป่น ผักนานาชนิดหั่นเป็นฝอย และราดด้วยน้ าบูดูหรือน้ าเคย ท่ีช่วยให้ทุกอย่างของข้าวย าเข้า
กันและช่วยชูรสความอร่อย ร้านข้าวย าเก่าแก่ในเกาะยอมี 3 ร้าน คือ ข้าวย าป้าหนูทางเข้าตลาดหมู่ 3  
ข้าวย าป้าล่ิมหน้าโรงเรียนวัดแหลมพ้อหมู่ 3 และข้าวย าป้ากระซิบใกล้กับโรงเรียนวัดท้ายยอหมู่  6   



  139 

    5.2) ย าสายหรือย าสาหร่าย เป็นอาหารขึ้นช่ือท่ีมีมากว่า 100 ปี 
โดยใช้วัตถุดิบหลักท่ีหาได้จากรอบๆ เกาะ คือ สาหร่ายผมนาง ซึ่งก่อนน ามาประกอบอาหารต้องล้าง
ท าความสะอาดและน าไปตากแดดหลายรอบเพื่อให้สาหร่ายมีสีขาวนวลและกรอบ มีวิธีการท าโดยน า
สาหร่ายแห้งมาแช่น้ า น้ าย าเป็นแบบโบราณท่ีมีส่วนผสมของกะทิ มะขามเปียก เกลือและน้ าตาล โดย
ใส่ส่วนผสมท้ังหมดตามด้วยสาหร่าย มะพร้าวค่ัวและถั่วค่ัวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโรยหน้าด้วยกุ้งแห้ง
ป่น หอมแดงซอยและพริกสด กินคู่กับใบชะพลูโดยห่อเป็นค าๆเหมือนเมี่ยง ย าสาหร่ายมีความกรุบ
กรอบรสชาติเปรี้ยวอมหวานซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมและมีคุณค่าทางอาหารสูง ร้านย าสาหร่าย
ในเกาะยอมี ดังนี้ ท่ีตลาดสินค้าพื้นเมือง ท่ีทางเข้าตลาดหมู่ 3 ท่ีบ้านครูกัลยา ท่ีบ้านนางประนอม   
    5.3) ไข่ครอบ การท าไข่ครอบในอดีตมีจุดประสงค์เพื่อถนอม
อาหาร เนื่องจากชาวประมงใช้ไข่ขาวของไข่เป็ดมาย้อมอวน (ในอดีตอวนท าจากด้ายดิบ) เพื่อความ
แข็งแรง เมื่อไข่แดงเหลือเป็นจ านวนมากจึงมีกรรมวิธีการแปรรูปไม่ให้เน่าเสีย โดยน าไข่แดง 2 ฟอง  
ใส่รวมกันในเปลือกไข่ใบเดียวท่ีตัดแต่งเปลือกส่วนบนออกให้เหลือประมาณ 3/4 ของฟอง ใส่เกลือ
เล็กน้อยแล้วน าไปนึ่ง ไข่ครอบมีลักษณะผิวด้านนอกสุกตึง เนื้อในเป็นยางมะตูม รสชาติเค็มอ่อนๆ  
มันและนุ่มล้ิน ปัจจุบันนอกจากไข่ครอบจะเป็นของขึ้นช่ือแล้วยังมีการน าไปแปรรูปเพื่อต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ของต าบลในรูปแบบของซาลาเปาไข่ครอบซึ่งมีจ าหน่ายท่ีหมู่ 4 ทางเข้าวัดแหลมพ้อ 
    5.4) ขนมหม่อฉี่และขนมคนที เป็นขนมพื้นบ้านท่ีมีเฉพาะท่ีจังหวัด
สงขลาโดยขนมหม่อฉี่มีลักษณะคล้ายโมจิของญี่ปุ่นซึ่งมีความเป็นมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ทหาร ญี่ปุ่นมาต้ังฐานทัพอยู่จังหวัดสงขลา คนญี่ปุ่นจึงสอนให้คนไทยท าขนมโดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นเท่าท่ีหาได้มาท า ตัวขนมท าด้วยแป้งข้าวเหนียวท่ีน าไปนึ่ง ไส้ขนมประกอบด้วยน้ าตาล ถั่วและ
งา ส่วนขนมคนทีมีช่ือมาจากใบไม้ท่ีขึ้นอยู่ตามริมทะเลซึ่งเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม คือ ใบคนที ตัว
ขนมท าจากใบคนทีผสมกับแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า น้ าตาล โดยนึ่งสุกแล้วตัดเป็นช้ินคลุกกับ
มะพร้าวโรยหน้าด้วยน้าตาลทรายและงา ร้านขนมพื้นบ้านท่ีมีช่ือเสียงของต าบลเกาะยอ คือ จรรยา
ขนมไทยพื้นบ้านท่ีมีการสืบทอดกันมาถึง 3 รุ่น โดยร้านต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 ใกล้กับรพ.สต.สวนเรียน  
 

     
            (ก)       (ข)           (ค)                        (ง)                       (จ)    

 

ภาพที่ 50 แสดงอาหารพ้ืนบ้านของเกาะยอ 
(ก) ข้าวย าใบยอ (ข) ย าสาหร่าย (ค) ไข่ครอบ (ง) ขนมหม่อฉ่ี (จ) ขนมคนที  
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ภาพที่ 51 แสดงการประกอบอาชีพที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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 4.2.4 ข้อมูลกลุ่มคุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

  เกาะยอเป็นเกาะแห่งเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นท่ีเกาะขนาด 15 ตาราง
กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยผืนน้ าท่ีเป็นน้ ากร่อยซึ่งมีความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร อยู่ห่างจากแผ่นดิน
ด้านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พื้นท่ีชายฝ่ังรอบๆ เกาะมีท้ัง
ลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวและยื่นออกมาเป็นแหลม พื้นท่ีบนเกาะเป็นท่ีราบสลับกับภูเขา มีบ้านเรือน
อยู่บริเวณท่ีราบและตามแนวคดโค้งรอบเกาะ เชิงเขาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม บนภูเขาเป็นป่าไม้ 
 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงสภาพแวดล้อมของเกาะยอ 
ที่มา : ระพีพรรณ จ านง 
 

 สภาพภูมิประเทศ เกาะเป็นส่วนของแผ่นดินท่ีถูกโอบล้อมด้วยผืนน้ า ซึ่งเป็นแผ่นดินท่ีแยกตัว
จากแผ่นดินใหญ่ เกาะยอเป็นเกาะเด่ียวขนาดเล็กท่ีมีภูมิสัณฐานห้าแบบ คือ พื้นผิวที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อน ภูเขา ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยขึ้นถึง ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลขึ้นถึงปัจจุบันและลานตะพักล าน้ า          
(มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์, 2558: 1) โดยมีทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นน้ ากร่อยล้อมรอบ สภาพเกาะ
เป็นท่ีราบสลับกับภูเขา ชายฝ่ังเป็นแหลมและอ่าวเดิมไม่มีชายหาด ไม่มีแม่น้ าหรือคลองแต่มี          
แหล่งน้ าจืด ดังนี้  
  - ชายฝ่ัง บริเวณชายฝ่ังมีท้ังส่วนท่ีเป็นป่าชายเลน ท่ีราบ ท่ีราบลุ่มและไหล่เขาท่ีมี
ความลาดชัน ชายฝ่ังด้านตะวันออกบริเวณหมู่ 1 มีหาดทรายเป็นหาดเทียมสร้างขึ้นด้วยการถมทราย  
  - อ่าว เป็นพื้นท่ีเว้าแหว่งซึ่งเกิดขึ้นจากการกระท าของธรรมชาติ รอบเกาะยอมีอ่าว 
ดังนี้ อ่าวทรายและอ่าวม่วงอยู่บริเวณหมู่ 1 อ่าวบ้านนอกอยู่บริเวณหมู่ 3 อ่าวสวนทุเรียนอยู่บริเวณ
หมู ่4 อ่าวหัวหรั่งและอ่าวจากอยูบ่ริเวณหมู ่7 อ่าวสวนใหม่อยู่บริเวณหมู ่9   
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  - ท่ีราบ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาจึงมีพื้นท่ีราบมีน้อย ท่ีราบส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบระหว่างเนินเขาและริมชายฝ่ัง โดยมีท่ีราบผืนใหญ่บริเวณหมู่ 5,6,7,8 มีลักษณะเป็นท่ี
ราบลุ่มรกร้างมีร่องรอยการท านากับพรุท่ีมีน้ าท่วมขัง นอกจากนี้มีท่ีราบด้านฝ่ังตะวันออกที่บริเวณหมู่  
4 กับบริเวณหมู่ 3, 2 โดยมีท่ีราบเล็กๆฝ่ังตะวันตกท่ีบริเวณหมู่ 1 พื้นท่ีรอบเกาะเป็นท่ีราบชายฝ่ัง  
  - ภูเขาและเนินเขา มีความสูงประมาณ 10–151 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
มีลักษณะเป็นภูเขาหินและเนินเขาดินลูกรัง ต้ังเรียงรายในแนวเหนือ – ใต้ ด้านเหนือสุดของเกาะมีเขา
หัวแดงเช่ือมลงมาทางทิศใต้เป็นเขากุฏิซึ่งเขาท่ีสูงท่ีสุดในเกาะยอ เขากุฏิมีขนาดใหญ่และทอดตัวยาว
ไปทางทิศใต้เช่ือมต่อกับเขากลางและเขาในบ้าน ทิศใต้สุดเป็นเขาหัวหรั่ง และมีภูเขาขนาดเล็ก 2 แห่ง 
คือ เขาบ่อหินและเขาเพหารหรือเขาวิหารภายในวัดท้ายยอ ภูเขาและเนินเขาเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าไม้
ธรรมชาติ พื้นท่ีเชิงเขาเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ พื้นท่ีบางส่วนถูกใช้เพื่อการสร้างบ้านเรือน     
  - แหล่งน้ า เกาะยอมีแหล่งน้ าธรรมชาติน้อย บนเกาะไม่มีแม่น้ าหรือคลองมีเฉพาะ
ทางน้ าเล็กๆ ท่ีเรียกว่าเตราะ ซึ่งเป็นน้ าจืดจากใต้ดินมีต้นก าเนิดจากตาน้ าบนภูเขาท่ีไหลลงสู่ท่ีราบ 
เตราะในเกาะยอมี ดังนี้ ท่ีบ้านอ่าวทรายเป็นทางน้ าท่ีไหลลงจากเขากุฎิ  ท่ีบ้านนอกเป็นทางน้ าท่ีไหล
ลงระหว่างช่องเขากลางและเขาในบ้าน ท่ีบ้านสวนเรียนเป็นทางน้ าท่ีไหลลงจากเขาในบ้าน ท่ีบ้านนา
ถิ่นเป็นทางน้ าท่ีไหลลงจากเขากลาง แต่ปัจจุบันทางน้ าเหล่านี้มีน้ าน้อยมาก นอกจากนี้ท่ีใต้ช้ันดินหรือ
ตาน้ าบริเวณท่ีราบมีน้ าจืดหลายบริเวณสามารถน าน้ าขึ้นมาใช้โดยการขุดบ่อตื้นและบ่อบาดาล ซึ่งการ
ขุดบ่อเพื่อน าน้ าขึ้นมาใช้มีมาต้ังแต่สมัยชุมชนในอดีตด่ังปรากฏบ่อน้ าโบราณ ในปัจจุบันมีการน้ าน าจืด
มาใช้ในลักษณะการประปาหมู่บ้าน (ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 2560: 3-4)      
  4.2.4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) ทรัพยากรน้ าในทะเลสาบ ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นทะเลสาบสาม
น้ า ระบบนิเวศสามน้ ามีสภาพเป็นน้ ากร่อยท่ีเกิดจากการผสมผสานของน้ าจืดและน้ าเค็ม เนื่องจาก
เกาะยอต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งมีลักษณะลุ่มต่ าเป็นแอ่งน้ าท่ีถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดิน    
ฝ่ังตะวันออกค่อยๆแคบลงเป็นคอขวดไปจนถึงปากอ่าว ระยะประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณร่อง
น้ าลึกท่ีเช่ือมทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย ส่วนท่ีเป็นร่องน้ าลึกมีความลึก 12 - 14 เมตร แต่พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีความลึกประมาณ 1.5 - 2 เมตร ระดับความลึกของพื้นท้องน้ า
และร่องน้ าลึกท่ีเช่ือมกับทะเลน้ าเค็มท าให้เกิดการถ่ายเทของน้ า ประกอบกับการท่ีทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างเป็นแหล่งรองรับน้ าจืดจากแผ่นดินโดยผ่านลุ่มน้ าย่อย 2 สาย คือ ลุ่มน้ าย่อยคลองรัตภูมิและ
ลุ่มน้ าย่อยคลองอู่ตะเภา ท าให้ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นบริเวณท่ีมีน้ าเค็มผสมกับน้ าจืด ความ
กร่อยขึ้นอยู่กับปริมาณการรับน้ าจืดจากแผ่นดิน ปริมาณน้ าฝน อิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลงและน้ าทะเล
หนุน ในช่วงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน้ าจืดมากส่งผลให้ค่าความเค็มลดลงเนื่องจากน้ าจืดจะเจือจางและดัน
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น้ าเค็มออกไป ส่วนในช่วงฤดูแล้งท่ีมีปริมาณน้ าจืดน้อยส่งผลให้ค่าความเค็มสูงขึ้นเนื่องจากน้ าเค็มก็จะ
รุกน้ าจืดเข้ามา นอกจากนี้ทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีส่วนท่ีเช่ือมกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางบริเวณ
คลองปากรอ ท าให้มีการถ่ายเทน้ าระหว่างกันโดยทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นพื้นท่ีส่งน้ าเค็มขึ้นไป
ยังทะเลสาบตอนกลางและตอนบน ในขณะเดียวกันก็รับน้ าจืดและน้ ากร่อยจากทะเลสาบตอนกลาง 
การท่ีมีพื้นท่ีเช่ือมต่อกันของทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยนอกจากมีความส าคัญในการถ่ายเทน้ า
แล้วยังมีความส าคัญในแง่ของแหล่งท่ีอยู่อาศัยและการอพยพย้ายถิ่นของส่ิงมีชีวิต ในภาวะท่ีน้ ามีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ โดยปัจจัยส าคัญท่ีจ ากัดการด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตท่ี คือ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง คล่ืน ความเค็ม อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณสารอาหาร 
ความขุ่นของน้ า การหมุนเวียนของน้ าและสภาพพื้นท้องน้ า การท่ีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ในสภาวะเช่นนี้ได้
จะต้องมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะปัจจัยท่ีข้างต้นมีผล
ต่อการหายใจ การหาอาหาร สภาวะการสูญเสียน้ าและขอบเขตการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตท่ีปรับตัวอยู่ได้จึงจะมีชีวิตรอดซึ่งการปรับตัวในรูปแบบต่างๆมีผลต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชนิดพันธุ์ โดยส่ิงมีชีวิตท่ีพบมีท้ังพืชและสัตว์ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์
หน้าดิน สาหร่าย เช่น สาหร่ายผมนาง สาหร่ายหนามเป็นต้น กลุ่มหอย เช่น หอยนางรม หอยแครง 
แมลงภู่ หอยตะโกรม กลุ่มกุ้ง เช่น กุ้งก้าม กราม และกลุ่มปลา เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง  เป็นต้น        
(พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยาม บรมราชกุมารี, 2557: 1)   
 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงทิศทางการไหลของน้ าจืดจากแผ่นดิน น้ ากร่อยจากทะเลสาบตอนกลางและน้ าเค็มจากอ่าวไทย 
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ส่วนคุณภาพน้ าในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้  
 สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 6 สงขลาได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นประจ าเพื่อประเมินสถานะคุณภาพน้ า มีสถานีจ านวน 15 แห่ง ในต าบล
เกาะยอมี 6 สถานี (S6,S7,S8,S9,S10,S11) โดยตรวจวัดน้ าตามปัจจัย ดังนี้ 1.คุณภาพน้ าพื้นฐาน 
ประกอบ ด้วยความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ า  2.ปริมาณไนโตรเจนท่ี
อยู่ในรูปแอมโมเนียไนไตรท์ 3.ปริมาณบีโอดี (ความสกปรกของน้ าในรูปปริมาณอินทรีย์) ผลการ
ตรวจวัดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ของสถานีในต าบลเกาะยอ มีดังนี้ 1.ค่าความเค็ม (Sal) เฉล่ีย 
33.3 ppt ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) มี ค่า 8.12 ค่าออกซิ เจนละลาย(DO) 7.1 mg/L 2.ค่า
แอมโมเนีย(TAN) โดย เฉล่ีย 0.02 mg/L 3.ค่าบีโอดีมีค่าเฉล่ีย 1.4 mg/L สรุปได้ว่าคุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่วนการใช้ประโยชน์เป็นการใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท าประมงและเล้ียงปลาในกระชัง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังเขต 6 สงขลา, 
2559: 1) 
 

 
 

ภาพที่ 54 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 สงขลา 
ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 สงขลา, (2559) 
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 ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษเป็นอีกหน่วยงานท่ีท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า ซึ่ง
มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 8 จุด โดยตรวจวัดน้ าตามปัจจัยต่างๆ 
และมีค าอธิบายพารามิเตอร์ ดังนี้ 1.DO คือ ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)  2.BOD คือ ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (mg/l)  3.TCB คือ ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มท้ังหมด (MPN/100 
ml)  4.FCB คือ ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม หน่วยเป็น (MPN/100 ml) 5.NH3-N คือ 
ปริมาณแอมโม เนีย-ไนโตรเจน (mg/l) และมีเกณฑ์คุณภาพน้ าแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1.ดีมาก 
91-100 2.ดี 71-90 3.พอใช้  61-70 4.เส่ือมโทรม31-60 5.เส่ือมโทรมมาก 0-30 (ส านักจัดการ
คุณภาพน้ า, 2561: 1) จากการตรวจวัดครั้งล่าสุดในวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดัชนีคุณภาพน้ า
เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้ าอยู่ในช่วงดีและดีมาก 5 จุด พอใช้ 2 จุด และเส่ือมโทรม 1 จุด จุด
ตรวจท่ีอยู่ใกล้กับต าบลเกาะยอมี 2 จุด คือ จุดตรวจท่ี 4 สะพานติณสูลานนท์มีคุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ดี และจุดตรวจท่ี 5 ปากคลองพะวงมีคุณ ภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ นอกจากนี้มีกราฟแสดง
คุณภาพน้ าท าการตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง เป็นข้อมูลจากปี พ.ศ.257-2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจุดตรวจท่ี
อยู่ใกล้กับต าบลเกาะยอใน 2 จุดนั้น คุณภาพน้ ามีการเปล่ียนแปลงอยู่ในช่วงเส่ือมโทรม ดี พอใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 55 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าของกรมควบคุมมลพิษ 
ที่มาข้อมูล : ส านักจัดการคุณภาพน้ า, (2561) 
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ภาพที่ 56 แสดงกราฟคุณภาพน้ าข้อมูลจากปี พ.ศ.257-2561 
ที่มาข้อมูล : ส านักจัดการคุณภาพน้ า, (2561) 
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   2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง   
    2.1) กลุ่มแพลงก์ตอน ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความส าคัญในห่วงโซ่อาหาร 
ความหลากชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนเป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศแหล่งน้ า 
 - แพลงก์ตอนพืช เป็นกลุ่มผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้ า ท่ีสามารถสร้างอาหารได้เองจากการใช้
สารอนินทรีย์ร่วมกับการสังเคราะห์ด้วยแสงจากดวงอาทิตย์ และปล่อยออกมาในรูปสารละลาย
อินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและจะถ่ายทอดไปสู่แหล่งน้ าและสัตว์น้ า ท าให้เกิดการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร แต่นอกจานนี้แพลงก์ตอนท่ีรวมตัวกันหนาแน่นมากในมวลน้ าท าให้เกิด 
ปรากฎการณ์น้ าเปล่ียนสี ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล 
 - แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ มีบทบาทส าคัญในการส่งพลังงาน
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคในล าดับสูงขึ้น แพลงก์ตอนสัตว์มีหลายขนาดต้ังแต่ขนาดเล็กท่ีไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างโปรโตซัว ไปจนถึงสัตว์ใหญ่ท่ีมีหลายเซลล์อย่างแมงกะพรุนและลูกปลา  
 การกระจายตัวของแพลงก์ตอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ ในทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างเป็นบริเวณท่ีน้ ามีความเค็มมากกว่าส่วนอื่นๆ ของทะเลสาบ กลุ่มแพลงก์ตอนท่ีพบใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นกลุ่มท่ีทนความเค็มได้ในระดับหนึ่ง เช่น กลุ่มไดอะตอม กลุ่มไดโนแฟล
เจลเลต โคพีพอด และครัสเตเซีย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552: 1-2) 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงตัวอย่างแพลงก์ตอนที่พบในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2552) 
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    2.2) กลุ่มพืชท่ีอยู่ใต้น้ า เป็นไม้ล้มลุกในเขตท้องน้ า ดังนี้   
 - หญ้าทะเล เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวท่ีมีล าต้นใต้ดิน ใบและล าต้นต้ังตรงขึ้นมาจาก

พื้นดินสามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณพื้นทะเลท่ีเป็นดินโคลนละเอียดจนถึงทรายหยาบ ในสภาวะน้ า
กร่อยท่ีระดับความลึกไม่เกิน 30 เมตร และต้องการปริมาณแสงสว่างท่ีเพียงพอ โดยมีปัจจัยส าคัญใน
การด ารงชีวิต คือ ความ เร็วของกระแสน้ า ปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิของน้ าทะเล หญ้าทะเล
จัดเป็นพืชช้ันสูงท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องมาจากความเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิตอื่นๆในท้องทะเล ในระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นผู้ผลิต
ขั้นต้นท่ีให้ผลผลิตสูง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งหลบภัยและแหล่งอาหารท่ีมีความ
สมบูรณ์ เพราะโครงสร้างของหญ้าทะเลมีองค์ ประกอบท่ีเหมาะสม บนใบของหญ้าทะเลมีส่ิงมีชีวิต
เล็กๆเกาะอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้หญ้าทะเลมีส่วนช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังและช่วย
ลดการพังทลายของหน้าดิน (พิพิธภัณฑสถานธรรม ชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี, 2557: 
1) พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านท้ายเสาะ เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็กโดยพบหญ้าทะเล
ครบท้ัง 3 ชนิดจากท่ีพบในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้าเงา
แคระ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2556: 2-30)  

 

 
 

ภาพที่ 58 แสดงหญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าเงาแคระ 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2556) 
 

 - สาหร่าย ชนิดท่ีพบมากและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือ สาหร่ายผมนาง สาหร่ายวุ้นและจีฉ่าย 
ชนิดท่ีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือ สาหร่ายไส้ไก่ โดยสาหร่ายมีท้ังท่ีอยู่ตามโขดหินและท่ีท้องน้ า 
 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงสาหร่ายผมนาง สาหร่ายวุ้น จีฉ่ายและสาหร่ายไส้ไก่ 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2552) 
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ภาพที่ 60 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มพืชที่อยู่ใต้น้ าและกลุ่มแพลงก์ตอนในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
ที่มาข้อมูล : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2556) 
 

    2.3) ทรัพยากรสัตว์น้ า เป็นสัตว์น้ าท่ีสามารถปรับตัวอยู่ได้ใน
สภาวะท่ีความเค็มของน้ ามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหายใจ การสูญเสียน้ า 
และการแพร่กระจายพันธุ์ กลุ่มสัตว์สัตว์น้ าท่ีพบบริเวณต าบลเกาะยอ ในพื้ นท่ีทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง ได้แก่ กั้ง กุ้ง ปู หอย  หมึกและปลา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - กั้ง เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับกุ้งและปู อาศัยอยู่ตามซอกหินและแนวปะการัง หากินบริเวณ
พื้นท้องน้ าโดยกินสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร กั้งท่ีพบในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นกั้งต๊ักแตนท่ี
อยู่ในวงศ์ Harpiosquillidae แลงวงศ์ squillidae ซึ่งมี 4 ชนิด ดังนี้ กั้งต๊ักแตนอกด า กั้งต๊ักแตนหาง
จุด กั้งต๊ักแตนสามแถบ และกั้งต๊ักแตนสันแดง  
 - กุ้ง เป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มครัสเตเชียน สภาพน้ าสามน้ าของทะเลสาบสงขลา
ตอน ล่างท าให้มีท้ังกุ้งน้ าจืดและกุ้งทะเล ซึ่งมี 18 ชนิด ดังนี้  กุ้งก้ามกราม กุ้งทราย กุ้งตาแฉะ          
กุ้งตะกาด กุ้งตะกาดหางแดง กุ้งตะกาดขาว กุ้งเหลือง กุ้งขาว กุ้งปล้อง กุ้งรู กุ้งหางแดง กุ้งกุลาด า    
กุ้งกุลาลาย กุ้งเปลือกหนา กุ้งหนวดแบน กุ้งกะต่อม กุ้งดีดและกุ้งเคย เป็นต้น    
 - ปู เป็นสัตว์เลือดเย็นท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง ปูในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นปูน้ า
กร่อยท่ีอาศัยอยู่ตามแนวโขดหิน ป่าชายเลนและชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นโคลน กับปูน้ าเค็มท่ีอาศัยอยู่ในเขต
น้ า ต้ืนชาย ฝ่ังไปจนถึง ท่ี ท่ีมี ระ ดับความลึก โดยก ลุ่มปู ท่ีพบมากท่ี สุด  ไ ด้แก่  ก ลุ่มปูทะเล 
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(Scyllaserrata) ปูม้า (Portunidae) กลุ่มปูแสม (Grapsidae) และปูก้ามดาบ (Ocypodidae) ซึ่ง
เป็นกลุ่มปูท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มปูชนิดอื่นๆท่ีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปูใบ
และปูกระดุม ซึ่งปูพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีดังนี้  ปูลาย ปูม้า ปูม้าแดง ปูดาว ปูก้าม
หินส้ัน ปูกระตอย ปูทะเล ปูใบ้ ปูแสม ปูแป้น ปูกระดุม และปูใบไม้  
 - หอย สัตว์ในกลุ่มหอยเป็นส่ิงมีชีวิตล าตัวอ่อนนุ่ม ท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดีจึงสามารถพบได้ในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ต้ังแต่บนบก ในแหล่งน้ าจืดและในทะเล ต้ังแต่แนว
ชายฝ่ังจนถึงทะเลลึก กลุ่มหอยฝาเดียวท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ได้แก่ หอยทับทิม 
หอยถั่วเขียว หอยลายม่วง หอยทะนน หอยลายปากเรียบ หอยน้ าพริกหนาม หอยน้ าพริกป่าเลน 
หอยน้ าพริกลาย หอยเจดีย์ หอยเจดีย์ตุ่มเล็ก หอยมวนพลู หอยจุ๊บแจง หอยขี้นก หอยหลักควาย 
หอยจานรอง หอยตุ๊กแก หอยสังข์ หอยสังข์จุกพราหมณ์ หอยไข่นกกระทา หอยนน หอยหูแมว หอย
หูปากเหลือง หอยหูสยามและหอยหูส้ัน ส่วนกลุ่มหอยสองฝาท่ีพบ ได้แก่ หอยแครง หอยคราง หอย
กะพง หอยแมลงภู่ หอยมุกแกลบ หอยตะโกรมขาว หอยนางรม หอยตลับ และหอยงาช้าง                                       
 - หมึก เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับหอย แต่มีระบบประสาทและระบบรับสัมผัสท่ีมีวิวัฒนาการ
สูงสุดในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีล าตัวเป็นกล้ามเนื้อรูปถุงห่อหุ้มอวัยวะภายในไว้ หมึกท่ีพบใน
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ได้แก่ หมึกกระดองหางแหลม หมึกกระดองหางไหม หมึกหูช้าง 
หมึกกล้วย หมึกหอม หมึกสายด า และหมึกสายขาว  
 - ปลา การท่ีทะเลสาบสงขลามีทางเปิดเช่ือมออกสู่ทะเลอ่าวไทยและติดต่อกับแม่น้ าล าคลอง
หลายสาย ท าให้เกิดการหมุนเวียนและอพยพย้ายถ่ินฐานของสัตว์น้ า ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ทะเลสาบสงขลา ปลาท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นกลุ่มปลาน้ ากร่อย
และปลาน้ าเค็ม ได้แก่ ปลากระเบนหัวแหลม ปลากระเบนตุ๊กตา ปลายอดจาก ปลาไหลงู ปลาดาบ 
ปลาซิวควายแถบด า ปลาแขยง ปลากดหัวโหม่ง ปลาหัวอ่อน ปลาดุกทะเล ปลากุเราแคระ 
ปลากระบอกด า ปลากระบอกขาวปลากะพงขาว ปลากะพงทอง ปลากะพงขี้เซา ปลากระลัง ปลา
สีกุน ปลาตะโกรงขาว ปลาหางแข็ง ปลาจะละเม็ดด า ปลาข้างเหลือง ปลาส าสี ปลาแป้น ปลา
ดอกหมาก ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมูสี ปลาจวด ปลาแพะเหลือง ปลาข้างลาย ปลาขี้ตัง ปลาสลิดหิน 
ปลาสาก ปลาทู ปลาลัง ปลาอินทรี ปลาหลังเขียว ปลาล้ินหมา ปลายอดม่วง ปลาวัว และปลาปักเปา 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552: 1-4,104-105,110-111,132-133,156,160-162)   
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ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2552) 

 

ภาพที่ 61 แสดงตัวอย่างสัตว์น้ าท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
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ภาพที่ 61 แสดงตัวอย่างสัตว์น้ าท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (ต่อ)  
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2552) 
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  4.2.4.2 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) ป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศ
ในแนวเช่ือมต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเล ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลายชนิดท่ีด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นดินเลนและมีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ ป่าชายเลนเป็นเอกลักษณ์ของ
ชายฝ่ังน้ ากร่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างซับซ้อนท้ังในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการ
ถ่ายทอดพลังงานเป็นวัฏจักร พืชเติบโตขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีส่วนของใบไม้และเศษกิ่ง
ไม้ท่ีร่วงหล่นทับถมในน้ าและดิน ซึ่งจะถูกย่อยสลายโดยรา แบคทีเรียและโปรโตซัวชนิดต่างๆ 
กลายเป็นอินทรียวัตถุและกลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บางส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกิน
อินทรียสาร เช่น แพลงก์ตอนพืช ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่แพลงก์
ตอนสัตว์และสัตว์น้ าเล็กๆ ซึ่งจะถูกบริโภคต่อไปอีกเป็นอาหารของสัตว์น้ าท่ีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ
ตามล าดับหรือบางส่วนก็จะตายและถูกย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่า ธาตุอาหารและ
อินทรียสารบางส่วนถูกพัดพาออกไปสู่ท้องน้ าสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภายนอก ป่าชาย
เลนจึงเป็นระบบนิเวศท่ีมีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญของชายฝ่ังทะเลและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท้ังทางด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2561: 4) เนื่องจากมีระบบน้ าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ในดินมีความเค็มและธาตุอาหารรวมท้ังมีสัตว์อาศัยอยู่ จึงเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ สัตว์น้ าท่ี
ส าคัญรวมถึง เป็นแหล่งอนุบาลและท่ีหลบภัยของสัตว์วัยอ่อนและเป็นตัวบ่งช้ีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์
ไม้ท่ีพบในป่าชายเลนเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการส่ิงแวดล้อมท่ี
คล้ายกัน ป่าชายเลนในเกาะยอกระจายอยู่หลายแห่งรอบเกาะแต่พบมากและเป็นบริเวณหนาแน่นท่ี
ชายฝ่ังหมู่ 7,8,9 ท่ีบริเวณขอบของแผ่นดินและท่ีลุ่มชายฝ่ังส่วนท่ีเป็นดินเลน มีลักษณะเป็นป่าชาย
เลนชายน้ าท่ีมีน้ าขังหรือน้ าท่วมถึงตลอดเวลา ลักษณะดินเป็นดินโคลนสีด ามีร่องรอยการทับถมของ
ซากพืชซากสัตว์และมีการอาศัยของสัตว์ เป็นป่าเต้ียๆซึ่งมีพรรณไม้ชนิดเด่นท่ีพบได้แก่ โกงกางใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ่ จากและล าพู มีพรรณไม้ชนิดอื่นๆ ได้แก่ ล าแพน ฝาดดอกขาว โปรง แสม ตะบูน 
ถั่วขาว โพทะเล ตาตุ่ม พังกาหัวสุม เป้งทะเล ขลู่และเหงือกปลาหมอ  
 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงป่าชายเลนของเกาะยอ 



  154 

   2) ป่าพรุ ระบบนิเวศป่าพรุ (peat swamp forest) เป็นสังคมพืชของป่าไม้
ไม่ผลัดใบในท่ีลุ่มท่ีมีน้ าจืดท่วมขังเป็นเวลานาน พบในพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเล เกิดขึ้นจากพื้นน้ า
บางส่วนถูกปิดกั้นโดยสันทรายชายทะเลท าให้กลายเป็นแอ่งน้ า เมื่อมีการกักเก็บน้ าฝนจึงแปรสภาพ
เป็นแอ่งจืดและมีพันธุ์ไม้พวกหญ้า กกและพืชล้มลุกขึ้นปกคลุมตามขอบ เมื่อพืชเหล่านั้นตายลงเศษ
ซากและอินทรียวัตถุมีการทับถมกันจนท าให้แหล่งน้ าต้ืนเขิน พืชพรรณจึงสามารถยึดพื้นท่ีเพื่อการ
เจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้นและจะมีไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นเกิดขึ้นตามมาจนกลายเป็นสังคมป่าพรุในท่ีสุด โดย
สภาพดินพรุท่ีมีการทับทมของซากพืชซากสัตว์สะสมกันเป็นช้ันหนาเรียกว่าดินอินทรียวัตถุ (organic 
soils) ซึ่งมีกระบวนการสะสมของอินทรียวัตถุมากและมีกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์ต่ า ท าให้ดินมี
ลักษณะอ่อนยวบและอุ้มน้ าสูง ช้ันดินอินทรียวัตถุนี้มีความหนาประมาณ 0.5-5 เมตร ถัดจากช้ันดิน
อินทรียวัตถุลงไปเป็นช้ันดินเลนท่ีมีธาตุอาหารน้อยและมีแร่ไพไรต์สะสมอยู่ เมื่อท าปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนแล้วจะปล่อยกรดก ามะถันออกมาท าให้ดินเป็นกรดจัด สภาพของป่าพรุเป็นพื้นท่ีลุ่มท่ีมีน้ า
ท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานานหรือตลอดท้ังปี โดยน้ าในพรุเกิดจากการรองรับน้ าฝนไว้ ไม่มีการระบาย
น้ าตามธรรมชาติและไม่มีแม่น้ าล าคลองติดต่อกับป่าพรุโดยตรง น้ าในป่าพรุจึงมีการไหลเวียนค่อนข้าง
ต่ ากระแสน้ าไหลอย่างช้าๆ การมีอินทรียวัตถุแช่ขังอยู่ในน้ าเป็นเวลานานประกอบกับดินช้ันล่างท่ีเป็น
กรดมีการแทรกซึมขึ้นมาสู่ดินช้ันบนส่งผลให้น้ าและดินมีสภาพเป็นกรด ลักษณะของน้ าในป่าพรุเป็นสี
น้ าตาลแดงคล้ายน้ าชา การมีระบบน้ าไหลเวียนท าให้มีปริมาณอากาศท่ีเพียงพอน้ าจึงไม่เน่าเสียและ
ส่ิงมีชีวิตสามารถด ารงอยู่ได้ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่เป็นสัตว์จ าพวกปลา เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาชะโด 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ เขียด เต่าและสัตว์ปีกจ าพวกนกต่างๆ ด้วยลักษณะของพื้นท่ีในป่าพรุพันธุ์
ไม้จึงมีการพัฒนาระบบรากชนิดพิเศษเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ท าให้พืชในป่าพรุมีรากท่ี
เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มีรากแก้วค่อนข้างส้ัน มีพูพอนแผ่กว้างเพื่อรับน้ าหนัก และส่วน
ใหญ่มีรากค้ ายัน ไม้บางชนิดมีรากหายใจท่ีโผล่พ้นระดับผิวดินขึ้น มาในลักษณะท่ีต่างกันเพื่อระบาย
อากาศ ป่าพรุด้ังเดิมมีลักษณะเป็นป่าทึบท่ีเขียวชอุ่มตลอดท้ังปี มีพืชพรรณท่ีหลากหลายท้ังพืชคลุม
ดิน ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น โดยมีพืชส าคัญ คือ สะเตียว มะฮัง หลาวชะโอนสาคู หมากแดง กะพ้อแดง 
หลุมพี หวายน้ า เตยหนูและเฟิร์นต่างๆ ประโยชน์ของป่าพรุ คือ เป็นแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ 
ช่วยรองรับน้ าลดความรุนแรงของอุทกภัย เป็นแหล่งกักเก็บตะกอนดินและธาตุอาหาร ช่วยดูดซับ
สารพิษจากน้ าและอาการ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายชนิด ในขณะเดียวกันป่า
พรุเป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพเปราะบางเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของช้ันดินและภาวะน้ าแช่ขังจะท าให้สมดุล
ของป่าพรุเสียไป น้ าและดินเป็นกรดอย่างรุนแรง ในช่วงท่ีแห้งแล้งมากสามารถเกิดไฟป่าขึ้นได้ โดยป่า
พรุท่ีถูกรบกวนให้มีการเปล่ียนแปลง เรียกว่าป่าพรุเปล่ียนสภาพจะมีลักษณะเป็นพรุเสม็ด โดยมีต้น
เสม็ดเป็นไม้เด่นขึ้นอยู่เป็นกลุ่มและมีพืชจ าพวกหญ้า เช่น กระจูดและย่านลิเภาขึ้นกระจัดกระจายอยู่
ท่ัวไป (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551: 101-113) ป่าพรุในต าบลเกาะยอพบบริเวณท่ีราบลุ่มหมู่
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5,6,7และ4 มีลักษณะแบบป่าพรุเปล่ียนสภาพหรือพรุเสม็ด ท่ีป่าพรุด้ังเดิมถูกท าลายไปแล้วเกิด
กระบวนการทดแทน สังคมพืชของพรุท่ีเกิดขึ้นภายหลังได้ขยายตัวเป็นพื้นท่ีป่ามีพันธุ์ไม้ เช่น เสม็ด 
กก กระจูด ล าเท็งและปรงทะเล มีล าพู โพทะเล และเหงือกปลาหมอข้ึนปะปนอยู่  
 
 

    
 

ภาพที่ 63 แสดงป่าพรุของเกาะยอ 
 

   3) ทรัพยากรป่าไม้และพรรณพืช จากลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบสลับ
กับเนินเขาโดยไม่มีแม่น้ าและชายฝ่ังเป็นทะเล ประกอบกับลักษณะดินท่ีมีความแตกต่างโดยในบริเวณ
ท่ีราบมีลักษณะดินเป็นกรด บริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึงมีลักษณะเป็นดินเค็มชายทะเล บริเวณท่ีเนิน
ระหว่างเขามีลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและบริเวณเนินเขาเป็นพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน ดิน
และความแตกต่างของพื้นท่ีท าให้มีพันธุ์ไม้ในเกาะยอมีหลายลักษณะ จ าแนกเป็นบริเวณและลักษณะ
ป่าไม้ ได้ดังนี้  
 - พื้นท่ีบริเวณเนินเขาและภูเขา พบลักษณะป่าท่ีลาดเชิงเขา โดยมีสภาพเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตาม
ธรรมชาติ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ท่ีมีความสูง 15 - 20 เมตร ไม้ยืนต้นขนาดกลางท่ีมีความสูง 5 - 10 
เมตรรวมถึงไม้พุ่มล่าง ไม้พุ่มเล็กและไม้เถาว์เล้ือย พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น จิก ยอ เลียบ มะเด่ือ แชะ พิกุล 
กฤษณา ยาง สะเดา สะตอ เนียง มะกอกป่า ก าช า ชะมวง เข็มป่า โคลงเคลง นมแมว พร้า กะพ้อ 
หลุมพี เป็นต้น ป่าไม้มีสภาพสมบูรณ์มีต้นไม้ปกคลุมพื้นท่ีหนาแน่น 
 - พื้นท่ีบริเวณท่ีรกร้างพันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น โตนด เม่า ขี้เหล็ก กระถิ่นณรงค์ โท๊ะ โคลงเคลง 
 - พื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึงหรือน้ าขัง มีลักษณะเป็นพรุ พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น กก 
กระจูด ล าเท็ง ปรงทะเล เหงือกปลาหมอ โพทะเล ล าพู เสม็ด 
 - พื้นท่ีบริเวณลาดเชิงเขา พบพันธุ์ไม้พื้นเมือง เช่น ยอ จ าปาดะขนุน กระท้อน ละมุด ชะพลู   
   4) ทรัพยากรน้ า มีน้ าจืดใต้ช้ันดินท่ีน าขึ้นมาใช้โดยการขุดบ่อบาดาล 
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้น้ าบาดาลส าหรับการประปาซึ่งมีจ านวน 11 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะยอเป็นผู้จัดการดูแลการใช้ประโยชน์และการตรวจสอบคุณภาพโดยน าตัวอย่าง
น้ าประปาไปตรวจสอบท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าปี พ.ศ. 2560 
พบว่าน้ ามีลักษณะใส ค่า pH อยู่ท่ี 7.03 จากค่ามาตรฐาน 7 - 8.5 ไม่มีสารพิษเจือปนและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ (องศ์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ , 2560: 1-3) แต่
ปริมาณน้ าจืดมีค่อนข้างน้อยบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงใช้น้ าประปาควบคู่กับน้ าบาดาลจากบ่อน้ าท่ีขุดเอง  
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   5) ทรัพยากรสัตว์ป่า บนเกาะมีเพียงสัตว์เล็กๆจ าพวกสัตว์เล้ือยคลาน สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก แมลงและนกต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ  
 - สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เป็นสัตว์ท่ีสามารถด ารงชีพได้ท้ังในน้ า ชายฝ่ังและบนบก สัตว์สะ 
เทินน้ าสะเทินบกท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ได้แก่ คางคก อึ่งอ่าง กบ เขียดและปาด 
 - แมลงน้ า เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อน ช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ด้าน
อาหารให้กับแหล่งน้ าและมีความส าคัญในการประเมินคุณภาพเบื้องต้นได้ กลุ่มแมลงน้ า ได้แก่ มวน 
จิงโจ้น้ าและแมลงปอ โดยแมลงปอท่ีพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ได้แก่ แมลงปอเข็มเล็ก 
แมลงปอเข็มแคระ แมลงปอก้นป่อง แมลงปอบ้านบ่อ แมลงปอบ้านปลายปีกด าและแมลงปอบ้านไร่
ปีกทอง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552: 30-31)   

- นก เป็นสัตว์ท่ีช่วยให้ระบบนิเวศด าเนินไปอย่างสมดุล ชนิดพันธุ์ของนกเป็นตัวบ่งช้ี
สภาพแวดล้อม นกท่ีพบบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ได้แก่ นกยาง นกยางโทน เป็ดคับแค เหยี่ยว 
นกหนูแดง นกกวัก นกอีล้ า นกอีโกง นกพริก นกแต้แว้ด นกเด้าดิน นกแอ่นทุ่ง นกเปล้านกพิราบ 
นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกบั้งรอก นกกระเต็น นกจาบ นกตะขาบ นกจับแมลง นกเอี้ยง นกปรอด   
นกแซงแซวหางปลาและนกสีชมพูสวน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552: 34-350-31) 

  
 

 
 

ภาพที่ 64 แสดงตัวอย่างนกที่พบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, (2552) 
 

   6) ทรัพยากรดิน บริเวณพื้นท้องทะเลสาบสงขลามีลักษณะดินเป็นดินโคลน 
โดยเป็นตะกอนดินโคลนทะเลท่ีมาจากการสะสมของโคลนตะกอนทะเลเดิม ซึ่งเป็นตะกอนท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิสัณฐานของพื้นท่ี และจากตะกอนใหม่ซึ่งเป็นตะกอนบกท่ีมาจากการพัดพา
ตะกอนต่างๆจากแผ่นดินลงสู่ทะเลสาบโดยแม่น้ า ส่วนบริเวณท่ีเป็นแผ่นดินในเกาะยอ กองส ารวจดิน 
กรมพัฒนาท่ีดินได้จ าแนกดินไว้ 4 ชุดดังนี้ 
    6.1) กลุ่มชุดดินท่ี 14 เป็นกลุ่มดินในพื้นท่ีลุ่ม พบสองบริเวณ คือ 
ท่ีราบหมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 9 และอีกแห่งท่ีหมู่ 4 โดยเป็นกลุ่ม ชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิด
ดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน้ าและตะกอนน้ าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย ซึ่งพบใน
บริเวณท่ีลุ่มต่ าชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณพื้นท่ีพรุมีน้ าแช่ขังนานในรอบปี หน้าดิน เป็นกรดจัดส่วนดินช้ัน
ล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดิน
เหนียวหรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีด าหรือสีเทาปนด าซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง 
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    6.2) กลุ่มชุดดินท่ี 34 เป็นกลุ่มดินในพื้นท่ีเขตดอน ในเกาะยอพบ
กลุ่มดินชุดนี้เป็นส่วนใหญ่ท่ีบริเวณท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา โดยเป็นกลุ่มชุดดินช้ืนท่ีพบในเขตฝนตกชุก 
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัว
แล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนีหรือหินตะกอน ซึ่งพบในบริเวณ
พื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดีถึงดีปาน
กลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนละเอียดท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายสีดินเป็นสีน้ าตาล เหลืองหรือแดง มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาเป็นกรดจัด     
    6.3) กลุ่มชุดดินท่ี 39 เป็นกลุ่มดินในพื้นท่ีเขตดอน พบบริเวณหมู่ 
2 และหมู่ 3 โดยเป็นกลุ่มชุดดินช้ืนท่ีพบในเขตฝนตกชุก ลักษณะดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนล าน้ าหรือวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อหยาบ การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน
ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด   
    6.4) กลุ่มชุดดินท่ี 62 เป็นกลุ่มชุดดินบนพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนหรือ
พื้น ท่ีภูเขา ในเกาะยอพบกลุ่มดินชุดนี้มากในบริเวณเนินเขาและภูเขา โดยเป็นกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นช้ันหินพื้นหรือเศษหินท่ีกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 
โดยยังไม่มีการส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง
ยากต่อการจัดการดูแลรักษา มีความเส่ียงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ควรปล่อยให้
เป็นป่าตามธรรมชาติท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ าล าธาร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2561) 
 

 
 

ภาพที่ 65 แสดงลักษณะดินต าบลเกาะยอ 
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ภาพที่ 66 แสดงลักษณะดินต าบลเกาะยอ  
ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน, (2561) 
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะยอได้ ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 67 แสดงระบบนิเวศเกาะบนเกาะยอ 
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4.3 การศึกษาการท่องเที่ยวของต าบลเกาะยอ     

 การศึกษาในส่วนของการท่องเท่ียวจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมของการ
ท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 4.3.1 สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยว 

  หลังจากมีการสร้างสะพานเช่ือมเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ พร้อมกับตัดถนนผ่านหน้า
เกาะซึ่งเป็นถนนสายเล่ียงตัวเมืองสงขลาท่ีมีการสัญจรหนาแน่น ก็น ามาสู่การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ี 
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีบริเวณถนนหน้าเกาะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นและมีการท่องเท่ียว
เกิดขึ้นตามมากระท่ังเกาะยอกลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญด้านการท่องเท่ียว        
  4.3.1.1 ความเป็นมาของการท่องเท่ียวและนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอในปัจจุบัน   
   จากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
รัฐบาลเร่งด าเนินการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการท่ีมุ่งให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวซึ่งเป็นรายได้หลักและเป็นหนทางส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในช่วงแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 - 2544 ได้ก าหนดทิศทางพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยน านโยบายด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาลมาเป็นกรอบการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยก าหนดให้ปี พ.ศ. 2541 เป็นปีการท่องเท่ียวไทย (Amazing Thailand)  
ท าให้การท่องเท่ียวขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้มี
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อกระจายรายได้และลดปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรในชนบท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ให้ด าเนินการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรภายใต้มาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว จากนโยบายการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรน ามาสู่การท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ ซึ่งเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพท าสวน
ผลไม้ ประมงและทอผ้า มีส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และภูมิทัศน์ทางทะเลท่ีสวยงาม รวมท้ัง
มีการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานและเป็นพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่ใกล้กับตัวเมืองมีศักยภาพด้านการ
เข้าถึงสูง พ.ศ. 2543 ชาวเกาะยอได้ร่วมกับเกษตรจังหวัดสงขลาจัดต้ังชมรมการท่องเท่ียวเกาะยอขึ้น
ส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียวท่ีได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยอ (นงเยาว์ พรหมประสิทธิ์,  
2556: 3,52) รูปแบบของการท่องเท่ียวเน้นการเยี่ยมชมสวนผลไม้ ชิมและซื้อผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงของ
เกาะยอ จากการท่องเท่ียวและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเกาะยอจึงมีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ชุมชนได้รวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกาะยอ
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โฮมสเตย์ข้ึนแห่งแรกท่ีหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ในลักษณะท่ีให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของชาวเกาะยอมากขึ้น มีท่ีพักแบบเรียบง่ายเป็นโฮมสเตย์ท่ีพัฒนารูปแบบมาจากขน าเฝ้ากระชัง
ปลาในทะเล มีกิจกรรม เช่น ล่องเรือชมธรรมชาติรอบทะเลสาบ เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านกู้ไซนั่งและ
น าสัตว์ทะเลท่ีได้มาประกอบอาหาร การท่องเท่ียวด าเนินไปเรื่อยๆ ภายใต้การจัดการของชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่นมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่เป็นระยะ เกาะยอจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
นิยมและเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัด    
 สถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 ประสบผลส าเร็จด้านรายได้
และขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่มีปัญหาด้านความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
การท่องเท่ียว การกระจุกตัวในเมืองท่องเท่ียวหลัก ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ปัญหาการ
เข้าถึงและการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงขาดข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนพัฒนา ซึ่งส่ิง
เหล่านี้มีความจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ, 2561: 1) ภายใต้สภาพแวดล้อมของสถานการณ์ท่องเท่ียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2559 
รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนและเขตพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อลดการกระจุกตัวใน
แหล่งท่องเท่ียวหลักและกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆโดยสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเท่ียวหลักกับแหล่งท่อง เท่ียวรอง หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐมีแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบ ด าเนินการในลักษณะโครงการสืบ
เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด จากนโยบายของ
รัฐบาลน ามาสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอโดยเกาะยอได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ (1) โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหมู่บ้าน CIV การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการพัฒนาพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง และมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินงานสืบเนื่องจากโครงการหมู่บ้าน CIV โดยจังหวัดสงขลามียุทธศาสตร์
ด้านการท่องเท่ียวท่ีมุ่งพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติ มีรูปแบบการท่องเท่ียว
หลากหลายสามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปี และจังหวัดสงขลาได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีท่องเท่ียว
ของจังหวัดภายใต้แคมเปญสงขลามหาสนุกเท่ียวสนุกสุขท้ังปี โดยต าบลเกาะยอเป็น 1 ใน 7 พื้นท่ี
เป้าหมายหลักในการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด จึงมีการบูรณาการแผนงานการท่องเท่ียวของ
จังหวัดโดยเช่ือมโยงเข้ากับแผนงานของโครงการหมู่บ้าน CIV ท าให้เกิดการร่วมมือกันของหลาย
หน่วยงานเพื่อจัดงานเทศกาลท่องเท่ียวเท่ียวไทยเท่เก๋ไก๋สไตล์เกาะยอขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
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เป็นการเปิดตัวหมู่บ้าน CIV เกาะยอ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กระตุ้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกาะยอเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง (สมิหลาไทม์, 2560: 1) หลังจากการ 
จัดงานได้มีการด าเนินงานและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง (2) โครงการตลาดนัดชุมชนไทย
ช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เป็นโครงการท่ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยด าเนินตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีเรื่องลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าและจ าหน่ายได้ในราคาท่ีเป็นธรรมและเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคา
ถูก (กระทรวงมหาดไทย, 2558: 1) โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ของต าบลเกาะ
ยอเปิดตัวเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ วัดแหลมพ้อ จากนั้นจัดเดือนละ 1 - 3 ครั้ง (3) โครงการ
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ของกระทรวงมหาดไทย เกาะยอได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 1 ในจ านวน 50 ชุมชนจากท่ัวประเทศ (สยามรัฐออนไลน์, 2561: 
1) เนื่องจากเกาะยอเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีอยู่ในจังหวัด 22 เมืองท่องเท่ียวหลัก ชุมชนมีเอกลักษณ์ มี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน (CIV) มาแล้ว ซึ่งจังหวัดสงขลา ส านักงาน
พัฒนาชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดงานชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีเกาะยอขึ้นในเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ วัดแหลมพ้อ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเท่ียวและ
สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , 2561: 1) โดยจังหวัดสงขลามี
การบูรณาการแผนงานการท่องเท่ียวของจังหวัดโดยเช่ือมโยงเข้ากับแผนงานของโครงการชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีเกาะยออย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งในปีพ.ศ. 2561 มีการพัฒนาต่อยอดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 
โดยปรับเป็นโครงการตลาดประชารัฐประเภทท่ี 2 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้(ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) 
จัดกิจกรรมเปิดตลาดในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 หลังจากนั้นจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันเสาร์ 
ณ วัดแหลมพ้อ ซึ่งตลาดท่ีเกิดขึ้นเป็นอีกกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของเกาะยอ 
 หลังจากมีโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลท าให้เกิดการ   
บูรณาการกับแผนการท่องเท่ียวของจังหวัดสงขลาและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงาน
มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
ซึ่งจากปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเกาะยอได้มีการพัฒนาในหลายด้านท้ังการพัฒนาพื้นท่ีและ
โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยสะดวกในการท่องเท่ียวให้มีความสะดวกสบาย
ขึ้นในหลายบริเวณเพื่อรองรับการท่องเท่ียว เช่น ปรับปรุงถนน จัดท าป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแหลมพ้อ จุดชมท้ายเกาะและสวนสาธารณะหาดทรายเทียม เป็นต้น 
แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น มีความคึกครื้นและมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวหนาแน่นขึ้น 
ในขณะเดียวกันประชาชนก็เกิดการตื่นตัว รวมถึงเกิดการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์พื้นท่ีมากขึ้น 
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  4.3.1.2 สภาพการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ 
   1) ระดับการท่องเท่ียว  
    จังหวัดสงขลาจัดอยู่ในกลุ่ม 22 เมืองท่องเท่ียวหลักของประเทศ 
และเป็น 1 ใน 15 จังหวัดของประเทศท่ีมีผู้มาเยือนสูงและมีรายได้จากการท่องเท่ียวสูง ในการแบ่ง
เขตพัฒนาการท่องเท่ียวจัดอยู่ในกลุ่มเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจและเมืองชายแดน โดยเป็นจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพสูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลามีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย มี
เส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกอีกท้ังมีบทบาทเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านจึง
เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มหลัก คือ มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย 
รองลงมา คือ จีน ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ สถานการณ์ท่องเท่ียวของจังหวัดสงขลามีการขยายตัวต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวมุ่งพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติ 
มีรูปแบบการท่องเท่ียวหลากหลายสามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปี ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเน้นขับเคล่ือนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ 7 คลัสเตอร์ คือ ย่านเมืองเก่า
สงขลา หาดใหญ่ สะเดา เกาะยอ คาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน ้าคลองบางกล ่า และพื้นท่ีพิเศษ 4 อ าเภอ 
ในพื้นท่ีเป้าหมายท้ัง 7 แห่งนี้ชูประเด็นการท่องเท่ียวที่ต่างกัน โดยเน้นต่อยอดการพัฒนาและรักษาจุด
แข็งเดิม สร้างความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดการท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างแนวทางเช่ือมโยระหว่างแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  
 จังหวัดสงขลามีศูนย์กลางความเจริญของเมืองอยู่ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ
ส าคัญท่ีมีการค้า การลงทุน การบริการ คมนาคม และเป็นเมืองชุมทางท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
การท่องเท่ียวของอ าเภอหาดใหญ่มีลักษณะเป็นแหล่งบันเทิง การท่องเท่ียวเพื่อซื้อสินค้า การ
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและไมซ์ สถานบริการและสถานเริงรมย์ ท าให้รายได้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของ
จังหวัดกระจุกตัวอยู่ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้ความส าคัญกับการกระจายรายได้จากการ
ท่องเท่ียวให้ท่ัวถึงจึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอื่นๆ ซึ่งในระยะทางท่ีห่างจาก
อ าเภอหาดใหญ่ประมาณ 30 กิโลเมตร อ าเภอเมืองสงขลาเป็นอีกศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ
และยังคงมีสภาพของเมืองเก่ าแก่ ท่ีมี เอกลักษณ์  มีการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการรักษา
สภาพแวดล้อมของเมืองเก่า (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2561) จากศักยภาพด้านพื้นท่ีของ
อ าเภอเมืองสงขลาท าให้มีแหล่งท่องเท่ียวหลายประเภทท้ังธรรมชาติในเมือง ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเท่ียวของอ าเภอเมืองสงขลาปัจจุบันมุ่งเน้นการยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเก่า และสร้างจุดขายการท่องเท่ียวโดยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ท่ีมีความหลากหลายท้ังด้านอาหาร 
ผลิตภัณฑ์และของท่ีระลึก ส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวของเกาะยอมุ่งยกระดับการเป็นชุมชน
ท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และสร้างจุดขายการท่องเท่ียวโดย
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น าศิลปะเข้ามาผนวกในลักษณะการสร้างประติมากรรม และจัดท า Street Art เพื่อน าเสนอเรื่องราว
และอัตลักษณ์ของชุมชน 
 เกาะยอเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญอันดับต้นๆ ของอ าเภอเมืองสงขลา เนื่องจากมีความเป็น
ธรรมชาติมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่งเป็นสินค้าขึ้นช่ือของเมืองสงขลา ชุมชนมีวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งบริเวณสองข้างทางของถนนรอบเกาะประกอบไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่ และมีการประกอบอาชีพท่ีสามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมด้ังเดิมของผู้คน อีกท้ังยัง
เป็นแหล่งท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลายประกอบด้วยการเท่ียวชมธรรมชาติ รับประทานอาหาร 
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน ศึกษาประวัติศาสตร์ ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล 
เย่ียมชมโบราณสถานและพักผ่อนในบรรยากาศโฮมสเตย์ริมน้ า ประกอบกับต าแหน่งท่ีต้ังของเกาะยอ
ซึ่งห่างจากเมืองสงขลาเพียง 14 กิโลเมตร มีการเดินทางสะดวกจึงเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับการ
เดินทางมาท่องเท่ียว       
 กลุ่มนักท่องเท่ียวของเกาะยอส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
พัทลุง นครศรีธรรมราชและสตูล ชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์และ
อินโดนีเซีย นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อนและมาเป็นหมู่คณะ ส่วนท่ีมา
เป็นคู่หรือมาคนเดียวมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว พักผ่อนและทัศนศึกษา 
คนท่ีมาส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเกาะยอแล้วหลายครั้งและมีความต้องการกลับมาเท่ียวอีก เกาะยอ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี มีความครึกครื้นเป็นพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ช่วงเทศกาล ช่วงท่ีมีการจัดงานประเพณีและช่วงท่ีมีการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   2) การจัดการการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอในปัจจุบัน    
    ในปัจจุบันจังหวัดสงขลา หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเห็นถึงความ  
ส าคัญของการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งเห็นได้จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ท่ีจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการพื้นท่ีร่วมกับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 8) พร้อมท้ังมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวท่ีต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559 ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) โครงการตลาดประชารัฐและชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยมีการจัดต้ัง
คณะท างานด้านการท่องเท่ียวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและได้รับความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของต าบล การรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น 
นอกจากนี้ชาวเกาะยอยังมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการท่องเท่ียวสร้างรายได้
สู่ท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจมาสู่คนในท้องถิ่น ท้ังยังเป็นชุมชนเข้มแข็งท่ีมีความต้องการร่วมมือ
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กับหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหาร จัดการและพัฒนาการท่องเท่ียว (ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา, 2560: 25)  
 จากการส ารวจพื้นท่ีและการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ 
พบว่าเกาะยอประสบปัญหาด้านการใช้ประโยชน์พื้นท่ีจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงขึ้น
และการเพิ่มขึ้นของการท่องเท่ียวน ามาซึ่งความเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมในลักษณะการรุกล้ าพื้นท่ีป่าไม้เพื่อท าการเกษตรหรือเพื่อสร้างท่ี
อยู่อาศัยและท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว การรุกล้ าพื้นท่ีสาธารณะชายฝ่ัง การลดลงและการเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาศักยภาพและการ
จัดการพื้นท่ีท่องเท่ียว ท าให้ทราบว่าท่ีผ่านมาการจัดการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอมีประสิทธิภาพต่ า
กว่าศักยภาพท่ีพื้นท่ีท่องเท่ียวมี ส่วนในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีและส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
แผนและนโยบายต่างๆได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
   3) สถิติการท่องเท่ียว 
    ช่วงปี พ.ศ.2557-2561 สถิตินักท่องเท่ียวของจังหวัดสงขลามี
จ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในต าบลเกาะยอไม่มีการจัดเก็บสถิตินักท่องเท่ียวจึงไม่มีข้อมูลส่วนนี้ 
ตารางท่ี 7 แสดงสถิตินักท่องเท่ียวของจังหวัดสงขลา 
 

 
 
 

ที่มาข้อมูล  : ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา, (2562) 
 

   4) การเดินทาง การมาท่องเท่ียวที่ต าบลเกาะยอสามารถเดินทางได้ ดังนี้ 
    4.1) โดยรถส่วนตัว  
 จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสงขลา ระยะทาง 11.4 กม.  ใช้เวลาประมาณ 16 นาที 
 จากสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ ระยะทาง 26.1 กม.  ใช้เวลาประมาณ 41 นาที 
 จากสถานีรถไฟหาดใหญ่  ระยะทาง 26.9 กม.  ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
 จากสนามบินหาดใหญ่  ระยะทาง 37.7 กม.  ใช้เวลาประมาณ 42 นาที   
 จากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ระยะทาง 77.0 กม.  ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 29 นาที 
 

ปี นักท่องเท่ียว (คน/ปี) อัตร าการ เปล่ียนแปลง (%)

พ.ศ. 2557 6,124,972 6.3

พ.ศ. 2558 6,524,676 6.5

พ.ศ. 2559 6,675,178 2.3

พ.ศ. 2560 7,025,573 5.2

พ.ศ. 2561 7,628,813 8.6
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    4.2) โดยรถประจ าทาง  
จากอ าเภอเมืองสงขลา เดินทางโดยใช้รถสองแถวสงขลา-สิงหนคร สงขลา-ม่วงงาม หรือ สงขลา-     
ระโนดจากสนามบินหาดใหญ่ เดินทางโดยใช้รถมินิบัสซึ่งวิ่งจากนามบินเข้าเมืองหาดใหญ่ จากนั้น
เดินทางโดยรถตู้เมื่อถึงห้าแยกน้ ากระจายแล้วเปล่ียนไปเดินทางต่อด้วยรถสองแถว  
   5) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว เกาะยอเป็นเกาะขนาดเล็กท่ีมีระยะทางรอบ 
เกาะประมาณ 14 กิโลเมตร ระยะเวลาในการท่องเท่ียวที่เหมะสม คือ 1 วัน และ 1 วัน 1 คืน  
   6) การท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม คือ วัดแหล้มพ้อ วัดท้ายยอ โฮมสเตย์
สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารทะเล พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา สะพานติณสูลานนท์   
   7) ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว เกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
ปลอดภัยสูงท้ังในด้านความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติในการท่องเท่ียวซึ่งตัวพื้นท่ีไม่มีความเส่ียง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีร้ายแรงและไม่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนในด้านปัจจัยจาก
ภายนอก เช่น โจรผู้ร้าย อาชญากรรม การหลอกลวงหรือเอาเปรียบนักท่องเท่ียวพบว่าไม่ค่อยมี
เหตุการณ์เหล่านี้  ซึ่งในพื้นท่ีมีการสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียว ท าให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียวสูง 
   8) การบริการการท่องเท่ียว 
    8.1) ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต้ังอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะยอ จัดต้ังขึ้นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลการเกษตร ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 
    8.2) สภาองค์กรชุมชนและชมรมการท่องเท่ียวเกาะยอ ต้ังอยู่ใน
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สภาองค์กรชุมชนจัดต้ังขึ้นเพื่อให้ประชาชนร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แก้ปัญหาของพื้นท่ีร่วมกัน ส่วนชมรมการท่องเท่ียวเกาะยอต้ังขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของเกาะยอตามนโยบายการท่องเท่ียวท้องถิ่นของรัฐบาล โดยเป็นสถานท่ี
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกและเป็นสถานท่ีให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว  
    8.3) รถรางน าเท่ียว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีบริการ
รถรางส าหรับนักท่องเท่ียวจ านวน 3 คัน เป็นรถราง 25 ท่ีนั่ง 2 คัน และรถราง 35 ท่ีนั่ง 1 คัน โดยมี  
อัตราค่าบริการคันละ 1,500 บาทต่อเท่ียว (พร้อมพนักงานขับรถและวิทยากร) ระยะทาง
โดยประมาณ 15.2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางรอบละประมาณ 2 ช่ัวโมง มีจุดจอดรถราง 4 จุด 
คือ วัดแหลมพ้อ พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา วัดท้ายยอและจุดชมวิวท้ายเกาะ ซึ่งวิทยากรแนะน า
ความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ีพร้อมท้ังพาชมและแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีก 21 
แห่ง ดังนี้ กลุ่มสินค้า OTOP หนังปลากะพงกรอบ ซาลาเปาและไข่ครอบ กลุ่มผ้าทอดอกพิกุล ร้าน
ข้าวย าป้าหนู ร้านข้าวย าป้าล่ิม กลุ่มผ้าทอราชวัตถ์ ร้านเมืองใต้ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
วัดเขาบ่อ บ่องอ สวนเกษตรลุงวี สวนสมรมลุงไพจิตร สวนสวาลุงสุด พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดท้ายยอ 
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ศาลเจ้าไท้ก่ง จุดชมวิถีชีวิตการเล้ียงปลากะพง วัดโคกเปรี้ยว กลุ่มผ้าทอร่มไทร ร้านกาแฟบ้านโบราณ 
Bistro บ้านโบราณ 200 ปี ร้านจรรยาขนมพื้นบ้านและจุดท่องเท่ียวทางเรือท่าน้ าวัดแหลมพ้อ 
 

 
 

ภาพที่ 68 แสดงแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ 
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  4.3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปในลักษณะของการน าเสนอการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ท่ีให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเกาะยออย่างลึกซึ้ง ท้ังนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งมีละเอียดดังนี้  
   1) เทศกาลท่องเท่ียวเกาะยอ เท่ียวไทยเท่ เก๋ไก๋ สไตล์เกาะยอ เป็นการ
ด าเนินการท่ีสืบเนื่องจากโครงการหมู่บ้าน CIV โดยจัดเปิดตัวหมู่บ้าน CIV เกาะยออย่างเป็นทางการ
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมท้ังแสดงความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเท่ียว จัดขึ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดแหล้มพ้อ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ดังนี้       
1.นิทรรศการมีชีวิตสาธิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้านของดีเกาะยอและผลิตภัณฑ์ 2.คาราวานจักยาน
ปั่นท่องเท่ียวรอบเกาะ 3.บริการน าเท่ียวชมธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรม เรียนรู้ดูงานเชิงเกษตร        
4.สักการะพระนอนและสมเด็จเจ้าเกาะยอเพื่อสิริมงคล 5.เยี่ยมชมโบราณสถาน สถานท่ีส าคัญทาง
ศาสนาและบ้าน ร.ศ.113 บ้านเก่าสมัยรัชกาลท่ี5 6.เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 7.นิทรรศการและ
ประกวดภาพถ่ายวิถีเกาะยอ 8.ประกวดอาหารพื้นบ้านย าสาหร่าย ข้าวย าใบยอและเมนูเด็ดจากปลา
กะพง 9.การแข่งขันตกปลาและเรือพายชาวบ้าน 10.แสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน 11.ร้านอาหารและท่ีพักในเกาะยอมีโปรโมช่ันพิเศษ (ส านักข่าวภาคใต้ชายแดน, 2560: 1) 
 

 
 

ภาพที่ 69 แสดงการประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ : เที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สไตล์เกาะยอ 
ที่มา : ส านักข่าวภาคใต้ชายแดน, (2560) 
 

   2) ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
ด าเนินการโดยความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา จัดขึ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานประติมากรรมวัดแหลมพ้อ มี
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ดังนี้ 1.การจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.การแข่งขัน
ตกปลา 3.การประกวดภาพถ่ายย้อนยุค 4.การประกวดผ้าทอเกาะยอและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ         
5.การประกวดท าอาหาร 6.กิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะและปั่นจักรยานแรลล่ี 7.กิจกรรมนั่งรถราง
รอบเกาะ 8.กิจกรรมนั่งเรือย้อนอดีตจากเกาะยอไปบ่อยาง (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.2561:1) 
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ภาพที่ 70 แสดงบรรยากาศงาน OTOP นวัตวิถี ของต าบลเกาะยอ 
ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, (2561) 

 

   3) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) การด าเนินงานท่ี
ต่อยอดจากตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในพื้นพร้อม
กับส่ง เสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในชุมชนท่องเท่ียวเพื่อดึงคนให้มาศึกษาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
และขณะเดียวกันชาวบ้านในชุมชนก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ซึ่งเกิดประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
โดยคนในชุมชนมีการน าส้ินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาขาย เช่น ขนมคนที ขนมหม่อฉี่ จ าปาดะ
ขนุน ย าสาหร่าย ข้าวย าใบยอ เป็นต้น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) เปิดทุก
วันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น (ผู้จัดการออนไลน์, 2561: 1) 
 

    
 

ภาพที่ 71 แสดงตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) 
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์, (2561) 
 
  4.3.1.4 งานเทศกาลประจ าปี  
   งานเทศกาลของดีเกาะยอ จัดขึ้นทุกปีท่ีบริเวณหาดทรายเทียม ช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีผลไม้ในเกาะยอสุกชุกชุม ในงานมีการจ าหน่ายผลไม้สดและ
กล้าไม้พันธุ์ดี สินค้าพื้นเมืองและอาหารทะเล พร้อมท้ังมีการแสดงบนเวทีและมหรสพทางวัฒนธรรม 
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 4.3.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของต าบลเกาะยอ 

  การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและประเมินแหล่งท่องเท่ียว โดยได้น ารูปแบบ
ของการศึกษาคุณค่ามาปรับใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
คือ สรุปองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียว และการจัดการข้อมูลทรัพยากรการท่องเท่ียว ดังนี้ 

 

  4.3.2.1 สรุปองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ     
   จากการส ารวจพบว่าต าบลเกาะยอมีทรัพยากรการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่เป็นจ านวนมากและกระจายตัวอยู่ท่ัวบริเวณของพื้นท่ี จึงได้ท าการคัดเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีใช้ในการศึกษาโดยมีเงื่อนไข คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นท่ี        
มีกิจกรรมในการท่องเท่ียวและมีความดึงดูดใจให้เกิดการท่องเท่ียว ซึ่งจากทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มี
ความหลากหลายนี้ได้จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ โดยน ารายช่ือของแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆในต าบลเกาะยอมาจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 
   1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงามโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์ซึ่งดึงดูดความสนใจให้เกิดการท่องเท่ียว โดยเป็นแหล่งท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติหรือเป็นพื้นท่ีท่ีมนุษย์เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติจนเกิดความรื่นรมย์ 
 ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สวนสาธารณะหาดทรายเทียม จุดชมวิวท้ายเกาะ 
   2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม คือ สถานท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในฐานะเป็นหลักฐานส าคัญแสดงถึงอารยธรรมท้องถิ่นท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในอดีต รวมถึง
สถานท่ีจัดแต่งหรือรวบรวมศิลปวัฒนธรรม โดยมีความส าคัญในเชิงคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม  
 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดเขาบ่อ วัดแหลมพ้อ วัดโคกเปรี้ยว        
วัดท้ายยอ ศาลเจ้าไทก๋ง สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ  
   3) ทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างขึ้น โดยมีการสร้างสมและสืบทอดมาจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและเป็นท่ียอมรับในท้องถิ่นว่าเป็นส่ิงดี
งาม 
 ได้แก่ กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าล่ิม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่อง
หล้า1 กลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง  กลุ่มทอผ้าร่มไทร สวนผลไม้ลุงวี สวนสมรมลุงไพจิต สวนละมุดลุงสุด      
ประมงพื้นบ้านนายจารึก ประมงพื้นบ้านนายชัยยุทธ์ ประมงพื้นบ้านนายเดชา  
   4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก คือ
ทรัพยากรท่ีสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อบริการด้านการท่องเท่ียว   
 ได้แก่ โฮมสเตย์และรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
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  4.3.2.2 ข้อมูลทรัพยากรการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ     
   กระบวนการศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ เป็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลและท าแผนท่ีระบุต าแหน่งแหล่งท่องเท่ียว และการประเมิน 
   1) สาระส าคัญของทรัพยากรการท่องเท่ียวของต าบลเกาะยอ 
    1.1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
     (1) แหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน   
ต้ังอยู่หมู่ 8,9 บริเวณองค์การการบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ลักษณะส าคัญ เป็นพื้นท่ีท่ีมีพันธุ์ไม้      
ป่าชายเลนปกคลุมหนาแน่น เช่น ล าพู โกงกางและจาก มีสัตว์นานาชนิดท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของดินเลนน้ ากร่อยท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึงสม่ าเสมอซึ่งสามารถพบเห็นได้ โดยมีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเล็กๆมีป้ายบอกช่ือต้นไม้ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว อยู่ใน
ความดูแลขององค์การการบริหารส่วนต าบลเกาะยอ เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น. โดยไม่มีอัตรา
ค่าบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีท่ีจอดรถไว้บริการ บริเวณชายฝ่ังมีศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน 
     (2) สวนสาธารณะหาดทรายเทียม   
ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 1 ตรงข้ามกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ลักษณะส าคัญ เป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อน   
ชมทัศนียภาพธรรมชาติ มีความโดดเด่นด้วยปะติมากรรมรูปป้ันปลากะพงพ่นน้ าบนเรือส าเภา รวมถึง
รูปปั้นผลไม้ต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะยอ มีจุดชมวิวสะพานติณสูลานนท์ซึ่งเป็นจุดท่ีมองเห็น
สะพานยาวตัดข้ามทะเลสาบสงขลาสู่ฝ่ังอ าเภอสิงหนคร ยามเย็นเป็นท่ีนิยมส าหรับการพักผ่อนและตก
ปลาบริเวณริมฝ่ังและใต้สะพาน ตกตอนค่ าบนสะพานมีแสงไฟเรียงแถวเป็นแนวสวยงาม โดยสะพาน
ติณสูลานนท์เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2529 เคยเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของ
ประเทศ สะพานมี 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 เช่ือมต่อต าบลพะวงและต าบลเกาะยอ มีความยาวประมาณ 1,140 
เมตร ช่วงท่ี 2 เช่ือมต่อต าบลเกาะยอและต าบลสท้ิงหม้อ มีความยาวประมาณ 1,800 เมตร การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในความดูแลขององค์การการบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีท่ีจอดรถ ห้องน้ า ศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน 
     (3) จุดชมวิวท้ายเกาะ   
ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 8 ทางทิศใต้ของเกาะ ลักษณะส าคัญ เป็นบริเวณเนินเขาท้ายเกาะ ด้านท่ีติดกับ
ทะเลมีกลุ่มศาลาส าหรับพักผ่อนและชมทัศนียภาพไว้อ านวยความสะดวก เป็นจุดท่ีเหมาะส าหรับชม
บรรยากาศพระอาทิตย์ตกในยามเย็น โดยจะเห็นแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวน้ าเป็นประกายระยิบระยับ 
รวมถึงสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่น การวางไซดักสัตว์น้ าและกระชังเล้ียงปลาท่ีเรียง
รายอยู่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในความดูแลขององค์การการบริหารส่วนต าบลเกาะยอ
เปิดให้บริการโดยไม่มีอัตราค่าบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน  
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(ก) บรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 

   
(ข) บรรยากาศสวนสาธารณะหาดทรายเทียม 

 
 

  
(ค) จุดชมวิวท้ายเกาะ 

 

ภาพที่ 72 แสดงทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

    1.2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
     (1) พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย ในบริเวณเขาหัวแดง ลักษณะส าคัญ เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวมสมัยท่ีจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวใต้ท้องถิ่น รวมถึงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปหัตถกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชน 
พิพิธภัณฑ์มีอาคารจัดแสดง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอาคารนวมภูมินทร์ กลุ่มบ้านหลังคาบลานอ กลุ่มบ้าน
หลังคาปั้นหยาและกลุ่มบ้านหลังคาจ่ัว จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ 
ห้องเครื่องประดับ ห้องลูกปัด ห้องมีดและศาสตราวุธ ห้องเครื่องปั่นดินเผา ห้องผ้าทอพื้นเมือง โดย
จัดแสดงวัตถุของจริงท่ีเก่าแก่และทรงคุณค่าซึ่งมีประมาณ 50,000 ช้ิน และมีการผสมผสานส่ืออื่น
แสดงประกอบเนื้อหา นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีจุดชมวิวอยู่บริเวณเนินเขา เป็นหอคอยสูง 4 
ช้ัน ท่ีสามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพได้รอบทะเลสาบสงขลา เป็นมุมท่ีสวยงามมากในการ
มองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รายรอบเกาะท้ังป่าไม้ พื้นท่ีเกษตร บ้านเรือน เครื่องมือ
ประมงและกระชังปลา และกลุ่มอาคารจัดแสดงท่ีแทรกตัวอยู่อย่างกลมกลืนท่ามกลางสภาพแวดล้อม
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ธรรมชาติในเนื้อท่ี 25 ไร่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ช่วงเวลาการให้บริการ เปิดให้ชมวันทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.อัตราเข้าชม 
เด็ก 10 บาท นักศึกษา 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ส่ิงอ านวยความสะดวก มีท่ี
จอดรถ ห้องน้ า ศาลาส าหรับนั่งเล่น-พักผ่อน จุดชมวิว รวมถึงมีห้องประชุมและห้องพักไว้ให้บริการ 
     (2) ส านักสงฆ์เขากุฏิ   
ต้ังอยู่บนยอดเขากุฏิในบริเวณหมู่ท่ี 1 และ 2 ลักษณะส าคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในสมัย
อยุธยา ท่ีต้ังของส านักสงฆ์เป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในเกาะล้อมรอบด้วยป่าไม้ท่ีมีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ 
ภายในส านักสงฆ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอซึ่งเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวเกาะยอ และมี
จุดชมวิวท่ีมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาได้รอบด้าน โดยสามารถมองเห็นท้ังสะพานติณสูลา
นนท์สองช่วงและทัศนียภาพท่ีอยู่อีกฝ่ังของทะเลอย่างอ าเภอสงขลาและอ าเภอสิงหนครอย่างชัดเจน  
     (3) วัดเขาบ่อ   
ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านอ่าวทราย ลักษณะส าคัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 8 พ.ศ. 2477 ด้านหน้าของวัด
ติดทะเลสาบสงขลาด้านหลังติดเชิงเขาหัวแดง บริเวณวัดมีลานทรายบรรยากาศร่มรื่น มีพระอุโบสถ 
ถ้ าเขาบ่อ บ่อน้ าโบราณและศาลาทวดช้างซึ่งเป็นหินรูปช้างท่ีเช่ือกันว่าศักดิ์สิทธิ์และให้โชคลาภ 
     (4) วัดแหลมพ้อ   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน ลักษณะส าคัญ เป็นโบราณสถานท่ีสร้างขึ้นในรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2360 
ภายในวัดมีพระอุโบสถ เจดีย์ หอระฆังเก่าแก่ พระนอนองค์ใหญ่ และมีองค์พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ 
ส าหรับพระอุโบสถเป็นโบราณสถานส าคัญมีรูปแบบสวยงาม บริเวณวัดมีพื้นท่ีด้านหนึ่งติดทะเลสาบ
สงขลา มีท่าน้ าท่ีอยู่ติดกับเชิงสะพานติณสูลานนท์ และมีลานปฎิมากรรมปลากะพง 
       (5) วัดโคกเปรี้ยว หรือวัดคงคามัชฌิมาประดิษฐ์   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 บ้านท่าไทร ลักษณะส าคัญ สร้างขึ้นในรัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2425 บริเวณวัดเป็นท่ีลุ่มริม
ทะเล ภายในวัดมีอุโบสถท่ีสวยงามและเป็นรูปแบบด้ังเดิมของท้องถิ่น มีหอระฆังและพระพุทธรูป
เก่าแก่ วัดโคกเปรี้ยวเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร เป็นวัดท่ีมีการรณรงค์
ฟื้นฟูทะเลสาบด้วยการปลูกป่าชายเลนและท า EM Ball บ าบัดน้ าเสีย ในสมัยก่อนพื้นท่ีแถบวัดโคก
เปรี้ยวเป็นแหล่งผลิตกระเบ้ืองเกาะยอและมีเตาเผาอยู่หลายแห่ง เมื่อเลิกท ากระเบ้ืองเตาเผาได้ถูก
ท าลายไปหมด ภายหลังทางวัดได้จ าลองเตาเผาและโรงกระเบ้ืองแบบด้ังเดิมข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
     (6) วัดท้ายยอ   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ลักษณะส าคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่และเป็นวัดแห่งแรกท่ีสร้างขึ้นใน
เกาะยอ โดยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาช่วงปี พ.ศ. 2311 บริเวณด้านหน้าวัดติดกับทะเลสาบสงขลามี
ศาลาท่าน้ ายืนออกไปในทะเล ด้านหลังเป็นเนินเขาเพหารท่ีมีสภาพเป็นป่าไม้ด้ังเดิมของเกาะยอ บน
ยอดเขามีเจดีย์โบราณทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้นประดับ ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น มี
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สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีสวยงามมากท้ังอุโบสถ โรงธรรม หอระฆัง กุฎิเรือนมงคลสูตร
และบ่อน้ าโบราณ  
     (7) ศาลเจ้าไทก๋ง   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 7 บ้านป่าโหนด ลักษณะส าคัญ สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นศาลเจ้าจีนท่ีเหลืออยู่เพียง
แห่งเดียวในเกาะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีบ่อน้ าโบราณ รอบบริเวณมีลานหญ้าและต้นไม้ท่ีแนวเขต    
     (8) สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ  
ลักษณะส าคัญ เรือนไม้เก่าแก่มีอายุอยู่ในช่วง 70 - 200 ปี มีสัดส่วนสวยงาม มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์  
 
 

   
(ก) 

 

   
(ข) 

     
                      (ค)                                           (ง)                                            (จ) 

   
                      (ฉ)                                           (ช)                                            (ซ) 

 

ภาพที่ 73 แสดงทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนสถาน 
 (ก) แสดงพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (ข) แสดงส านักสงฆ์เขากุฏิ  (ค) แสดงวัดเขาบ่อ                                
 (ง) แสดงวัดแหลมพ้อ  (จ) แสดงวัดโคกเปร้ียว  (ฉ) แสดงวัดท้ายยอ 
 (ช) แสดงศาลเจ้าไทก๋ง  (ซ) แสดงสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ 
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    1.3) ทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      (1) กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าล่ิม  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านนอก ลักษณะส าคัญ มีนางล่ิม สงเคราะห์ เป็นประธานกลุ่ม ร้านเดิมอยู่บริเวณหน้า
ตลาดท่ีหมู่ 3 โดยไม่มีโรงเรือนในการทอผ้า ต่อมาเปิดร้านขึ้นอีกแห่งท่ีหมู่ 2 โดยมีหน้าร้านจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายข้ึนจากผ้าผืนเป็นเส้ือผ้าชายหญิงและชุดส าเร็จรูป พร้อมท้ังมี
โรงเรือนเป็นสถานท่ีฝึกและผลิตของสมาชิก เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทอผ้าของกลุ่มได้  
     (2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านนอก ลักษณะส าคัญ มีนายสมหมาย พงศ์พฤกษ์ เป็นประธานกลุ่ม จดทะเบียนจัด 
ต้ังกลุ่มในปี พ.ศ. 2544 ทางกลุ่มได้น าความรู้ในการทอผ้าจากคนรุ่นก่อนๆมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
พร้อมท้ังพัฒนาวิธีการทอและลายผ้า พร้อมท้ังมีโรงเรือนเป็นสถานท่ีฝึกและผลิตของสมาชิก เปิดให้ผู้ 
สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทอผ้าของกลุ่มได้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอได้รับการคัดสรร
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2552 สินค้าได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม  
     (3) กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า 1   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านนอก ลักษณะส าคัญ มีนายวิชัย มาระเสนา เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 
ได้ขอช่ือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่ากลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหลาท่ี 1 โดยได้รับ
ตราสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ท าให้ผ้าของกลุ่มมีใบมาตรฐานรับรองสินค้า พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดสรร
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ต่อมา พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว 
ระดับประเทศ ปัจจุบันทางกลุ่มก าหนดหลักเกณฑ์คือสินค้าต้องมีคุณภาพและสะท้อนถึงวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สมาชิกกลุ่มมีท้ังประเภททอผ้าท่ีกลุ่มและรับงานไปทอท่ีบ้าน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นการรื้อฟื้นลายด้ังเดิมและการทอแบบเก็บขอบท่ีปราณีตซึ่งใช่ทักษะฝีมือขั้นสูง 
     (4) กลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน ลักษณะส าคัญ มีนางอารีย์ ไชยบุพผา เป็นประธานกลุ่ม การด าเนินงาน
ของกลุ่มเป็นลักษณะการจ้างแรงงานช่างในการทอผ้าโดยให้ค่าจ้างเป็นจ านวนหลา โดยสมาชิกจะรับ
วัสดุทอจากทางกลุ่มแล้วน ากลับไปทอท่ีบ้าน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเน้นสีสันสดใส ลวดลายตามวัสดุ
และความนิยมของตลาดในเวลานั้น   
     (5) กลุ่มทอผ้าร่มไทร    
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 บ้านท่าไทร ลักษณะส าคัญ มีนางยมนา สินธุรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งสืบทอดการทอ
ผ้ามาจากบิดาช่ือครูกริ้ม สินธุรัตน์ ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นท่ี 4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ครูกริ้ม
เป็นผู้มีฝีมือในการทอผ้าและมีส่วนส าคัญในการฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอ ครูกริ้มเกิดมาในครอบครัวท่ีท า
อาชีพทอผ้าและได้เรียนการทอผ้ามาจากช่ือนายยี่ แสงอรุณ ซึ่งเป็นครูไทยท่ีได้เรียนการทอผ้ากับครู
จีนท่ีกรมการเมืองสงขลาส่งมา ต่อมาครูกริ้มได้ต้ังโรงทอผ้าของตัวเองขึ้น ใน พ.ศ. 2516 คุณหญิง    
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ช่ืนจิตต์ สุขุมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมารื้อฟืนผ้าทอเกาะยอขึ้น ครูกริ้มและช่างทอฝีมือดีท่ีเหลืออยู่
เพียงไม่กี่คนได้ช่วยกันได้สอนศิลปะการทอผ้าให้แก่ช่างทอรุ่นใหม่ กระท้ังผ้าทอเกาะยอออกสู่ตลาด
อีกครั้งท าให้ในเกาะยอมีผู้ทอผ้าเพิ่มขึ้นมีการรวมกลุ่มและยึดการทอผ้าเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบันกลุ่ม
ร่มไทรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจากอัตลักษณ์ของลวดลายเดิม รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
เกิดความหลากหลาย พร้อมท้ังมีโรงเรือนเป็นสถานท่ีฝึกและผลิตของสมาชิก เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้วิธีการทอผ้าของกลุ่มได้ 
 

               
(ก) กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าลิ่ม               

               
(ข) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 

                
(ค) กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์แสงส่องหล้า 1    

                                                                          
(ง) กลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง 

               
(จ) กลุ่มทอผ้าร่มไทร 

 

ภาพที่ 74 แสดงทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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     (6) สวนผลไม้ลุงวี   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านนอก ลักษณะส าคัญ รต.ทวี ชาตะวิทยากูล เจ้าของสวนผลไม้ลุงวีท่ีนอกจากเป็น
ชาว สวนแล้วยังเป็นรองประธานกลุ่มไม้ผลเกาะยอและรองประธานชมรมท่องเท่ียวเกาะยอ โดยสวน
มีพื้นท่ี 3 ไร่ ปลูกจ าปาดะขนุน 50 กว่าต้น เป็นสวนท่ีส่งเสริมการยกระดับจ าปาดะขนุนให้เป็นไม้
ผลอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น พร้อมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกษตรท่ีต้องการให้ท่องเท่ียวเข้ามา
สัมผัสกับ บรรยากาศธรรมชาติความสวยงามของเกาะยอ มีการสร้างความหลากหลายแก่จ าปาดะ
ขนุนด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไอศกรีมและเค้ก และพัฒนาส่วนอื่นของจ าปาดะขนุนให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์  
     (7) สวนสมรมลุงไพจิต  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 6 บ้านในบ้าน ลักษณะส าคัญ นายไพจิตร ปริศวงศ์ เกษตรกรผู้ท าสวนสมรมกว่า 50 ปี 
โดยสวนมีพื้นท่ีประมาณ 24 ไร่ มีผลไม้นานาชนิด เป็นสวนท่ีท าการเกษตรแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ี
ผลิตขึ้นเอง ลุงไพจิตมีวิธีการดูแลสวนรวมถึงเทคนิคในการเลือกพันธุ์ไม้มาปลูกโดยมีความเหมาะสม
กับพื้นท่ีและสามารถอยู่ร่วมกับพืชชนิดอื่นได้ สวนสมรมเปิดให้เข้าชมส าหรับผู้ท่ีสนใจอยากเรียนรู้
และศึกษาเทคนิควิธีการปลูกพืชต่างๆของสวน 
     (8) สวนละมุดลุงสุด   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 6 บ้านในบ้าน ลักษณะส าคัญ มีนายวิสุทธิ์ สวัสด์ิมณี เป็นเจ้าของ สวนละมุดลุงสุดเป็น
สวนด้ังเดิมซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีเนื้อท่ีกว่า 4 ไร่ ภายในสวนมีละมุดไม่ต่ ากว่า 180 ต้น และ
มีต้นละมุดเก่าแก่ซึ่งบางต้นมีอายุถึง 100 ปี เนื่องจากสภาพดินเค็มของเกาะยอมีความเหมาะสมกับ
ละมุดผลผลิตท่ีได้จึงรสชาติหวานเข้มท าให้เป็นท่ีนิยมและขายได้ราคาดี 
     (9) กลุ่มประมงพื้นบ้านนายจารึก  
ต้ังอยู่ ท่ีหมู่ 7 บ้านป่าโหนด ลักษณะส าคัญ มีนายจารึก กาลานุสนธิ์ เป็นประธานกลุ่ม เป็นการ
ประกอบอาชีพเสริมและรองรับการท่องเท่ียวซึ่งท าควบคู่ไปกับการท าประมงท่ีท าอยู่แต่เดิม โดยมี
บริการล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านซึ่งสามารถสัมผัสกิจกรรมต่างๆได้อย่างใกล้ชิด 
     (10) กลุ่มประมงพื้นบ้านนายชัยยุทธ์  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ลักษณะส าคัญ มีนายชัยยุทธ์ เสาวคนธ์ เป็นประธานกลุ่ม เป็นการ
ประกอบอาชีพเสริมและรองรับการท่องเท่ียวซึ่งท าควบคู่ไปกับการท าประมงท่ีท าอยู่แต่เดิม โดยมี
บริการล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านซึ่งสามารถสัมผัสกิจกรรมต่างๆได้อย่างใกล้ชิด 
     (11) กลุ่มประมงพื้นบ้านนายเดชา   
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ลักษณะส าคัญ มีนายเดชา มีสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม เป็นการประกอบ
อาชีพเสริมและรองรับการท่องเท่ียวซึ่งท าควบคู่ไปกับการท าประมงท่ีท าอยู่แต่เดิม โดยมีบริการ
ล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านซึ่งสามารถสัมผัสกิจกรรมต่างๆได้อย่างใกล้ชิด  
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(ช) 

 

ภาพที่ 74 แสดงทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 
 (ช)  แสดงการท่องเท่ียวกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  ท่ีมา : เอะอะเที่ยว, (2560) 
 

    1.4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านบริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
     (1) โฮมสเตย์ เป็นท่ีพักในบรรยากาศชาวประมงพื้นบ้านท่ี
มีการพัฒนารูปแบบมาจากขน าน้ าหรือท่ีพักช่ัวคราวในทะเลท่ีใช้ส าหรับเฝ้ากระชังเล้ียงปลา เป็นเสา
ปักลงไปในน้ ามีส่วนพื้นท่ีปิดล้อมผนัง-หลังคา และส่วนพื้นท่ีเปิดโล่งเป็นระเบียง โดยมีห้องนอนรวม 
ห้องน้ า ครัวและท่ีพักผ่อนไว้บริการ มีกิจกรรมต่างๆเป็นบริการเสริม เช่น ล่องเรือชมธรรมชาติรอบ
ทะเลสาบสงขลา เรียนรู้วิถีชีวิตการท าประพื้นบ้านและรับประทานอาหารทะเลสดๆ โฮมสเตย์ของ
ต าบลเกาะยอมีท้ังแบบริมชายฝ่ังและแบบท่ีอยู่ในทะเล เหมาะส าหรับผู้เข้าพักท่ีเดินทางมาเป็น
ครอบครัวใหญ่หรือมาเป็นหมู่คณะเพราะโฮมสเตย์มีลักษณะเป็นบ้านหลังใหญ่จุคนได้ 10 - 20 คน ใน
ราคาคืนละประมาณ 2,000 - 2,500 บาท นอกจากโฮมสเตย์ยังมีท่ีพักในรูปแบบรีสอร์ทและโรงแรม 
จากการส ารวจในปัจจุบันมีท่ีพักท้ังโฮมสเตย์ รีสอร์ทและโรงแรมจ านวน 47 แห่ง โดยมีโฮมสเตย์
จ านวน 72 หลัง แบ่งเป็นโฮมสเตย์ในรูปแบบเสาปักลงไปในน้ า 63 หลัง และแบบแพลอยน้ า 9 หลัง  
     (2) ร้านอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทะเล โดยมีท้ัง
ท่ีต้ังอยู่ริมถนนสายหลักและในตัวเกาะ ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบสงขลามีอาหารทะเลสดๆรสชาติเข้มข้น
แบบชาวใต้ไว้บริการ บรรยากาศเหมาะแก่การรับประทานอาหารท้ังช่วงกลางวันและค่ าคืน มีเมนูหลัก 
คือ แกงส้มปลากะพง อาหารทะเลเผา ห่อหมกทะเล หมึกผัดไข่เค็ม หมึกหวาน ไอ้คล้ังทะเลโหด และ
ย าสาหร่ายทะเล จากการส ารวจพบว่าปัจจุบันต าบลเกาะยอมีร้านอาหารจ านวน 17 แห่ง 
     (3) ร้านกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นมีการตกแต่งในสไตล์ต่างๆ มี
มุมท่ีจัดไว้ส าหรับถ่ายรูป มีบรรยากาศร่มรื่นเห็นวิวของทะเลสาบสงขลา ภูเขาและธรรมชาติ ซึ่งเหมาะ
แก่การพักผ่อน จากการส ารวจพบว่าปัจจุบันต าบลเกาะยอมีร้านกาแฟจ านวน 10 แห่ง 
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     (4) ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง อยู่บริเวณถนนสายหลัก
แถบหมู่ 3 เป็นแหล่งจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ประเภทอาหารทะเล   
แปรรูป อาหาร ขนมพื้นบ้าน ผลไม้และผ้าทอ จากการส ารวจพบว่าปัจจุบันมีจ านวน 17 ร้าน  
 

    
                    (ก)                                             (ข)                                          (ค) 

      
  

     
(ง) 

     
(จ) 

   
                                          (ฉ)                                                           (ช) 

 

ภาพที่ 75 แสดงทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (ก) ตัวอย่างโฮมสเตย์ในเกาะยอ (ข) ตัวอย่างรีสอร์ทในเกาะยอ     (ค) ตัวอย่างโรงแรมในเกาะยอ                       
 (ง) ตัวอย่างร้านอาหารริมถนนสายหลัก (จ) ตัวอย่างร้านอาหารในตัวเกาะของเกาะยอ  
 (ฉ) ตัวอย่างร้านกาแฟในเกาะยอ         (ช) ตัวอย่างร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในเกาะยอ 
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โดยสามารถระบุต าแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวได้ ดังนี ้ 
 

 
 

ภาพที่ 76 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 77 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
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ภาพที่ 78 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ภาพที่ 79 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ภาพที่ 79 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 



  185 

 
 

ภาพที่ 80 แสดงต าแหน่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภท และการวมกลุ่มของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
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   2) การประเมิน คุณ ค่าและศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่ อจัดอัน ดับ
ความส าคัญ 
    แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในเกาะยอ แต่ละแห่งมี
คุณค่าและศักยภาพท่ีท้ังเหมือนและแตกต่างกัน จึงต้องมีการประเมินว่าแหล่งใดมีความส าคัญมาก
น้อยกว่ากันเพื่อจัดอันดับความส าคัญในการพัฒนา โดยผลท่ีได้จากการประเมินนี้จะแบ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับสูง กลุ่มแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญระดับปานกลาง และกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับต่ า เพื่อน าไปสู่การ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในขั้นต่อไป  
 ส าหรับการประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ เป็นการสร้าง
กรอบการพิจารณาและก าหนดตัวช้ีวัด โดยก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละหัวข้อและก าหนดคะแนน      
น าผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้ไปจัดอับดับความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
    2.1) การประเมินคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  
     คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง คุณลักษณะส าคัญ  
ในตัวเองของแหล่งท่องเท่ียวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพพื้นท่ี โดยสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติหรือคุณประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
 ในการประเมินจะประเมินเฉพาะทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าผูกติดกับพื้นท่ีใน 3 
ประเภทเท่านั้น ซึ่งกรอบการพิจารณามี 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
     2.1.1) ความมี คุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมและพื้นท่ีท่ียังคงความเป็นธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียว 
พิจารณาจาก ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและแหล่งธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุม  
แบ่งกรอบการประเมิน 3 ระดับ  - ระดับสูง คือ เป็นแหล่งท่ีมีสภาพธรรมชาติด้ังเดิมอยู่ในสภาพดี  
หรือแหล่งท่ีมีสภาพธรรมชาติถูกดัดแปลงหรือตกแต่งบางส่วน มีร่องรอยการรบกวนจากมนุษย์อยู่บ้าง
แต่ยังคงสภาพเดิมไว้เป็นหลัก 
    - ระดับปานกลาง คือ เป็นแหล่งท่ีมีสภาพธรรมชาติกึ่งหนึ่งส่วน
พื้นท่ีกึ่งหนึ่งถูกรบกวนหรือดัดแปลงจากการกระท าของมนุษย์ หรือเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีได้รับการ
ปรุงแต่งมีการผสมผสานหรือตกแต่งขึ้น 
    - ระดับต่ า คือ เป็นแหล่งท่ีมีสภาพธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกท าลาย มี
ส่ิงก่อสร้างเข้ามาแทนท่ี เหลือบริเวณท่ียังคงสภาพธรรมชาติอยู่น้อย หรือเป็นแหล่งท่ีสร้างขึ้นเลียน 
แบบธรรมชาติโดยไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี (กรมการท่องเท่ียว, 2557: 18) 
     2.1.2) ความมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การถ่ายทอด
หรือสะท้อนเรื่องราวในอดีตผ่านวิธีต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน การ 
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เปล่ียนแปลงและพัฒนาการในการด ารงชีวิต ความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญหรือบุคคลส าคัญ  
พิจารณาจาก  ความมีคุณค่าประวัติศาสตร์ 2 ประการ  ดังนี้ 
    - คุณค่าด้านอายุ ความเก่าแก่ การมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน 
     - คุณค่าทางสังคม การสะท้อนเรื่องราวในอดีต มีความเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญ และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องผูกพันกับท้องถิ่น 
แบ่งกรอบการประเมิน 3 ระดับ - ระดับสูง คือ มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานเก่าแก่มาก มีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญหรือบุคคลส าคัญและมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับท้องถิ่น 
    - ระดับปานกลาง คือ มีประวัติความเป็นมาแต่ไม่ยาวนาน ไม่เก่า 
แก่มากนัก มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญหรือมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับท้องถิ่น  
    - ระดับต่ า คือ เป็นส่ิงเกิดขึ้นใหม่แต่มีเรื่องราวที่สัมพันธ์กับท้องถิ่น 
     2.1.3) ความมี คุณ ค่าด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ก าหนดหรือให้ค่ากับส่ิงท่ีสร้างขึ้นมา ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นรูปธรรมจับต้องได้
และท่ีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ โดยจะน าคุณค่าวัฒนธรรม 4 ประการ คือ คุณค่าเชิงอัตลักษณ์ 
คุณค่าเชิงวิชาการและเทคนิค คุณค่าเชิงสุนทรียะ และคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ มาใช้ในการประเมิน
พิจารณาจาก ความมีคุณค่าวัฒนธรรม 4 ประการ ดังนี้ 
    - คุณค่าเชิงอัตลักษณ์ การส่ือถึงความหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดง
หรือสะท้อนให้เห็นถึงรากเหงา แก่นแท้และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันกับท้องถิ่น 
    - คุณค่าเชิงวิชาการและเทคนิค ความรู้หรือวิธีการท่ีผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปเรียนรู้ได้ เป็นคุณค่าท่ี
เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เช่น การออกแบบ วิธีการ โครงสร้าง ลวดลาย หน้าท่ี
การใช้งาน ทักษะฝีมือและการเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น 
    - คุณค่าเชิงสุนทรียะ องค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีมีความงดงามโดย
เกี่ยว ข้องกับประสาทสัมผัสด้านการรับรู้ เช่น รูปทรง ขนาด สี พื้นผิว รวมถึงศิลปะวิทยาการ แรง
บันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ ประโยชน์ด้านการใช้งาน และความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกันของพื้นท่ี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม 
    - คุณค่าเชิงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ การเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการใช้
สอยส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ การท่องเท่ียว การพักผ่อนและสร้างรายได้ในทางเศรษฐกิจ    
แบ่งกรอบการประเมิน 3 ระดับ  - ระดับสูง คือ มีคุณค่าวัฒนธรรมครบท้ัง 4 ข้อ 
    - ระดับปานกลาง คือ มีคุณค่าวัฒนธรรม 2 หรือ 3 ข้อ 
    - ระดับต่ า คือ มีคุณค่าวัฒนธรรม 1 ข้อ หรือไม่มีเลย 
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    2.2) การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  
     ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ความพร้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุงหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในการ
ประเมินก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
     2.2.1) ด้านกายภาพของพื้น ท่ี คือ การท่องเท่ียวท่ีมี
พื้นฐานอยู่บนธรรมชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบนิเวศ แหล่ง
วัฒนธรรมและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีปัจจัยดังนี้  
      (1) สภาพทางกายภาพ หมายถึง สภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมของทรัพยากรการท่องเท่ียวมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี มีความเป็น 
มาท่ีเกี่ยวเนื่องผูกพันกับท้องถิ่นในด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวิถีชีวิต   
พิจารณาจาก ความพร้อมและสภาพโดยรวมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์บริบทของท้องถิ่น                              
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้   - การแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสะท้อนเรื่องราวความเป็นมา 
    - ความกลมกลืนกับบริบทของท้องถิ่น 
    - มีการบ ารุงรักษาสถานท่ีให้คงอยู่ในสภาพท่ีดี  
    - มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น ส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเท่ียว    
      (2) การเข้าถึง   
พิจารณาจาก ระยะห่างจากถนนหลักไปยังแหล่งท่องเท่ียว   
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้   - ถนนทางเข้ามีความสะดวก เส้นทางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
    - มีขนาดความกว้างท่ีเหมาะสม 
    - ต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถสังเกตได้ง่าย เป็นจุดผ่านการสัญจร 
หรือเป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคัญ     
       (3) ส่ิงอ านวยความสะดวก   
พิจารณาจาก การมีส่ิงท่ีช่วยรองรับความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเท่ียว   
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้   - มีป้ายน าทางและป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  
     - มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
    - มีส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น เช่น ทางเท้า ท่ีนั่ง ห้องน้ า ถังขยะ  
    - ส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ ในต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม 
สามารถใช้งานได้ดีและมีจ านวนเพียงพอ 
      (4) ความเช่ือมต่อและการรวมกลุ่มของแหล่ง
ท่องเท่ียว หมายถึง การกระจุกหรือกระจายของท่ีต้ังแหล่งท่องเท่ียว ท่ีสามารถเดินทางจากแหล่งหนึ่ง
ไปยังอีกแหล่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเดินทางไปท่องเท่ียวมากกว่าแหล่ง 
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ท่องเท่ียวที่อยู่โดดๆ ห่างไกลจากแหล่งอื่นๆ 
พิจารณาจาก  การรวมกลุ่มกันของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้   - มีระยะห่างจากแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆไม่มาก 
    - ต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีมีการรวมกลุ่มกันของแหล่งท่องเท่ียว 
    - เป็นแหล่งท่องเท่ียวมีคุณค่าหรืออยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณค่า   
      2.2.2) ด้านการสร้างกิจกรรม คือ กิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นการเพิ่ม พูนความรู้และประสบการณ์ท่องเท่ียว ซึ่งมีปัจจัยดังนี้   
      (1) โอกาสส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ   
พิจารณาจาก ความหลากหลายของกิจกรรมและความเอื้ออ านวยต่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมสนับสนุน 
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้  - กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย   
    - กิจกรรมการในท่องเท่ียวเอื้ออ านวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ น าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท่องเท่ียว  
    - รูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวมีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเท่ียว  
    - แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพท่ีเอื้ออ านวยต่อการน าไปสู่การต่อยอด 
หรือพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
     2.2.3) ด้านการมีส่วนร่วม คือ ชุมชนกับการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีปัจจัย ดังนี้ 
      (1) การรวมกลุ่มในชุมชน หมายถึง คนในชุมชน    
มีบทบาทเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมจัดการการท่องเท่ียวและกิจกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียวที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
พิจารณาจาก การรวมตัวกันของคนในชุมชนจัดต้ังกลุ่ม หรือร่วมมือกันเพื่อด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวกับการอนุรักษ์ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ   
มีปัจจัยประกอบดังนี้  - การรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
    - การรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่น 
    - การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
      (2) โอกาสท่ีชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ 
พิจารณาจาก  การท่ีชุมชนได้รับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออม  
โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้  - ชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวและเกิดการกระจายรายได้ 
    - ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสการมีรายได้และการ
จ้างงาน 
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    2.3) การจัดอันดับความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว   
     จากกรอบการพิ จารณาในการประเมิน คุณ ค่าและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวน ามาสร้างแบบฟอร์มการให้คะแนน และก าหนดค่าน้ าหนัก คะแนน การ
ให้คะแนน คิดคะแนน การก าหนดระดับความส าคัญ เพื่อน าไปสู่การการจัดอันดับความส าคัญ ดังนี้   
     2.3.1) ค่าน้ าหนัก ต้ังค่าน้ าหนักตามความส าคัญหัวข้อ  
      (1) การประเมนิคุณค่า 
 - ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค่าน้ าหนัก 4 
 - ด้านประวัติศาสตร์ ค่าน้ าหนัก 4 
 - ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ค่าน้ าหนัก 4 
      (2) การประเมินศักยภาพ   
 - ด้านกายภาพของพื้นท่ี ค่าน้ าหนัก 4  
 - ด้านกิจกรรม ค่าน้ าหนัก 1 
 - ด้านและการมีส่วนร่วม ค่าน้ าหนัก 2 
     2.3.2) คะแนน ให้คะแนนเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 - ระดับสูง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 - ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 - ระดับต่ า มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน  
     2.3.3) การคิดคะแนน น าค่าน้ าหนักมาคูณกับคะแนนจึง
จะเป็นค่าคะแนนท่ีได้   
     2.3.4) การก าหนดระดับความส าคัญ เป็นการน าค่า
คะแนนท่ีได้ของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งมาเทียบกับตารางระดับความส าคัญเพื่อสรุปความส าคัญ 
 จากค่าน้ าหนักและคะแนนท่ีก าหนดไว้ พบว่าในการประเมินจะมีค่าคะแนนต่ าสุด 19 
คะแนน และมีค่าคะแนนสูงสุด 57 คะแนน ในการประเมินต้องการสรุปความส าคัญของแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลางและต่ า จึงใช้วิธีการแจกแจงความถี่มาสร้างตารางก าหนด
ระดับความส าคัญ 
 

 
 

ภาพที่ 81 แสดงสูตรค านวณการแจกแจงความถ่ี 

R = P ÷ N

       เม่ือ   P = พิสัย  ซ่ึงหาได้จากสูตร  P = ค่าสูงสุด – ค่าต่่าสุด

              R = ความกว้างของอันตรภาคช้ัน

              N = จ่านวนช้ัน

      ปล. ผลลัพธ์ทีไ่ด้ถ้าเป็นทศนิยมต้องปัดเป็นจ่านวนเต็มเสมอ
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จากการแทนค่าในสูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ันได้เท่ากับ 13 เขียนอันตรภาคช้ันจากค่าต่ า 
สุดไปหาค่าสูงสุด และจากนั้นน ามาสร้างกรอบก าหนดระดับความส าคัญ ได้ดังตารางท่ี 8    
ตารางท่ี 8 แสดงกรอบก าหนดระดับความส าคัญ   
 

 
 

 การประเมินคุณค่าโดยการระบุรายละเอียดมีดังตารางท่ี 9 ส่วนการประเมินคุณค่าและ   
ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจัดอับดับความส าคัญในการพัฒนาละเอียดมีดังตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการประเมินคุณค่า  
 

 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับความส าคัญ

20 - 32 ต่่า

33 - 45 ปานกลาง

46 - 57 สูง

ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า

ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 สภาพเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลน  มีพันธ์ุไม้ เช่น  มีความเก่าแก่ไม่มาก  มีคุณค่าสะท้อนเร่ือง  เชิงอัตลักษณ์  แสดงความเป็นธรรมชาติสภาพด้ังเดิมของพ้ืนท่ี

 โกงกาง ล าพู  โดยมีการท าสะพานเล็กๆ  ราวด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ี  มีความเก่ียว  เชิงวิชาการและเทคนิค  -
 ส าหรับเดินเท้า  เป็นเส้นทางศึกษาป่าชาย  ข้องผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 เลน  แต่ยังคงสภาพธรรมชาติเป็นหลัก  เชิงเศรษฐกิจ  เอ้ือประโยชน์ในการเป็นท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อน

สูง ปานกลาง ปานกลาง

 พ้ืนท่ีบางส่วนเป็นพ้ืนท่ะรรมชาติมีป่าสน  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่มีเร่ืองราวท่ีสัมพันธ์  เชิงอัตลักษณ์  -
 ริมหาด  พ้ืนท่ีอีกส่วนเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีถูก  กับประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน  เชิงวิชาการและเทคนิค  -
 สร้างข้ึนใหม่ให้เป็นสวนสาธารณะ มีต้นไม้  เชิงสุนทรียะ  -
 ลานหญ้า และประติมากรรม  เชิงเศรษฐกิจ  เอ้ือประโยชน์ในการเป็นท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อน

ปานกลาง ต่ า ต่ า

 เป็นศาลาชมวิวท่ีสร้างย่ืนออกมาจากเชิง  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่มีเร่ืองราวท่ีสัมพันธ์  เชิงอัตลักษณ์  -
 เขาลงสู่ทะเล  โดยรอบสภาพแวดล้อมเป็น  กับประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน  เชิงวิชาการและเทคนิค  -
 ธรรมชาติ  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 เชิงเศรษฐกิจ  เอ้ือประโยชน์ในการเป็นท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อน

ต่ า ต่ า ปานกลาง

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติด้ังเดิมของ  เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมเร่ืองราวทางประวัติ  เชิงอัตลักษณ์  เป็นแหล่งรวบรวมเร่ืองราวและส่ิงของท่ีสะท้อน

 เกาะยอ  มีกลุ่มอาคารของพิพิธภัณฑ์  ศาสตร์ของท้องถ่ิน ในรูปแบบต่างๆท้ังบัน                  แก่นแท้ของพ้ืนท่ีและแสดงอัตลักษณ์ท้องถ่ิน

 แทรกตัวอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  ทึก เอกสารวิชาการ โบราณวัตถุและอ่ืนๆ  เชิงวิชาการและเทคนิค  การเล่าเร่ืองราวและผสมผสานส่ืออ่ืนๆ

 และสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีคุณค่าด้านอายุและผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงสุนทรียะจัดแสดงวัตถุจริงท่ีเก่าแก่และทรงคุณค่าจ านวนมาก

 เชิงเศรษฐกิจ  เอ้ือประโยชน์ในการเป็นท่ีเรียนรู้และท่องเท่ียว

สูง ปานกลาง สูง

                                                                     คุณค่า

1) ทรพัยากรกาทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

สวนสาธารณะหาดทรายเทียม

จุดชมวิวท้ายเกาะ

แหล่งท่องเท่ียว

2) ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละศลิปกรรม

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
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ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า

ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 บริเวณโดยรอบมีสภาพเป็นธรรมชาติซ่ึง  สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  แต่ไม่ปรากฏปีท่ี  เชิงอัตลักษณ์  การส่ือความหมายและความผูกพันธ์กับท้องถ่ิน

 เป็นป่าไม้ด้ังเดิมของเกาะยอ  บริเวณ  สร้าง  ได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  เชิงวิชาการและเทคนิค  เจดีย์ก่ออิฐถือปูนสร้างอยู่บนยอดเขา

 ส านักสงฆ์มีกลุ่มอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  จากกรมศิลปากร  เป็นท่ีประดิษฐานอัฐิสม  เชิงสุนทรียะความงดงามร่มร่ืนของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 ลานจอดรถและถนน  แทรกอยู่กับบริบท  เด็จเจ้าเกาะยอซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจผู้คน  เชิงเศรษฐกิจ เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเป็นท่ีท่องเท่ียว

สูง สูง สูง

 พ้ืนท่ีด้านหลังวัดติดกับเชิงเขา  มีสภาพ  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  ช่วงรัชกาลท่ี 8  เชิงอัตลักษณ์  -

 เป็นป่าไม้ด้ังเดิม  มีต้นไม้หนาแน่น  สภาพ  พ.ศ.2477 ยังไม่ได้รับข้ึนทะเบียนโบราณ  เชิงวิชาการและเทคนิค  -

 ค่อนข้างสมบูรณ์  มีถ้ าเล็กขนาดภายในวัด  สถาน  มีความผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงสุนทรียะความงดงามร่มร่ืนของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 บริเวณวัดมีบรรยากาศสงบและร่มร่ืน  เชิงเศรษฐกิจ เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเป็นท่ีท่องเท่ียว

สูง ปานกลาง ปานกลาง

 มีพ้ืนท่ีธรรมชาติอยู่เฉพาะท่าน้ าริมทะเล  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  ช่วงรัชกาลท่ี 2  เชิงอัตลักษณ์ พระนอนองค์ใหญ่ อุโบสถแบบพระราชนิยม ร.3

 สาบ  พ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆถูกพัฒนาเป็นอาคาร  พ.ศ. 2360  ได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณ  เชิงวิชาการและเทคนิค  การสร้างอุโบสถงานฝีมือช่างท้องถ่ิน

 ส่ิงปลูกสร้างและลานจอดรถ  โดยมีพ้ืนท่ี  สถานจากกรมศิลปากร  เป็นวัดเก่าแก่ท่ี  เชิงสุนทรียะความงดงามร่มร่ืนของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 ท่ีเขียวซ่ึงท าข้ึนใหม่แทรกอยู่อย่างบางเบา  อยู่คู่ชุมชนและผูกพันธ์กับท้องถ่ินยาวนาน  เชิงเศรษฐกิจ เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า สูง สูง

 มีพ้ืนท่ีธรรมชาติอยู่เฉพาะท่าน้ าริมทะเล  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  ช่วงรัชกาลท่ี 5  เชิงอัตลักษณ์  -

 เป็นชายเลนท่ีปลูกข้ึนใหม่เพ่ือทดแทนป่า  พ.ศ. 2425  ยังไม่ได้รับข้ึนทะเบียนโบราณ  เชิงวิชาการและเทคนิค การออกแบบและวิธีสร้างพระอุโบสถ

 ชายเลนท่ีลดจ านวนลงไป  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่  สถาน  มีความผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงสุนทรียะ  -

 ของวัดถูกพัฒนาเป็นส่ิงปลูกสร้าง  เชิงเศรษฐกิจ เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า ปานกลาง ปานกลาง

 ด้านหลังวัดติดกับเนินเขาเพหาร  มีสภาพ  สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2311  ได้  เชิงอัตลักษณ์วัดแห่งแรกของเกาะยอเป็นศูนย์กลางชุมชนในอดีต

 เป็นธรรมชาติ  ป่าไม้ด้ังเดิมของเกาะยอ  รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจากกรม  เชิงวิชาการและเทคนิค เจดีย์ พระอุโบสถ กลุ่มกุฎิสงฆ์

 สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ถูกรบกวนบางส่วน  ศิลปากร  เป็นวัดเก่าแก่ท่ีอยู่คู่ชุมชนและ  เชิงสุนทรียะ  ความสัมพันธ์ธรรมชาติวิถีชีวิตและสถาพแวดล้อม

 จากการตัดถนนข้ึนเขา  บริเวณวัดร่มร่ืน  ผูกพันธ์กับท้องถ่ินยาวนาน  เชิงเศรษฐกิจ เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเป็นท่ีท่องเท่ียว

สูง สูง สูง

 พ้ืนท่ีบิเวณศาลเจ้าเป็นลานหญ้า  มีต้นไม้  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  ช่วงรัชกาลท่ี 3  เชิงอัตลักษณ์ เป็นท่ีนับถือและแสดงถึงการมีความเช่ือแบบจีน

 อยู่เพียงเล็กน้อย  ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง  ยังไม่ได้รับข้ึนทะเบียน  เชิงวิชาการและเทคนิคใช้กระเบ้ืองท้องถ่ินสร้างสถาปัยกรรมจีน

 โบราณสถาน  มีผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงสุนทรียะ  -

 เชิงเศรษฐกิจ  เอ้ือประโยชน์ในการเป็นท่ีศึกษาและท่องเท่ียว

ต่ า ปานกลาง ปานกลาง

 เป็นเรือนมงคลสูตรท่ีส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้  เป็นเรือนพ้ืนถ่ินเกาะยอท่ีสืบต่อกันมายาว  เชิงอัตลักษณ์ การปลูกเรือนตามหลักค าสอนในพุทธศาสนา

 เป็นไม้มงคลหรือผลไม้ในบริเวณบ้าน  ซ่ึง  นาน  ในช่วงแรกมีการบันทึกรายละเอียด  เชิงวิชาการและเทคนิค การออกแบบ วิธีสร้าง ทักษะฝีมือ วัสดุ

 ท าให้มีสภาพเป็นธรรมชาติและมีความ เรือนเป็นค ากลอนต่อมามีเอกสารทางวิชา  เชิงสุนทรียะ  ความสัมพันธ์ธรรมชาติวิถีชีวิตและสถาพแวดล้อม

 ด้ังเดิมของสภาพแวดล้อม การท่ีเชือถือได้ เรือนมีอายุในช่วง70-200ปี  เชิงเศรษฐกิจ  การใช้สอยในการด ารงชิวิต

ปานกลาง สูง สูง

 อยู่ติดกับถนนสายหลัก  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูก  ผ้าทอเกาะยอได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิ  เชิงอัตลักษณ์  ผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น

 พัฒนา  ท าให้คงเหลือสภาพธรรมชาติอยู่  ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ   ปัจจุบันมี  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 น้อย  การปรับปรุงวิธีการและวัสดุแต่ยังคงคุณค่า  เชิงสุนทรียะ การทอยกดอกลวดรายปราณีตอ่อนนุ่ม สีสวยงาม

 ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพขายสินค้าและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า สูง สูง

ศาลเจ้าไท๋ง

สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ (12 หลัง)

วัดเขาบ่อ

วัดแหลมพ้อ

แหล่งท่องเท่ียว

                                                                     คุณค่า

2) ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละศลิปกรรม(ตอ่)

3) ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าล่ิม

วัดท้ายยอ

ส านักสงฆ์เขากุฏิ

วัดโคกเปร้ียว



  193 

ตารางท่ี 9 แสดงการประเมินคุณค่า (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า ความมีคุณค่า

ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 อยู่ในระแวกท่ีมีบ้านเรือนติดกันหลายหลัง  ผ้าทอเกาะยอได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิ  เชิงอัตลักษณ์  ผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกพัฒนา   ท าให้คงเหลือ  ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ   ปัจจุบันมี  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 สภาพธรรมชาติอยู่น้อย  การปรับปรุงวิธีการและวัสดุแต่ยังคงคุณค่า  เชิงสุนทรียะ การทอยกดอกลวดรายปราณีตอ่อนนุ่ม สีสวยงาม

 ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพขายสินค้าและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า สูง สูง

 อยู่ในระแวกท่ีมีบ้านเรือนติดกันหลายหลัง  ผ้าทอเกาะยอได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิ  เชิงอัตลักษณ์  ผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกพัฒนา   ท าให้คงเหลือ  ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ   ปัจจุบันมี  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 สภาพธรรมชาติอยู่น้อย  การปรับปรุงวิธีการและวัสดุแต่ยังคงคุณค่า  เชิงสุนทรียะ การทอยกดอกลวดรายปราณีตอ่อนนุ่ม สีสวยงาม

 ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพขายสินค้าและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า สูง สูง

 อยู่ติดกับถนนสายหลัก  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูก  ผ้าทอเกาะยอได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิ  เชิงอัตลักษณ์  ผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น

 พัฒนา  ท าให้คงเหลือสภาพธรรมชาติอยู่  ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ   ปัจจุบันมี  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 น้อย  การปรับปรุงวิธีการและวัสดุแต่ยังคงคุณค่า  เชิงสุนทรียะ การทอยกดอกลวดรายปราณีตอ่อนนุ่ม สีสวยงาม

 ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพขายสินค้าและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ต่ า สูง สูง

 ต้ังอยู่ติดกับถนนสายรองภายในเกาะท าให้  ผ้าทอเกาะยอได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิ  เชิงอัตลักษณ์  ผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น

 สภาพแวดล้อมโดยรอบยังคงมีความเป็น  ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ   ปัจจุบันมี  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 ธรรมชาติ  ตัวอาคารมีความสอดคล้องกับ  การปรับปรุงวิธีการและวัสดุแต่ยังคงคุณค่า  เชิงสุนทรียะ การทอยกดอกลวดรายปราณีตอ่อนนุ่ม สีสวยงาม

 บริบทของสภาพแวดล้อม  ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพขายสินค้าและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ปานกลาง สูง สูง

 การท าสวนท่ีปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด  การท าสวนปลูกพืชเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเกาะ  เชิงอัตลักษณ์  การท าเกษตรธรรมชาติเน้นปลูกพืชหลากหลาย

 ในพ้ืนท่ีเดียว  ท าให้มีความเป็นธรรมชาติ  มีมาต้ังแต่ยุคแรกเร่ิมการต้ังถ่ินฐาน  ปัจจุ  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 ประกอบกับพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถ่ิน  บันมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่ยังคงรักษา  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 จึงมีสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  เอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพคนท้องถ่ินและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ปานกลาง ปานกลาง สูง
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 ในพ้ืนท่ีเดียว  ท าให้มีความเป็นธรรมชาติ  มีมาต้ังแต่ยุคแรกเร่ิมการต้ังถ่ินฐาน  ปัจจุ  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 ประกอบกับพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถ่ิน  บันมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่ยังคงรักษา  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 จึงมีสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  เอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพคนท้องถ่ินและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ปานกลาง ปานกลาง สูง

 การท าสวนท่ีปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด  การท าสวนปลูกพืชเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเกาะ  เชิงอัตลักษณ์  การท าเกษตรธรรมชาติเน้นปลูกพืชหลากหลาย

 ในพ้ืนท่ีเดียว  ท าให้มีความเป็นธรรมชาติ  มีมาต้ังแต่ยุคแรกเร่ิมการต้ังถ่ินฐาน  ปัจจุ  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและทักษะฝีมือ

 ประกอบกับพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถ่ิน  บันมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่ยังคงรักษา  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 จึงมีสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  เอกลักษณ์และสะท้อนอดีตได้ดี  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพคนท้องถ่ินและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ปานกลาง ปานกลาง สูง

 เป็นการประกอบอาชีพท่ีผูกพันธ์แนบแน่น  การท าประมงพ้ืนบ้านด้วยเคร่ืองมือด้ังเดิม  เชิงอัตลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ของคนท่ีผูกพันธ์กับทะเลสาบ

 กับทะเลสาบ  สภาพแวดล้อมปัจจุบันถูก  ท่ีเหมาะสมกับสภาพทะเลสาบท่ีมีน้ าลึกไม่  เชิงวิชาการและเทคนิค  อาศัยความรู้  วิธีการและการใช้วัสดุ

 รบกวนจากกิจกรรมต่างๆของมนุษนย์  มากนัก  ซ่ึงมีมาต้ังแต่ยุคแรกเร่ิมการต้ัง  เชิงสุนทรียะ  ความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 ถ่ินฐานสู่ปัจจุบันมีความผูกพันธ์กับท้องถ่ิน  เชิงเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพคนท้องถ่ินและเป็นท่ีท่องเท่ียว

ปานกลาง ปานกลาง สูง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ

สวนละมุดลุงสุด

กลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง

สวนสมรมลุงไพจิต

กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน

กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า 1

กลุ่มทอผ้าร่มไทร

สวนผลไม้ลุงวี

แหล่งท่องเท่ียว

                                                                     คุณค่า

3) ทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่(ตอ่)
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 จากการประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความส าคัญพบว่า    
แหล่งท่องเที่ยวที่ความส าคัญระดับสูง มี 15 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ส านักสงฆ์เขากุฏิ         
วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ(12 หลัง) กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าล่ิม กลุ่มแม่บ้านเกษตร
ทอผ้าเกาะยอ กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์แสงส่องหล้า1 กลุ่มทอผ้าร่มไทร สวนผลไม้ลุงวี สวนสมรมลุงไพจิตร 
สวนละมุดลุงสุด กลุ่มประมงพื้นบ้านนายจารึก กลุ่มปะมงพื้นบ้านนายชัยยุทธ์และกลุ่มประมงพื้นบ้าน
นายเดชา 
แหล่งท่องเที่ยวที่ความส าคัญระดับปานกลาง มี 3 แห่ง คือ แหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 
วัดเขาบ่อและกลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง   
แหล่งท่องเที่ยวที่ความส าคัญระดับต่ า มี 4 แห่ง คือ สวนสาธารณะหาดทรายเทียม จุดชมวิว       
ท้ายเกาะ วัดโคกเปรี้ยวและศาลเจ้าไทก๋ง   
 โดยน ามาระบุต าแหน่งลงในแผนท่ีท่ีแสดงอันดับความส าคัญแหล่งท่องเท่ียวได้ ดังรูปท่ี 82 
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ภาพที่ 82 แสดงความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
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4.4 ปัญหาและข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นทีต่ าบลเกาะยอ 

 ประกอบด้วยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านการท่องเท่ียวและการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในต าบลเกาะยอ 

 4.4.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

  แบ่งออกเป็นปัญหาท่ีเกิดในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและชายฝ่ังของเกาะยอ และ
ปัญหาท่ีเกิดในพื้นท่ีต าบลเกาะยอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.4.1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างและชายฝ่ังของเกาะยอ จากอดีตถึงปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่างอย่างหลากหลาย ท้ังเพื่อการยังชีพเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัย
รวมถึงเพื่อเป็นต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเท่ียว การใช้
ทรัพยากรเกินขีดก ากัดของมนุษย์ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ จากสภาพพื้นท่ีและความ
เช่ือมต่อกันของระบบนิเวศลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง บริเวณรอบเกาะและ
พื้นท่ีเกาะของเกาะยอจึงมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน การเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมกับพื้ น ท่ี ส่ วนหนึ่ ง จึงมี ผลต่อ เนื่ องกับพื้ น ท่ี ส่วนอื่น  จากรายงานสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการควบคุมดูแลลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พบว่าในพื้นท่ีทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างมีปัญหาความเส่ือมโทรมเกิดขึ้นร่วมกับปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 6 ประเด็น โดยมีสภาพปัญหา สาเหตุและข้อเสนอ แนะในการดูแลบริหารจัดการพื้นท่ี ดัง
ตารางท่ี 11   
 

ตารางท่ี 11 แสดงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและ
ชายฝ่ังของเกาะยอ 
 

 

ล าดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ

1

2  การเกิดมลพิษทางน้ า

-ก ร ั   ข ง  ก น ง ู ท     บ 
-ก ร   ั น ก ร       ับร บบน    ข ง ู      ร ท     บ
-ก ร ร งกร บ นก ร ั   ข ง  ก นจ กก ร   ท่ี  น          
-ก รก   ร  ง  ่งป ูก ร  งข   งท งน้    ง     ก รร บ  น้  ขั ข  ง

-จั ท  แ น   ่  ั น แ     น ูท     บ
-ข    กร  งน้   ท ง   น ร   ท  ที่จ   ป น
-ก   น      ้นที่ที่  ้น ข น ป น ข  น รัก  
   ่ ป  งกันก รบ กร ก

ก ร  ้น ข นข งท     บ
จ กก รทับท ข ง  ก น 

-    น้      ที่     ี งน้   ง ู ท     บ ก  ก รปน ป   น     
-ก ร   บ    คก ร ก  รแ        กรร  ป นแ   งก   น       
-ก รป    น้    ี  งท     บ      บ  บั  ร  ก รบ  บั     ูก   ี
-ก     ก รบ  บั น้    ี        ร บังคับ          ปร   ท     

-ก รจั ก รน้    ี   กจ ก    น    ีก ร 
  ก  ค             กแบบร     
  ี  แ  ก   ร  งร บบบ  บั น้    ี    
   ค   งกับค          ข ง  ้นที่
-บังคับ   ก       ีบท ง ท ที่ ั  จน
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ตารางท่ี 11 แสดงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและ
ชายฝ่ังของเกาะยอ (ต่อ) 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2556) 
 

 จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและชายฝ่ัง
ของเกาะยอท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาได้ดังภาพท่ี 83 และ 84 

ล าดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ

2  การเกิดมลพิษทางน้ า(ต่อ)

3  การกัดเซาะชายฝ่ัง

4

5

6

-  ง  ร  ค   รู ค    ข   จ ทค น   ีที่
        นก รจั ก รน้    ี แก ปร    
 นแ   ู ปร ก บก ร  ค ก  รกรร 
แ        กรร 

-ก ร ป ี่ นแป งป จจั ท ง รร            ก     แ  ค  ่น
-แน   ก น      งข  ค        
-ก ร ป ี่ น      ้นที่ป       น ป   ปร    น  นรูปแบบ  ่น
-  ่งป ูก ร  งท ง    กรร  ครง ร  งแข ง  ง  กร ทบ   ท  ท งน้  
-ก ร  ี      ข งร บ  น้  จ กค  ง  ก ู ท   

-ก ร ร  งแน ป  งกัน      ง      ี รร  
    แ    ีก  ี่ ง ครง ร  งท ง    กรร 
  ่งจ ท     ทั นี    

-ก ร ป ี่ นแป ง  ้นที่ป       น   ่ ท  น ก  ง
-ก รร ก ้  แน    ่ง   ่  ร  งที่  ู    ั 
-ก รป ูกป       น   ่      ี  ้นที่ ป นแป ง   กกร จั กร จ  
 น ่ งจ ก  ้นที่   น     ีก รจับจ งแ  บ ง   น ี  ก  ร  ท   
-ก ร ป ี่ นแป งข งร บบน    
-ก รท  ปร  ง   ก       

-  ง  ร  ร บบ  ร  ท     ่ง ป นก ร   ่ 
  ้นที่ป       นท ง    
-ข ค   ร      จ ก งค ก รปกคร ง   น
ท  ง  ่น นก ร  กข  บั  ั  บังคับ      ่ 
ปกป  ง  ้นที่ป       นแ   ข   ร  ท   
-ก รกร จ  แป งป ูกแ     จ  ป นแป ง
ขน     ก   ่     ีก ร   บ  แ  ข   
 ัน        ง    รร     
- นับ น นปร ก   ข  น รัก      ท   
- ร งปร บปร  ก รปร  ง   ก     

ก ร   งข งป       น
แ  แ   ง    ท    

-ก รท  ปร  ง   ก     แ  ก ร    คร ่ ง   ปร  ง   ก     
-ก ร    คร ่ ง   ปร  งปร   ท  ง  งแ       ่ ข ้นจ  น น  ก
-ก ร   ทรั   กร ั   น้   ก นขี จ  กั 
- ั       ี  ก     ข    ัน       รร     

-ข ค   ร      จ ก งค ก รปกคร ง   น
ท  ง  ่น นก ร  กข  บั  ั  บังคับ      ่ 
 ูแ  ข   ร  ท   
-  ง  ร     ี ท ง    กแก    ปร  ง

ก ร   งข ง ั   น้  แ  
ทรั   กรก รปร  ง

-ก รข    ั ข ง  ค  รก จท  ง ที่  
-นักท  ง ที่  ข  จ     น ก
-ค       ป นร  บี บข งร  นค  
- งค ก รปกคร ง   นท  ง  ่น       ร      น นก รบร   รจั ก ร
  ่งแ             ง ีปร   ท     
- ก รบูร      แ  ที่      ีน      ่งค     ี    แก  บร   
   น
- ก ร ป ี่ นแป ง   ก      แ  ก ร ป ี่ นแป งข ง     
แ      

- งค ก รปกคร ง   นท  ง  ่นค ร    น น
ก ร       รก รท งก     แ     ร
ก รท ง ังค     ง คร งครั 
-ค ร ีแ น ั น   ้นที่  ่งแ       รร 
     ป นท  ท ง  ี  กับแน ท งก ร
 ั น ข งปร  ท    ่ ค    ั่ง  น
- จั    ู   ี่      ร จ  บแ        
  ก ร ป ี่ นแป ง    ง    น ่ ง    ่  ู
แ รัก  แ   ง   ปกรร     ง ั่ง  น 

  ่งแ       รร     แ  
   ปกรร    ่   ทร แ  
 ูกบ กร ก 

-บังคับ   ก       ีบท ง ท ที่ ั  จน
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ภาพที่ 83 แสดงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการสะสมของตะกอน 
ที่มาข้อมูล : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2556) 
 

 
 

ภาพที่ 84 แสดงการท าประมงที่มีความหนาแน่นมากในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
ที่มาข้อมูล : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2556) 
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  4.4.1.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในพื้นท่ีต าบลเกาะยอ 
ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และส ารวจพื้นท่ีโดยผู้วิจัยเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอได้วิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีด้วยเทคนิค SWOT Analysis ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 -
2564) ในส่วนการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคของพื้นท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของเกาะยอ พบว่าสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีมีในลักษณะดังนี้ 
    1.1) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการรักษาความสะอาด โดย
บ้านเรือนและร้านอาหารมีการท้ิงน้ าเสียลงในทะเล 
    1.2) ขาดความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
    1.3) มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชาย
เลน ซึ่งปัจจุบันป่าชายเลนมีน้อยและเส่ียงต่อการหมดไป ในอนาคตอาจท าให้ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์
ได้รับผลกระทบ ท้ังยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและป่าชายเลนอย่างจริงจัง 
    1.4) การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะโดยการก่อสร้างส่ิงต่างๆลงในทะเล 
    1.5) ท่ีดินมีจ ากัดและขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  
    1.6) พื้นท่ีราบชายฝ่ังมีปัญหาน้ าท่วม และมีการเกิดภัยธรรมชาติ 
เช่น อุทกภัยและวาตภัย 
    1.7) การขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรร (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2561: 11, 85-88)  
   2) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาได้วิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนเกาะยอด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ในรายงานการพัฒนาต าบล TDR ประจาปี 
2560 โดยระบุว่ามีปัญหาเรื่องขยะ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง การบุกรุกท่ีสาธารณะ คุณภาพดินและ
การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา, 2560: 4) 
   3) จากรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ าทะเล 
สาบสงขลาระบุว่ามีการสร้างโฮมสเตย์รุกล้ าพื้นท่ีล าน้ าทะเลสาบสงขลาเพิ่มสูงขึ้น พื้นท่ีเกาะยอเต็มไป
ด้วยโฮมสเตย์ กระชังเล้ียงปลาและเครื่องมือประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (สผ., 2556: 2-68) 
   4) จากการน าเสนอข่าวของส านักข่าวไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่ามีการรุกล้ า
พื้นท่ีชายฝ่ังต าบลเกาะยอ โดยส านักงานเจ้าท่าสงขลาได้ตรวจสอบพบว่ามีการปลูกสร้างโฮมสเตย์    
รุกล้ าล าน้ าทะเลสาบสงขลาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2560: 1) 
   5) จากการลงพื้นท่ีส ารวจปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โดยรอบบริเวณของเกาะยอ ด้วยการสังเกตและสอบถามจากคนในพื้นท่ีจึงรวบรวบประเด็นปัญหา
ส าคัญ ได้ดังนี้ 
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    5.1) การรุกล้ าพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง พบว่ามีการรุกล้ าพื้นท่ีชายฝ่ังใน    
2 ลักษณะ คือ 1.การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังโดยการการถมทะเล การสร้างก าแพงกันดิน 2.การก่อสร้าง
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆลงในทะเลท้ังโฮมสเตย์ ท่าเรือ กระชังเล้ียงปลาและเครื่องมือประมง โดยบริเวณท่ีมี
การถมทะเล สร้างก าแพงกันดินและมีการสร้างโฮมสเตย์มากท่ีสุด คือ บริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตก
แถบหมู่1 ถึงหมู่ 9 ส่วนบริเวณท่ีมีกระชังเล้ียงปลาและเครื่องมือประมงหนาแน่น คือ บริเวณชายฝ่ัง
ด้านตะวันตกแถบหมู่1 ถึงหมู่ 9 บริเวณหมู่ 7 และ 8 บริเวณหมู่ 5 และบริเวณหมู่ 2 
    5.2) น้ าเสียและส่ิงปฏิกูล น้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ท้ังโฮมสเตย์ 
ร้านอาหารและชุมชน ถูกปล่อยลงสู่ทะเลโดยไม่ได้บ าบัด และพบว่ามีขยะลอยมาติดอยู่ตามตล่ิงเป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่ขยะเป็นพลาสติกในรูปแบบต่างๆ และเศษซากไม้จากเครื่องมือประมง โดย
บริเวณท่ีมีน้ าเสียและส่ิงปฏิกูล คือ บริเวณบริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตกท่ีอ่าวทรายและอ่าวสวนใหม่ 
    5.3) ป่าชายเลนถูกท าลายและมีสภาพเส่ือมโทรม บริเวณท่ี          
ป่าชายเลนถูกท าลายและมีสภาพเส่ือมโทรม คือ บริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตกแถบหมู่1 ถึงหมู่ 9 
    5.4) การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีพรุเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
รูป แบบอื่นๆ โดยพบว่ามีการรุกล้ าพื้นท่ีพรุด้วยการตัดถนนผ่าน การถมท่ีในบริเวณพรุเพื่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยและการท าเกษตร ท าให้พื้นท่ีพรุถูกตัดขาดให้กลายเป็นหย่อมท่ีแยกออกจากกัน  
    5.5) บริเวณรอบข้างพื้นท่ีพรุถูกท้ิงร้างเนื่องจากดินเส่ือมโทรม 
บริเวณท่ีราบลุ่มรอบๆพื้นท่ีพรุในบริเวณหมู่ 5,6 และ 7 มีสภาพเป็นพื้นท่ีรกร้าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุม   
มีพรรณไม้แบบพรุเสม็ดกระจายอยู่บางเบา ในช่วงฤดูแล้งผืนดินแห้งแตก เมื่อถึงฤดูฝนเป็นพื้นท่ีช้ืน
แฉะท่ีมีน้ าท่วมขังและพบว่าพื้นท่ีมีร่องรอยของการท านาในอดีต โดยในปัจจุบันพื้นท่ีเหล่านี้ไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร และมีพรรณไม้แบบพรุกระจายอยู่ 
    5.6) การรุกล้ าพื้นท่ีป่า พื้นท่ีป่าไม้ของเกาะยอปัจจุบันมีอยู่ใน
บริเวณเขาหัวแดง เขากุฏิ เขากลาง เขาเพหารและเขาบ่อหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าไม้ด้ังเดิมของ     
เกาะยอ มีพันธุ์ไม้ท่ีเจริญเติบโตได้ดีในท่ีลาดเชิงเขาปกคลุมอยู่หนาแน่น จากการส ารวจพบว่ามีการรุก
ล้ าพื้นท่ีป่าและปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อใช้ท าสวนยางพารา สร้างท่ีอยู่อาศัยและท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว  
 เมื่อศึกษาการรุกล้ าพื้นท่ีป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหาร (ระวางท่ี 5213 
III) พ.ศ. 2559 ร่วมกับการแปรความจากภาพถ่ายทางอากาศและส ารวจพื้นท่ี เพื่อดูขอบเขตของป่าไม้
และทิศทางของการรุกล้ าป่าไม้ พบว่าป่าไม้ของเกาะยออยู่ในบริเวณท่ีมีความลาดชันและมีลักษณะ
เป็นกลุ่มป่าท่ีถูกแยกออกจากกัน โดยมีพื้นท่ีเกษตร ท่ีอยู่อาศัยและถนน ค้ันอยู่ระหว่างป่าแต่ละกลุ่ม 
การรุกล้ าป่าไม้เกิดขึ้นบริเวณขอบของป่าด้านท่ีติดกับถนนเป็นหลัก แยกการรุกล้ าพื้นท่ีป่าได้ ดังนี้ 
     (1) พื้นท่ีป่าไม้ถูกรุกล้ าโดยมีการเปล่ียนแปลงการใช้ 



  203 

ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท่องเท่ียว พบในพื้นท่ีหมู่1 และหมู่ 2 ท่ีบริเวณตีนเขาของเขาหัวแดงด้านตะวัน 
ตก ต้ังแต่วัดเขาบ่อเป็นแนวยาวขนานไปกับถนนจนถึงท่ีด้านเหนือของเขากุฏิ ซึ่งบริเวณด้านเหนือของ
เขากุฏิเป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีขอบของป่าต่อเนื่องกับพื้นท่ีท่องเท่ียวและเป็นบริเวณท่ีมีการถูกรุกล้ าสูง โดย
การท่องเท่ียวมีความหนาแน่นอยู่บริเวณชายฝ่ังจากเดิมท่ีขยายตัวไปตามแนวถนนรอบเกาะแถบอ่าว
ทรายจนเต็มพื้นท่ี แล้วจึงมีการขยายตัวไปยังพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกัน คือ บริเวณท่ีลาดเชิงเขาและมีการตัด
ถนนสายย่อยผ่านป่าไม้ในบริเวณตีนเขากุฏิซึ่งท าให้มีการเข้าถึงสะดวก ป่าไม้ท่ีอยู่ในแถบนั้นจึงถูกรุก
ล้ าเป็นบริเวณกว้าง มีการตัดไม้และปรับความลาดชันของดินเพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในรูปแบบบ้านพัก
ต่างอากาศและท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว ซึ่งมีท้ังโครงการสร้างเสร็จแล้วและโครงการสร้างท่ีก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง รวมกันแล้วมีจ านวนมากกว่า 10 แห่ง   
     (2) พื้น ท่ีป่าไม้ถูกรุกล้ าโดยมีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการสร้างท่ีอยู่อาศัย พบในบริเวณหมู่ 3 และหมู่ 6 ท่ีถนนสายบ้านนอก - สวนใหม่ 
ซึ่งอยู่ระหว่างเขากลางกับเขาในบ้าน โดยท่ีอยู่อาศัยในบริเวณหมู่ 3 มีความหนาแน่นเริ่มมาจากท่ีถนน
สายหลักหน้าเกาะลึกเข้ามาในตัวเกาะจนเต็มพื้นท่ีราบ ท่ีบริเวณเชิงเขากุฏิด้านท่ีติดกับชุมและขนาน
กับถนนสายบ่องอมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรให้เป็นท่ีอยู่อาศัย และมีการขยายตัวเข้าสู่ตัวเกาะ
ตามแนวถนนบ้านนอก - สวนใหม่ พบว่าพื้นท่ีลาดเชิงเขาของเขากลางด้านท่ีติดกับถนนสายบ้านนอก 
- สวนใหม่ ในบริเวณท่ีถัดมาจากพื้นท่ีชุมชนเดิม ซึ่งเดิมทีมีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีป่าไม้
ถูกรุกล้ าโดยมีการสร้างท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านจัดสรร บ้านแถวและบ้านเด่ียว ส่วนอีกฝ่ัง
ของถนนในบริเวณเดียวกันเป็นพื้นท่ีเขาในบ้าน ซึ่งเดิมทีมีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมก็ถูกรุกล้ าโดยมี
การสร้างท่ีอยู่อาศัยในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรถูกรุกล้ าโดยมี
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการสร้างท่ีอยู่อาศัยในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร บ้ าน
แถวและบ้านเด่ียว ในบริเวณท่ีราบลุ่มแถบหมู่ 5,6 และ7 เป็นจ านวนมาก และมีเป็นกลุ่มเล็กๆ อยู่ท่ี
บริเวณหมู่ 8 ด้านตะวันของวัดท้ายยอ ซึ่งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการสร้างท่ีอยู่
อาศัยมีท้ังในรูปแบบการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย และการรุกล้ าพื้นท่ีป่าไม้
โดยตรงเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย 
    (3) พื้นท่ีป่าไม้ท่ีถูกรุกล้ าโดยมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพื่อการเกษตร เนื่องจากการมีพื้นท่ีจ ากัด ท่ีดินส่วนใหญ่ของเกาะมีการถือครองโดยเอกชน และ
ผังเมืองรวมท่ีบังคับใช้ในพื้นท่ีเกาะยอก าหนดให้บริเวณส่วนใหญ่และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาท้ังหมดในเกาะ
เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้จึงเหลืออยู่ไม่มาก โดยลักษณะการท าเกษตรของเกาะยอมีการท า
สวนผลไม้ในบริเวณท่ีราบและท่ีลาดเชิงเขา ส่วนบริเวณท่ีสูงขึ้นไปท่ีเขาต่างๆ เป็นสวนยางพารา พื้นท่ี
ด้ังเดิมท่ีมีสภาพเป็นป่าไม้จึงถูกแปรสภาพเพื่อใช้ท าเกษตร จากการสอบถามพบว่าลักษณะเช่นนี้เกิด
ขึ้นมานานแล้ว และในปัจจุบันพบว่าพื้นท่ีป่าท่ีเหลืออยู่ยังถูกรุกล้ าเพื่อใช้ในการท าสวนยางพารา 
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ภาพที่ 85 แสดงขอบเขตของป่าไม้และการถูกรุกล้ า 
 

    5.7) ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมไม่ได้รับการดูแลรักษา เรือนพื้นถิ่นท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 70 - 200 ปี มีสภาพท่ีทรุดโทรมลงตาม
กาลเวลายังไม่ได้รับการดูแลรักษาและขาดแนวทางในการอนุรักษ์ โดยเรือนพื้นถิ่นบางส่วนมีการผุพัง
จนเจ้าของต้องรื้อท้ิงไป บางส่วนเจ้าของมีการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถให้งานได้แต่ในการซ่อมแซมนั้น
ไม่ได้รักษารูปแบบและเอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ ซึ่งเป็นการท าลายให้คุณค่าของเรือนพื้นถิ่นลดลง 
    5.8) การขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยสร้างความแออัด รวมถึงรูปแบบ
ของท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดขึ้นใหม่มีความแตกต่างโดยไม่ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นท่ี 

จากข้อมูลข้างแสดงสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเกาะยอ ดังนี้ 
และแสดงเป็นแผนท่ีระบุบริเวณท่ีมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ดังภาพท่ี 87 

 

 
                             (ก)                                                                     (ข) 

 

ภาพที่ 86 แสดงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (ก) การเปลี่ยนแปลงแปลงชายฝั่งโดยการสร้างก าแพงกันดิน 
 (ข) การเปลี่ยนแปลงแปลงชายฝั่งโดยการการถมทะเล  



  205 

 
(ค) 

  

 
(ง)   

 

  

                      (จ)                                           (ฉ)                                                           ( )             
                                                        
 

 

                     ( )                                            (ฌ)                                        ( ) 
 

 

ภาพที่ 86 แสดงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
          (ค) การปลูกสร้างโฮมสเตย์ในทะเลอย่างหนาแน่น     
          (ง) แสดงการปลูกสร้างกระชังเลี้ยงปลาและเคร่ืองมือประมงในทะเลเป็นจ านวนมาก     
          (จ) แสดงน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล  
          (ฉ) แสดงป่าชายเลนถูกท าลายและมีสภาพเสื่อมโทรม  
          (ช) แสดงบริเวณรอบข้างพ้ืนที่พรุถูกทิ้งร้างเน่ืองจากดินเสื่อมโทรม          
          (ซ) แสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่พรุ 
          (ฌ) แสดงการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณเชิงเขาและภูเขา 
          (ญ) แสดงสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเสื่อมโทรมและไม่ได้รับการดูแลรักษา 
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ภาพที่ 87 แสดงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 4.4.2 ข้อจ ากัดด้านกายภาพของพื้นที่  

  ในพื้นท่ีต าบลเกาะยอมีภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิด ดังนี้ 
  1) ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร ส่วนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคใน      
ครัวเรือช่วงหน้าแล้งน้ าประปาไหลไม่สม่ าเสมอและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้
น้ าจากบ่อบาดาลควบคู่ไปด้วย (ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 2560: 21) 
  2) อุทกภัย การเกิดน้ าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติมีสาเหตุจากปริมาณน้ าฝนมาก
เกินขีดความสามารถการระบายน้ า ซึ่งโดยท่ัวไปฤดูฝนอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ จังหวัดสงขลามีฝนตกท้ังในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรลุมตะวันตกเฉียง
ใต้ แต่ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ช่วงนี้
หลายพื้นท่ีจะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ 
มวลน้ าปริมาณมากท่ีไหลบ่าจะเข้าท่วมในพื้นท่ีต่างๆท่ีระบบระบายน้ าไม่สมบูรณ์ (ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, 2560: 1) จากรายงานฉบับสมบูรณเรื่องประเมินความเส่ียง
จากภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้วิเคราะห์การเกิดอุทกภัยใน
จังหวัดสงขลาและแบ่งความรุนแรงของอุทกภัยไว้ 3 ระดับ ต าบลเกาะยอจัดเป็นพื้นประสบอุทกภัยท่ี
มีความรุนแรงระดับต่ า (ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย, 2559: 25-26) 
 

 
 

ภาพที่ 88 แสดงต าบลที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาจ าแนกตามความรุนแรง 
ที่มา : ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย, (2559) 
 

 ความล่อแหลมท่ีท าให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย คือ ปริมาณน้ าฝนในช่วงท่ีตกหนักกว่าเกณฑ์
ปกติ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ า
ท้ังหมดในพื้นท่ีลุ่มน้ ามีสภาพต้ืนเขิน ประกอบกับการหนุนสูงขึ้นของน้ าทะเลท าให้ระบายน้ าได้ช้า     
(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, 2560: 6) 
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ในต าบลเกาะยอมีการเกิดน้ าท่วมขังและน้ าล้นตล่ิงเฉพาะในช่วงหน้าฝนท่ีฝนตกหนักหรือฝนตก
ติดต่อกันหลายวัน พื้นท่ีพรุท่ีหมู่ 4 และท่ีหมู่ 5,6,7 กับพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังท่ีหมู่ 5,6,7 และ9 เป็น
พื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมก่อนพื้นท่ีอื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีลุ่มและท่ีราบชายฝ่ังท่ีมีระดับต่ ากว่าพื้นท่ีอื่นๆ
ของเกาะ ส่วนน้ าล้นตล่ิงและน้ านองในต าบลเกาะยอจะเกิดขึ้นในช่วงท่ีมีฝนตกหนักร่วมกับมีลมมรสุม
และน้ าทะเลหนุน ซึ่งน้ าไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ โดยเริ่มท่วมจากพื้นท่ีพรุท่ีหมู่ 4 และท่ีหมู่ 
5,6,7 กับพื้นท่ีบริเวณชาย ฝ่ังท่ีหมู่ 5,6,7 และ9 ก่อนจึงแล้วขยายวงกว้างขึ้นท าให้ท่ีบริเวณใกล้เคียงท่ี
มีระดับสูงกว่าไม่มากนักเกิดน้ านองไปด้วย และท่ีบริเวณชายฝ่ังบางจุดของหมู่ 1,2,3,4 และ 8 ก็มีการ
เกิดน้ าล้นตล่ิงและน้ านอง โดย ความสูงของระดับน้ าไม่เกิน 50 เซนติเมตร และส่วนใหญ่จะไม่ท่วมถึง
ระดับถนน ระยะเวลาในการเกิดน้ าท่วมขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน ถ้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ าก็ยิ่ง
ท่วมนาน ในช่วงท่ีระดับน้ าลดและพื้นท่ีอื่นๆกลับสู่สภาพปกติ พื้นท่ีพรุท่ีหมู่ 4 และท่ีหมู่ 5,6,7 จะยังมี
น้ าท่วมขังอยู่นานกว่าพื้นท่ีอื่นๆ  
 การเกิดน้ าท่วมในต าบลเกาะยอไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูฝนของทุกปี จากสถิติการเกิดภัยในช่วงปี 
พ.ศ.2555 - 2560 ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบว่ามีการเกิดน้ า
ท่วมในต าบลเกาะยอ 3 ครั้ง คือ 1.เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ท่ีบริเวณหมู่ 1 - 9  2.เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ท่ีบริเวณหมู่ 9  3.เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีบริเวณหมู่ 1 - 9 ส าหรับเหตุการณ์น้ าท่วม
ในธันวาคม พ.ศ. 2560 เกิดจากมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ าเคล่ือนตัวเข้าปกคลุมท าให้เกิดฝน
ตกหนักมาก มีปริมาณฝนสะสมเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ท าให้เกิดน้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ี ลุ่มและ
ชายฝ่ังบางจุด จากข้อมูลแสดงได้ดังภาพท่ี 89 และแสดงแผนท่ีระบุบริเวณท่ีน้ าท่วมได้ดังภาพท่ี 90 
 

     
 

    
 

ภาพที่ 89 แสดงเหตุการณ์น้ าท่วมในต าบลเกาะยอ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, (2562) 
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ภาพที่ 90 แสดงพ้ืนที่ประสบภัยน้ าท่วม 
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 4.4.3 ปัญหาของการท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ 

  ความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์และวิถีชีวิตท้องถิ่นท าให้ต าบลเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีความส าคัญระดับจังหวัดท่ีได้รับความนิยมอยู่เสมอมา การท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อพื้นท่ีท้ังใน
ด้านบวกและลบ การเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปมากเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องค านึงถึง รวมท้ังการจัดการท่องเท่ียวของเกาะยอยัง
ประสบปัญหาในอีกหลายด้าน การศึกษาปัญหาการท่องเท่ียวเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ข้อมูลท่ีมี
ผู้ส ารวจและได้ท าการศึกษาวิจัยไว้แล้วร่วมกับการศึกษาและส ารวจพื้นท่ีโดยผู้วิจัยเอง ซึ่งแบ่งปัญหา
การท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพของพื้นท่ีและการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 แสดงปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมาของข้อมูล ปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ

  1. ด้านพ้ืนท่ีและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว

ข   ก ร ร  ง        ร ก ้    ้นที่ท     บ งข  ที่   ก     แ   ีก ร   ่ จ  น น  กข ้น ร ่      ่ง
        ข ง ก     ป นรูปแบบ   ง ัก   ั ที่ ี   ที่ป ก ง ป นท     ีก รป    ข ง  ี  ู  งท   
       ีก รบ  บั  แ  ก จกรร ข ง         ัง ีป     ร ่ ง  ี ง ังรบก น  ่ง ี  กร ทบ     ่งแ   
    แ      น             ป น  ่งป ูก ร  งที่   ก      น ่ งจ กก รป ูก ร  งร ก ้     น้  ท    
  บ งข           รับ น    จ ก จ  ท    ัน ีค          ร ร  บั  ั  ก ร   น ร   นน  นน้  
 ท ฉบับที่ 1      ร  11  ( ท รั   น  น  2    1)  นป      2  4 กร  จ  ท         น นก รท ง
ก     แ   ีค   ั่ง      ร ้   น        จ  น น 2    ัง แ   ี         ีกปร          ังที่
  ู ร     งขั้น  นก ร    น นค ี    ท ง   น ู ปร ก บก ร         ัง    ีก ร    น นก ร   ทั้ง ัง
 ีก ร ร  ง           ่ ข ้น    ง    น ่ ง ป          ้ จนกร ทั้ง ีก รจั  ้ังค  ท  ง นแก  ขป    
         น   บ  ก       ่   แน ท ง นก รแก  ขป    ร   กันร     ง น   ง นที่ ก่ี  ข  งแ  
 ั แทน ู ปร ก บก ร         ก     จ กก ร จรจ กัน    ครั้งกร  จ  ท   ีแน ท ง    ป ี่ น
รูปแบบจ ก    ที่ ี   ป ก ง ป นท    ป ป นรูปแบบแ    น้       จ  ท   งข   ป น ู ก   น รูป 
แบบแ    กแบบแ  ท ง   น ู ปร ก บก ร         ก          น    กับแน ท งข งกร  จ  ท  
 น ่ งจ กแบบแป น   ก   น นั้น ีค  ก   ร  ง ูง  ง  ัง  ก      นบ ท( ท รั   น  น  2    1)  
                ู ปร ก บก ร            ีแ   ง ง นท นที่จ น     งท น นก ร ป ี่ นรูปแบบ    
    แ     ร ้   น          ร   ป นก จก รที่ ร  งร        กับ ก              ป จจ บัน งค  
ก รบร   ร   น   บ  ก    ท   น  ที่ ูแ  ฉ      นค    ป นร  บี บ รี บร   ข ง  รก จ         
   นป       นก รจั ก รทั้ง ร ่ ง  ี ง ังรบก น   กร ทบท ง   น  ่งแ      แ  ก รร ก ้     น้  
ท     บ งข   ังคง ป นป     ร ้ รังที่ ัง      รับก รแก  ข 
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ตารางท่ี 12 แสดงปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ (ต่อ) 
 

 
 

 
 

ท่ีมาของข้อมูล ปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ

  1. ด้านพ้ืนท่ีและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว(ต่อ)

 ร ป  ก ร ั น ท  ง  ่นข ง งค  
ก รบร   ร   น   บ  ก    

 น  ้น   บ  ก     ี   นปร ก บก รทั้งปร   ทร  น    รแ             ่ ข ้น ป นจ  น น  ก  
แ   ีนักท  ง ที่  แ  ปร    น ข     บร ก ร ป นจ  น น  ก ก      ก  ป    ก รจร จรข ้น     
  ่ง ีทั้งป    ก รจร จรที่ ีค    น แน นข ้น แ  ป    ก รจ  ร ที่    ป นร  บี บ ก  ก รกี 
ข  งก รจร จร ( งค ก รบร   ร   น   บ  ก     2  1  )

ง น  จั ที่ ก่ี  ข  งกับก รท  ง ที่   
 น   บ  ก    
-   ร  ร บ   ร

 ี   นที่ท  ง ที่     ก    แ   ังข  ก รปร   นข ง ู น     ง  ร    งก รปร    ั  ัน      ัง
ทั่   ง ( งค ก รบร   ร   น   บ  ก     2  1 42)

ข กก รค บค  รูปแบบก รก   ร  ง   นที่ท  ง ที่   แ  ก ร     ้นที่ นบร    แ   งท  ง ที่   น
 ัก   ที่         ร    ง     ู  ทั น       รับก ร ูแ     ง         ง      ก  ก รบ บัง
ทั นี     แ   ก  ค   แป กป    (  ร  ร บ   ร 2  1   )

ก ร    ท   ร ่ งร  ข งแ   งท  ง ที่   ัง    ีค    ั  จน  ท     นักท  ง ที่   ข    งข   ู    ง
ค  ค     ัก      น  ค    ป น    ค      คั แ   งค ค   รู ข งแ   งท  ง ที่     น      น ่ ง
จ กข  ก ร  ง  ร  ข   ู   ่ง ป นค   รู  นแ   งท  ง ที่      ก  รปร ก บก รท  ง ที่   ีจ  น น
น     ป   แน น  แ     ค   รู  ก่ี  กับ   นที่ท  ง ที่   ีจ  น นน      ัคค  ท ก  ร   ู    ค   รู 
 ก่ี  กับ   นที่ท  ง ที่   ีจ  น นน    (นง       ร  ปร   ท    2    11)

ก ร ั น    นที่ท  ง ที่     จร งจัง  ข  ค   ร      จ กปร    น น  ้นที่ ( งค ก รบร   ร   น
   บ  ก     2  1 43) 

ปร    น      ค   ร      กับก ร ั น  น  ้นที่  ท  ที่ค ร  ก ร ี   นร    นก รจั ก รก รท  ง
 ที่   ักร   ั กัน    นร    ั้น  ( งค ก รบร   ร   น   บ  ก     2  1 43)

- นง        ร  ปร   ท   

แ   งท  ง ที่  บ งแ  ง ีค      ่   ทร         รับก ร ั น     ีค    ร    นก รร งรับนักท  ง 
 ที่    แ  ข  ค     ง ู  จ นก รท  ง ที่   (  ร  ร บ   ร  2  1   )

ก จกรร ก รท  ง ที่   ัง      รับก ร ั น     ีค      ก     ก จกรร ก รท  ง ที่     งน    
แ  ก ร  ่ ค          นักท  ง ที่        นค  ค  ข งแ   งท  ง ที่   ัง   รับก ร  ง  ร      ง
จร งจัง (  ร  ร บ   ร 2  1   )

ทรั   กร รร     แ    ่งแ       นแ   งท  ง ที่   ูกท     (นง       ร  ปร   ท    2    11)

    ีร บบก รจั ร    ่ รับ  งนักท  ง ที่  แ      ีก ร   ่    งแ   งท  ง ที่     ง     น  ้น ท  
   ข  ค       น ่ ง นก ร   นท งข งนักท  ง ที่   (  ร  ร บ   ร  2  1   )

ก ร ั น ท     ก รข    ั ท ง  ร  ก จ   ่ ข ้น ป       ง      ก  บ  น ร  นแ    ู บ  น   ่ ข ้น
ก      ก  ป             น      กรร   รคร บ   ( งค ก รบร   ร   น   บ  ก     2  1 11)

ก รบ กร ก  ้นที่    ร    ีก รก   ร  ง  ่ง   ง  ง ป นท   ท      ก  ป       ง          น ก ร
ป    น้    ี  ง ู ท    ( งค ก รบร   ร   น   บ  ก     2  1 11)
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ตารางท่ี 12 แสดงปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมาของข้อมูล ปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ

  1. ด้านพ้ืนท่ีและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว(ต่อ)

ก ร  ก  แ     ร จ  ้นที่    ู   จั 

ข  ก รปร    ั  ัน  แ   งท  ง ที่      ง    น ่ ง (นง       ร  ปร   ท     2    11)

ร บบ ครง ร  ง  ้น  น   น   นท งค น ค แ  ก ร   ่    งแ   งท  ง ที่     ง     น  ้นที่ ัง
      รับก ร ั น    ่ ร งรับก รท  ง ที่      ่ง ีนักท  ง ที่     นท ง ู แ   งท  ง ที่      น ก  
      ร น   ที่  ขน         นบ งจ  ร        ร    น      ง  จ  ที่    แ   นั่งร   งแ  
 ีกท   น ่ง (นง       ร  ปร   ท    2    3  3 )  

ก รท  ง ที่  แบบ            ก  ก รท     ทั นี    ข ง    น แ  บ บังทั นี    ท     บ
 งข   ( น  ร    รี    รั น  2     )

แ   งท  ง ที่      แ  ง  ู  น    ที่   ่   ทร ข  ก ร ูแ รัก       ร       รับร งรับก ร
ท  ง ที่  

แ   งท  ง ที่      แ  ง ป นแ   งท  ง ที่  ท่ี ีค  ค  แ  ข  ก ร  ง  ร     แ  ง ัก   ที่   น ั 
แ   ัก    ที่ ี  ก  

  ่ง   น  ค       ก  ้น  น นแ   งท  ง ที่      น ป   น  ท ง  ป   แน น     นที่ท  ง ที่    
ข   ู แ   งท  ง ที่   ท ง ท    ังข   ที่นั่ง ักแ     งน้        ี ง  แ        รับ ั น    
   ค   งกับก ร   ง น 

ข  ก ร ั น รูปแบบร บบขน  ง    ร   นแ   งท  ง ที่      ก  ค      ก    แ  คร บ 
ค   กับก    นักท  ง ที่   ร บบขน  ง    ร      นแ   งท  ง ที่  ป จจ บัน ีจ  น นน        ี ง 
     ก ร   ง นแ  ข  ท ง    ก นก ร   นท ง  ่ง ป น  ป รรค   ก รท  ง ที่    

   น  ร    รี    รั น 

ง น  จั ที่ ก่ี  ข  งกับก รท  ง ที่   
 น   บ  ก    
  นง        ร  ปร   ท   

ก รท  ง ที่  แบบ        ท      ก  ข  แ    ่งป  กู  นแ   งน ้ แ  ท     ทรั   กร ี     
( น  ร    รี    รั น  2    1)

แ   งท  ง ที่  แ    แ  ง ้ัง  ู    งกันแบบกร จ  ทั่ บร      นก ร ข    งแ   งท  ง ที่      ีร 
บร ก ร   ่    ่    งแ   งท  ง ที่   ก ร   นท ง       กนักท  ง ที่  จ ง   ร    น ั  นก ร   นท ง
ท  ง ที่  ท      ีปร    ร  น แน นข ้นแ     งก ร  ้นที่    รับจ  ร 

              รับก รรับร ง   ร  นจ กกร ก รท  ง ที่   แ   ีก ร   ่ จ  น น  กข ้น         
รับก รค บค     แ น งที่ ้ัง   ง  กร ทบ       แ       น  ้นที่

ก รปรับปร ง    แ       นแ   งท  ง ที่     ข  ก รค บค  รูปแบบ  จ ก  ก ร ป ี่ นแป ง 
ที่ท     ค  ค  ข ง  ้นที่   ง

ก รปรับปร ง ครง ร  ง  ้น  น   ข   ค   ก   งข ง นน ร    ร  งคูร บ  น้   ค     นบ งจ  
  ง  กร ทบ     ่งแ      

ก ร    ้ังป   แน น     นที่แ  ป           ง  บ บังทั นี     ร  กร ทบกร  ท  น   
    แ      
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ตารางท่ี 12 แสดงปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ (ต่อ) 
 

 
 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, (2560) ; องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, (2561) ; ศิริอร บุญโร, (2551) ; นงเยาว์ พรหม
ประสิทธ์ิ, (2556) ; มนธิรา เสรีเวสารัตน์, (2560)  
 

 4.4.4 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในต าบลเกาะยอ 

  เกาะยออยู่ในพื้นท่ีบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลาตามข้อบังคับผัง
เมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา พ.ศ. 2548 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 124 ก ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม 2548 ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะอนุรักษ์ 2 ประเภท คือ 1.ท่ีดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ บริเวณส านักสงฆ์เขากุฏิ 2.ท่ีดินประเภทท่ี
โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ บริเวณทะเลสาบสงขลาระยะ 300 เมตร ขนานกับแนว
ชายฝ่ังโดยรอบของเกาะ ส่วนบริเวณอื่นๆของเกาะยอไม่มีการก าหนดให้เขตพื้นท่ีอนุรักษ์หรือพื้นท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม และปัจจุบันยังไม่มีมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมรวมถึงไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
จากการวิเคราะห์ SWOT ในรายงานการพัฒนาต าบลประจ าปี 2560 ระบุว่าเกาะยอมีจุดอ่อนด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและป่าชายเลนซึ่งเป็น 
 ท่ีขยายพันธุ์สัตว์น้ าอย่างจริงจัง (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา, 2560: 3) 
    

4.5 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีแ่ละการขยายตัวในปัจจุบัน  

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจากการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวของต าบล    
เกาะยอในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและลักษณะของการขยายตัวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

 4.5.1 การขยายของเมืองสงขลาและต าบลเกาะยอในอดีต  

  เมืองสงขลาในอดีตเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญของภาคใต้ เมื่อถึงช่วงท่ีประเทศไทยให้ความ 
ส าคัญในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีในระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลาซึ่งมีความ 

ท่ีมาของข้อมูล ปัญหาการท่องเท่ียวในต าบลเกาะยอ

  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

  2. ด้านเศรษฐกิจ 

ง น  จั ที่ ก่ี  ข  งกับก รท  ง ที่   
 น   บ  ก    
-  น  ร    รี    รั น 

ก ร  ก  แ     ร จ  ้นที่    ู   จั 

ง น  จั ที่ ก่ี  ข  งกับก รท  ง ที่   
 น   บ  ก    
-  น  ร    รี    รั น 

ร     จ กก รท  ง ที่     แน น นข ้น  ู กับปร    นักท  ง ที่  

ร     จ กก รท  ง ที่  กร จ   ู     น   ทั่   ง ( น  ร    รี    รั น  2      )

ค    งบ น    น    ป ( น  ร    รี    รั น  2      )

   ี ี   ข งคน น    น ป ี่ นแป ง ปจ ก    ( น  ร    รี    รั น  2      )

     ก ร   ง นแ  ข  ท ง    ก นก ร   นท ง  ่ง ป น  ป รรค   ก รท  ง ที่    
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ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์อยู่เดิมและมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสูงจึงถูกก าหนดให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการพัฒนาระดับภูมิภาคของภาคใต้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 
ใน ช่วงพ.ศ. 2525 - 2529 เกิดโครงการขนาดใหญ่ คือ การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและโครงการการสร้าง
ถนนเช่ือมทะเลสาบสงขลาตอนล่างด้านเหนือและด้านใต้ (สะพานติณสูลานนท์) เพื่อให้จังหวัดสงขลา
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยท่าเรือน้ าลึกต้ังอยู่ท่ีฝ่ังสิงหนครในขณะนั้นการเดินทาง
มีถนนเลียบชายทะเลด้านตะวันออกจากระโนดมาถึงสิงหนคร แต่เส้นทางขาดช่วงท่ีทะเลสาบตอนล่าง
การข้ามฝ่ังระหว่างสิงหนครกับเมืองสงขลาใช้แพขนานยนตร์เป็นหลัก ซึ่งการจราจรหนาแน่นเกินขีด
ความสามารถการให้บริการของแพขนานยนตร์ ประกอบต้องมีเส้นทางคมนาคมถาวรท่ี เช่ือมต่อ
เส้นทางท้ังสองฝ่ังทะเลสาบเพื่อรองรับการจราจรท่ีเพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าของท่าเรือน้ าลึก จึงมี
การสร้างถนนสายเล่ียงตัวเมืองสงขลาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ซึ่งประกอบด้วยถนนท่ีเช่ือมมา
จากเส้นระโนด - สิงหนคร มาบรรจบกับสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือแล้วเข้าสู่เกาะยอและสะพาน
ติณ สูลานนท์ฝ่ังใต้ จากนั้นมีถนนท่ีต่อเนื่องไปจนถึงจุดเช่ือมกับถนนกาญจนวนิชท่ีบริเวณห้าแยกน้ า
กระจาย หลังจากสร้างท่าเรือน้ าลึกและสะพานติณสูลานนท์แล้วเสร็จท าให้เมืองสงขลาเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความสัมพันธ์กับโครงข่ายการสัญจร การเดินทางระหว่างฝ่ังเมืองสงขลา เกาะยอและ
ฝ่ังสิงหนครสะดวกขึ้น พื้นท่ีเมืองเป็นแหล่งความเจริญเกิดการขยายตัวและพัฒนาท่ีดินรูปแบบต่างๆ 
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นขึ้นและขยายตัวตามถนนสายหลัก การพาณิชยกรรมรุกล้ าไปยังพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ป่าไม้และพื้นท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ต าบลเกาะยออยู่ในทิศทางการขยายตัวส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   
 ท่าเรือน้ าลึกสงขลาเป็นท่าเทียบเรือสินค้าระดับภูมิภาค ขนส่งสินค้ากับท่าเรือหลักในประเทศ
และระหว่างประเทศ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภาคใต้ตอนล่างและขนส่งต่อเนื่องไปยัง
ประเทศมาเลเซีย มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า รองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตันต่อปี มีผลิตภัณฑ์ยางพาราและ
อาหารทะเลเป็นสินค้าส่งออกหลัก การขนส่งสินค้าจากโรงงานสู่ท่าเรือโดยรถบรรทุกใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 408 และ 4222 เป็นหลัก (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
สงขลา, 2561: 16) 
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ภาพที่ 91 แสดงโครงข่ายการคมนาคมของอ าเภอเมืองสงขลา 
 

 การขยายตัวของเมือง รัตน์ สุพร ไชยรัตน์ ได้ศึกษาการขยายตัวของเมืองสงขลาโดย
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีช่วงก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์ ใน 3 ช่วง คือ 
ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2517 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2535 และช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2555 
 

 
 

ภาพที่ 92 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองสงขลาเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2517 พ.ศ.2535 และพ.ศ.2555 
ที่มา : รัตน์สุพร ไชยรัตน์, (2555) 
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เนื่องจากช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2517 เป็นระยะเวลา 12 ปี ก่อนสร้างท่าเรือน้ าลึกและสะพานติณสูลานนท์     
ตรงกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 3 มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการ
พัฒนาสังคม เป็นช่วงท่ีเมืองสงขลามีลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมซึ่งเป็นเมืองท่าทางการค้าและชุมชน
ประมง การต้ังถิ่นฐานเกาะกลุ่มหนาแน่นท่ีต าบลบ่อย่าง ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2535 ระยะเวลา 6 ปี หลัง
สร้างท่าเรือน้ าลึกและสะพานติณสูลานนท์ ตรงกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
7 ท่ีมุ่งพัฒนาเมืองศูนย์กลางและพัฒนาระดับภูมิภาค เป็นช่วงท่ีเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดย
ท่าเรือน้ าลึกและสะพานติณสูลานนท์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง และช่วงท่ี 3 พ.ศ.
2555 ตรงกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 มุ่งการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง
โดยยึดการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางยางพาราโลก ส่งเสริมการท่องเท่ียวและศักยภาพการขนส่งอย่างจริงจัง ท าให้เกิดการพัฒนา
เมืองในทุกด้านเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมขึ้น มีการขยายตัว
รุกล้ าไปยังพื้นท่ีเกษตรกรรม ป่าไม้และโบราณสถาน สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม ป่าไม้ถูกท าลาย การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินในความเป็นจริงขัดแย้งกับผังเมืองรวมของจังหวัด (รัตน์สุพร ไชยรัตน์, 2555)   
 โดยสรุปการเปล่ียนแปลงของเมืองสงขลาท่ีส่งผลต าบลเกาะยอได้ ดังนี้    
  1) การขยายตัวของเมืองช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2517    
   การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองสงขลาท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม้และภูเขา 
รองลงมา คือ พื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีเมืองและท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตเมืองท่ีต าบลบ่อย่าง 
สถาบันทางศาสนาอยู่ปะปนอยู่ในย่านพาณิชยกรรมท่ีบริเวณถนนนางงาม ถนนนครนอกและถนนนคร
ใน โดยมีพื้นท่ีอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง สถานท่ีราชการส่วนใหญ่อยู่ทิศเหนือและชายฝ่ังอ่าว
ไทย อาคารและส่ิงปลูกสร้างกระจุกตัวหนาแน่นไปตามเส้นทางถนนท้ังสองฝ่ัง เป็นอาคารขนาดเล็กท่ี
วางตัวเป็นอย่างระเบียบโดยมีลักษณะเป็นตึกแถวก่อด้วยอิฐผสมปูน สถาปัตยกรรมแบบจีนผสมฝรั่ง 
ลักษณะการใช้งานบริเวณหน้าบ้านท าการค้าส่วนหลังบ้านเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีต าบลเขารูปช้างมี
สถาบันการศึกษาและมีต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยู่อย่างบางเบา ท่ีต าบลหัวเขามีชุมชนอยู่จ านวนหนึ่ง
แถบชายฝ่ัง โครงข่ายการคมนาคมในช่วงแรกมีการสัญจรทางน้ าระหว่างเมืองสงขลากับพื้นท่ีใกล้เคียง 
ช่วงรัชกาลท่ี 3 สร้างถนนนครนอกใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในพื้นท่ีโดยมีความต่อเนื่องกับการสัญจร
ทางน้ าในบริเวณท่าเรือ ช่วงรัชกาลท่ี 4 มีการสร้างถนนไทรบุรีใช้เป็นเส้นทางส าหรับเช่ือมต่อกับพื้นท่ี
รอบนอกเมือง พ.ศ. 2517 ระบบถนนในยุคแรกสัมพันธ์กับก าแพงเมือง โครงข่ายการสัญจรไม่ซับซ้อน
มีลักษณะเป็นตารางขนาดใหญ่ ไม่มีความหนาแน่นของเส้นทางการสัญจรและเป็นถนนสายส้ัน ได้แก่ 
ถนนนางงาม ถนนแหลมทราย ถนนนครใน ถนนแหล่งพระราม การสัญจรทางน้ ามีแพขนานยนต์เช่ือม
เมืองสงขลากับสิงหนคร 
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 ต าบลเกาะยอเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีการต้ังถิ่นฐานในบริเวณชายฝ่ัง ท่ีราบและเชิงเขา โดย 
มีการประกอบอาชีพประมงและท าสวนผลไม้เป็นหลัก บริเวณท่ีราบผืนใหญ่ของเกาะเป็นท่ีลุ่มก่อน
หน้านี้เป็นพื้นท่ีท านาแต่เลิกท าไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 เพราะน้ าไม่เพียงพอและได้ผลิตไม่ดี ซึ่ง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีในเกาะยอมีขนาดเล็กและเกาะตัวอย่างหลวมๆ บริเวณวัดท้ายยอมีกลุ่ม
มวลอาคารขนาดใหญ่กว่าบริเวณอื่นๆ ใช้การสัญจรทางเรือกับพื้นท่ีข้างเคียง ในตัวเกาะมีเส้นทางลัด
เลาะไปตามหมู่บ้านและรอบๆเกาะ เป็นถนนขนาดเล็กผิวทางเป็นลูกรังส าหรับเดินเท้า เส้นทาง
จักรยานและจักรยานยนตร์  
  2) การขยายตัวของเมืองช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2535   
   การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองสงขลาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัย รองลงมา 
คือ พื้นท่ีป่าไม้และพาณิชยกรรม จากปี พ.ศ. 2529 ท่ีท่าเรือน้ าลึก ถนนหมายเลข 408 และสะพาน
แล้วเสร็จจนถึง พ.ศ. 2535 มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ท่ีต าบลบ่อยางไม่ได้เกิดการเปล่ียนแปลงมากนัก เนื่องจากพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นท่ีดินของรัฐท่ีให้ประชาชนเช่าเพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาว พื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด คือ ย่านพาณิชยกรรมในบริเวณเมืองเก่าท่ีเกิดการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของ
เมือง และขยายตัวเรื่อยมามาทางฝ่ังตะวันตกของถนนไทรบุรี มีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
สถานท่ีราชการบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย พื้นท่ีเมืองและท่ีอยู่อาศัยถูกบีบโดยรอบด้านจากท้ังฝ่ังอ่าวไทย
และทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นท่ีราชการ สถานศึกษาและจากฝ่ังทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นย่านพาณิชย์ จึงเกิด
การขยายตัวออกมารอบนอกโดยลงมาทางทิศใต้บริเวณต าบลเขารูปช้าง พร้อมกับขยายตัวเข้าหาถนน
กาญจนวนิช (ถนนหมายเลข 407) จากสถาบันการศึกษาเดิม ท่ีอยู่บริ เวณ เชิงเขารู ปช้างมี
สถาบันการศึกษาเพิ่ มขึ้นหลายแห่ งในบริ เวณ  ใก ล้เคียงจนพื้ น ท่ีแถบนั้ นกลายเป็นย่ าน
สถาบันการศึกษาท่ีมีพื้นท่ีพักอาศัยและการพาณิชย์ตามมา มีการพัฒนาและเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้พื้นท่ีเกษตรกรรมลดลง ป่าไม้ถูกเปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมทดแทนพื้นท่ีเดิมท่ีสูญเสีย
ไป ท่ีห้าแยกน้ ากระจายมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ถนนหมายเลข 408 จาก
บริเวณห้าแยกน้ ากระจายถึงเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังใต้มีสถาบันราชการและสถาบันการศึกษา
เกิดขึ้นหลายแห่งโดยเกาะขนานไปกับถนนแล้วจึงมีพื้นท่ีพักอาศัย อาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีย่าน
เมืองเก่ายังคงเกาะกลุ่มตามเส้นทางถนนหนาแน่น รูปแบบอาคารเปล่ียน แปลงน้อยเนื่องจากผังเมือง
ของย่านเมืองเก่าในสมัย ปี พ.ศ. 2517 มีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว
จึงไม่มีท่ีว่างขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างอาคารเพิ่มได้ พื้นท่ีเมืองและท่ีอยู่อาศัยท่ีขยาย ตัวจากเนื้อเมืองเดิม
ออกมารอบนอกเป็นอาคารปลูกสร้างในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดียว ตึก แถวและทาวเฮ้าส์ 
มีกลุ่มอาคารหนาแน่นบริเวณถนนหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ต่อเนื่องมากระท้ังถึงห้าแยกน้ า
กระจาย ท่ีต าบลหัวเขาตรงถนนหมายเลข 408 ท่ีเช่ือมจากสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือ การ      
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พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเกาะขนานไปกับถนนหลัก จากถนนหมายเลข 408 มีถนนหมายเลข 
4222 เช่ือมไปยังท่าเรือน้ าลึก ในบริเวณท่าเรือน้ าลึก ถนนหมายเลข 4222 และถนนหมายเลข 408 มี
สภาพคล่องทางเศรษฐกิจสูง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มจ านวนขึ้นมาก รวมท้ังมี  
สถาบันราชการ โรงเรียนและตลาดเกิดขึ้น พื้นท่ีเดิมเป็นป่าไม้ถูกเปล่ียนแปลงกลายเป็นพื้นท่ีเมือง
ขนาดย่อมภายในช่วงเวลาท่ีรวดเร็ว โครงข่ายการคมนาคม ถนนกาญจนวนิชและถนนหมายเลข 408 
ช่วงจากบริเวณห้าแยกน้ ากระจายถึงเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังใต้เป็นบริเวณ ท่ีมีศักยภาพในการ
เข้าถึงสูงเส้นทางสัญจรหนาแน่นขึ้นมากท่ีต าบลพะวง เกาะยอและหัวเขา 
 ต าบลเกาะยอเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพเกาะปิดท่ีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ
กลายเป็นทางผ่านหลักในการสัญจร การเดินทางไปยังเมืองสงขลาสะดวกขึ้นมากส่งผลให้การสัญจร
ทางน้ าโดยเรือระหว่างเกาะยอกับเมืองสงขลาและพื้นท่ีข้างเคียงถูกยกเลิกไป เกาะยอกลายพื้นท่ี
ส าคัญทางเศรษฐกิจเกิดการลงทุนและการขยายตัวต่อเนื่อง จากการตัดถนนในแนวเหนือใต้ทางด้าน
ตะวันออกของเกาะเพื่อ ให้เช่ือมต่อกับสะพานติณสูลานนท์ ในบริเวณท่ีถนนหมายเลข 408 ตัดผ่าน
กลายเป็นพื้นท่ีหน้าเกาะของต าบลเกาะยอเกิดการพาณิชยกรรมเกาะขนานไปตามแนวถนน มีการรุก
ล้ าพื้นท่ีจากคนต่างถิ่น ท่ีดินถูกเปล่ียนมือเป็นของคนภายนอกและกลุ่มนายทุน มีการสร้างท่ีอยู่อาศัย
และอาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น พื้นท่ีหน้าเกาะเกิดการพาณิชยกรรมขนานไปตามแนวถนนท้ังสองฝ่ัง 
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นขึ้นท้ังบริเวณหน้าเกาะท่ีบริเวณหมู่ 2,3 และในตัวเกาะโดยกระจายครอบคลุมท่ัว
บริเวณท่ีราบหมู่ 4,5,6,7 กับพื้นท่ีชายฝ่ังตามแนวถนนรอบเกาะท่ีหมู่ 8,9,1 ส่วนพื้นท่ีเกษตรกรรม
(สวนยางพารา) ขยายข้ึนเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้พื้นท่ีป่าไม้ลดลง พื้นท่ีท่ีขยายไปยังท่ีลุ่มมีการถมดิน
ในท่ีนา สวนและพื้นท่ีพรุ พื้นท่ีท่ีขยายไปยังเชิงมีการเขาปรับระดับดิน การขยายตัวท่ีเกิดขึ้นท าให้
สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นเปล่ียนแปลงไปมาก อาคารและส่ิงปลูกสร้างหนาแน่นอย่างเห็นได้ ชัด
ในบริเวณหมู่ 2 บ้านตีนและหมู่ 3 บ้านนอก เป็นอาคารประเภทท่ีพักอาศัย ตลาด ร้านอาหาร ร้าน
ขายของฝาก โดยท่ีมีลักษณะเป็นท่ีพักอาศัยและพาณิชย์ปะปนกัน มีอาคารอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ได้แก่ อู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนตร์ ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงน้ าแข็งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเกาะ
ยอ มีการสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาบริเวณเนินเขาด้านทิศเหนือของเกาะ มี
ความหนาแน่นบางเบาโดยสร้างลดหล่ันกันตามระดับความสูงของภูเขา ท่ีพักอาศัยท่ีเกิดขึ้นใหม่มีท้ัง
แบบท่ีเป็นบ้านพักอาศัยท่ัวไป บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างไปจากบ้านเรือนด้ังเดิมของเกาะยอ
และบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร มีถนนภายในเกาะเกิดขึ้นหลายสาย 
  3) การขยายตัวของเมืองช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2555  
   การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองสงขลาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัย รองลงมา 
คือ พื้นท่ีป่าไม้และพาณิชยกรรม จาก พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2555 ย่านพาณิชยกรรมยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าและฝ่ังตะวันตกของถนนไทรบุรีไปจนถึงถนนกาญจนวนิช พื้นท่ีอยู่อาศัยขยายตัว
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ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากบริเวณเนื้อเมืองเดิม โดยขนานมากับถนนหมายเลข 407              
(ถนนกาญจนวนิช) จนมาบรรจบกับถนนหมายเลข 408 ช่วงบริเวณห้าแยกน้ ากระจายถึงเชิงสะพาน
ติณสูลานนท์ฝ่ังใต้จนกลาย เป็นเนื้อเดียวกันแต่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ริมถนนหมายเลข 408 มีท่ี
อยู่อาศัยซึ่งเกาะขนานไปกับแนวถนนหนาแน่นและมีท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านจัดสรร ต าบล
พะวงและห้าแยกน้ ากระจายมีท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก พ.ศ.2535  พื้นท่ีริมถนนกลายเป็น
ย่านการค้า พาณิชยกรรมท่ีมีความเจริญ อาคารและส่ิงปลูกสร้างบริเวณถนนหมายเลข 407 (ถนน
กาญจนวนิช) มีความหนาแน่นขึ้นโดย เฉพาะอาคารพาณิชย์และหมู่บ้านจัดสรร จากบริเวณห้าแยกน้ า
กระจายถึงเชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงท่ี 1 สถาบันราชการและสถาบันการศึกษามีกลุ่มอาคาร
หนาแน่นขึ้น ท่ีต าบลหัวเขาและบริเวณท่าเรือน้ าลึกท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นและแออัดมาก มีอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทิศใต้ อาคารเกาะกลุ่มตามแนวขอบเกาะและแนว
ถนนจนกลายเป็นชุมชนแออัดพื้นท่ีว่างมีขนาดลดลง โครง ข่ายการคมนาคม หลังจากมีถนนหมายเลข 
414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) ท่ีเช่ือมเมืองสงขลากับอ าเภอหาดใหญ่ ท าให้เกิดการขยายตัวเข้าหาถนน
หมายเลข 407 408 และ 414 เพิ่มขึ้น มีสภาพการจราจรท่ีแออัดในจุดตัด 5 แยกท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ
เส้นทางไปยังอ าเภอหาด ใหญ่ สงขลาเกาะยอ สงขลาบ่อยาง มีถนนซอยท่ีแตกกิ่งมาจากสะพานติณสู
ลานนท์และถนนหมายเลข 408 เพิ่มมากขึ้น     
 ต าบลเกาะยอพื้นท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นขึ้นและขยายตัวไปตามเชิงเขาและแนวคดโค้งของถนน
เลียบเกาะ พื้นท่ีป่าไม้ลดลงจนเหลือน้อย การท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อพื้นท่ีในช่วง พ.ศ.
2543 ท าให้พื้นท่ียิ่งมีส าคัญทางเศรษฐกิจสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการลงทุนและการขยายตัวต่อเนื่อง ท่ีดินมี
ราคาสูง ขึ้น มีพื้นท่ีพาณิชยกรรมการด้านบริการและท่องเท่ียวเกิดข้ึน พื้นท่ีชายฝ่ังมีร้านอาหารและพี่
พักแบบโฮมสเตย์เป็นจ านวนมาก อาคารและส่ิงปลูกสร้างขนาดเล็กเกาะกลุ่มล้อมรอบพื้นท่ีว่างท่ัวทั้ง
บริเวณเกาะ ท่ีราบบริเวณหมู่ 5,6,7 มีท่ีอยู่อาศัยเป็นอาคารในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดียว 
บ้านแถว บริเวณหมู่ท่ี 3 จากถนนเส้นท่ีตัดกับถนนหมายเลข 408 เข้าไปในตัวเกาะ อาคารและส่ิง
ปลูกสร้างขยายตัวไปตามแนวถนนเป็นบริเวณกว้าง บริเวณชายฝ่ังมีอาคารประเภทร้านอาหารริมน้ า
ซึ่งมีความหนาแน่นท่ีบริเวณถนนสายหลักหน้าเกาะ บริเวณเชิงสะพานทางทิศเหนือและทิศใต้ท่ีอยู่
อาศัยขยายตัวและพัฒนารูปแบบไปเป็นโฮมสเตย์เพื่อการท่องเท่ียว มีความหนาแน่นมากท่ีอ่าวทางทิศ
เหนือของเกาะ ต าบลเกาะยอมีถนนสร้างใหม่เป็นถนนสายย่อยท่ีเช่ือมภายในชุมชน 
 ระหว่างช่วงท่ี 1กับช่วงท่ี 2 พื้นท่ีเมืองสงขลามีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนท้ังการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้างและโครงข่ายการสัญจร การขยายตัวเกิดขึ้นในเมืองหนาแน่นและ
ขยายกว้างไปยังขึ้นบริเวณรอบนอก แต่ช่วงท่ี 2 กับช่วงท่ี 3 พื้นท่ีเมืองสงขลามีการเปล่ียนแปลง
น้อยลงเนื่องมาจากเกิดการพัฒนาจนเต็มศักยภาพของพื้นท่ี ท่ีว่างส าหรับการพัฒนาถูกใช้จนหมด 
การขยายตัวและการพัฒนาจึงเกิดขึ้นบริเวณรอบนอก (รัตน์สุพร ไชยรัตน์, 2555: 186) ต าบลเกาะยอ
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เป็นพื้นท่ีรอบนอกของเขตเมืองท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท้ังในช่วงท่ี 1 กับช่วงท่ี 2 และในช่วงท่ี 2 
กับช่วงท่ี 3 โดยในช่วงท่ี 2 กับช่วงท่ี 3 พื้นท่ีมีความหนาแน่นสูงขึ้นจากการขยายตัวของเมืองประกอบ
กับมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน  

 4.5.2 การขยายตัวของต าบลเกาะยอในปัจจุบัน  

  เนื่องจากเกาะยอตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีระยะห่างเพียง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 
นาที มีเส้นทางท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก และเกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีบรรยากาศดีและมีสภาพแวดล้อม
ท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ พื้นท่ีได้รับพัฒนาจนมีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน เป็นพื้นท่ี
ทางเศรษฐกิจท่ีมีการท่องเท่ียวท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมือง จึงเกิดการขยาย 
ตัวขึ้นในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จากเดิมพื้นท่ีอยู่อาศัยมีความหนาแน่นท่ีหน้าเกาะบริเวณหมู่ 2,3 และใน
ท่ีราบบริเวณหมู่ 4,5,6,7 พื้นท่ีทางเศรษฐกิจมีความหนาแน่นท่ีบริเวณถนนหน้าเกาะ และอ่าวด้านทิศ
เหนือท่ีบริเวณหมู่ 1 ในปัจจุบันท้ังท่ีพื้นพานิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยได้ขยายตัวออกไปยังบริเวณต่างๆ
รอบเกาะ พื้นท่ีเกษตรกรรมถูกรุกล้ า พื้นท่ีป่าไม้ลดลงจนเหลือน้อยมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1) พื้นท่ีบริเวณหน้าเกาะ ด้านหน้าของเกาะท่ีถนนสาย 408 ตัดผ่านพื้นท่ีหมู่ 1,2,3
และ 4 มีการใช้พื้นท่ีในลักษณะท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมเกือบตลอดท้ังสายแบ่งได้เป็นสามช่วง
ตามความหนาแน่น คือ ช่วงหมู่ท่ี 1จากเชิงสะพานฝ่ังเหนือยาวตลอดแนวลงมาทางทิศใต้จนถึงหมู่ 2 
เป็นถนนเลียบเชิงเขา ฝ่ังตะวันออกติดทะเลพื้นท่ีชายฝ่ังเป็นสวนสาธารณะหาดทรายเทียม ด้วยสภาพ
ของพื้นท่ีท่ีฝ่ังหนึ่งเป็นเชิงเขาท่ีมีความชันและอีกฝ่ังเป็นพื้นท่ีนันทนาการของต าบลจึงมีสภาพตาม
ธรรมชาติและไม่มีการต้ังบ้านเรือน 2.ช่วงหมู่ท่ี 2,3 เป็นช่วงกลางของเกาะมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ 
ด้านฝ่ังตะวันออกถัดจากถนนไปมีพื้นท่ีเป็นช่วงกว้างก่อนถึงทะเล ส่วนด้านท่ีถัดจากถนนเข้าไปในตัว
เกาะมีพื้นท่ีราบท่ีถูกโอบล้อมด้วยเขากุฏิ เขากลางและเขาในบ้าน จากลักษณะพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบมีพื้น 
ท่ีท้ังสองฝ่ังของถนนสายหลักจึงเป็นช่วงท่ีมีท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมหนาแน่นท่ีสุด จากเชิงเขา
ท่ีมีความชันช่วงหมู่ 1 เมื่อพื้นท่ีค่อยลาดลงจนเป็นพื้นท่ีราบริมถนนจึงมีบ้านเรือนปะปนอยู่กับ
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและธุรกิจประเภทต่างๆ ตรงพื้นท่ีราบด้านท่ีถัดจากถนนเข้าไป
ในตัวเกาะมีบ้านเรือนด้ังเดิมต้ังอยู่และมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดขึ้นใหม่แทรกตัวอยู่จนเต็มพื้นท่ี ท้ังบ้าน พัก
อาศัยและโครง การหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวรุกล้ า ไปยังบริเวณเชิงเขาซึ่ งเป็นพื้นท่ีป่าไม้และ
เกษตรกรรม โดยมีแนวโน้มขยายตัวไปยังเชิงเขาและตามแนวถนนสองสาย คือ ถนนสายบ่องอซึ่งอยู่
ระหว่างเขากุฏิกับเขากลาง และถนนสายบ้านนอก-สวนใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างเขากลางกับเขาในบ้าน ท่ี
ถนนสายนี้มีการขยายตัวลึกเข้าไปในตัวเกาะตามแนวถนน และขยายตัวตั้งฉากกับแนวถนนขึ้นไปยัง
เชิงเขา พื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตร กรรมหายไปเป็นบริเวณกว้าง 3.ช่วงหมู่ท่ี 4 พื้นท่ีหน้าเกาะท่ี
บริเวณหมู่2,3 กับท่ีบริเวณหมู่ 4 ถูกค้ันอยู่ด้วยเขาในบ้าน จากเชิงเขาในบ้านถึงเชิงสะพานฝ่ังใต้เป็น
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พื้นท่ีราบลุ่ม ริมถนนสายหลักมีท่ีอยู่อาศัยบางเบากว่าท่ีบริเวณหมู่ 2,3 ถัดจากถนนสายหลักเขาไปใน  
ตัวเกาะมีบ้านเรือนต้ังอยู่เป็นกลุ่มค่อนข้างห่างกัน   
  2) พื้นท่ีในตัวเกาะ ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นตามแนวถนนรอบเกาะ จากถนนสาย
หลักหน้าเกาะท่ีบริเวณหมู่ 4 มีถนนสายรอบเกาะท่ีเช่ือมเข้าสู่ตัวเกาะ โดยจากหมู่ 4 ลึกเข้าไปในตัว
เกาะผ่านหมู่ 5,6,7 และ 8 วนขึ้นเหนือผ่านหมู่ 9 และหมู่ 1 มาเช่ือมกับถนนสายหลักหน้าเกาะท่ีด้าน
เหนือของเกาะ ซึ่งอธิบายการขยายตัวของพื้นท่ีในตัวเกาะไปตามถนนรอบเกาะได้ดังนี้ จากช่วงหมู่ 
4,5 ถนนเรียบไปตามชายฝ่ังพื้นท่ีอยู่อาศัยเกาะไปตามแนวถนนโดยมีการพาณิชยกรรมแทรกตัวอยู่ไม่
หนาแน่น โดยบ้านเรือนด้ังเดิมส่วนใหญ่ต้ังอยู่ฝ่ังเชิงเขาส่วนบ้านพักอาศัย รีสอร์ทและโฮมสเตย์
กระจายอยู่ท้ังสองฝ่ัง ร้านอาหารจะอยู่ฝ่ังท่ีติดกับทะเลเป็นส่วนใหญ่ ท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 เป็นพื้นท่ีราบ
กว้างท่ีอยู่ระหว่างภูเขาด้านตะวันออก คือ เขากลางกับเขาในบ้านและภูเขาด้านตะวันตก คือ เขาเพ
หารกับเขาหัวหรั่ง โดยมีพื้นท่ีอยู่อาศัยในบริเวณขอบๆของพื้นท่ีราบในบริเวณชายฝ่ังและเชิงเขา ท่ี
บริเวณวัดโคกเปรี้ยวพื้นท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างหน้าแน่นขึ้น ตามแนวขอบของพื้นท่ีราบด้านตะวันออกท่ี
ติดกับเขากลางและเขาในบ้านมีพื้นท่ีอยู่อาศัยเกาะไปตามแนวถนนท้ังสองฝ่ังค่อนข้างหน้าแน่น ช่วง
กลางของพื้นท่ีราบมีสภาพเป็นพื้นท่ีพรุ พื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีรกร้างและนาร้างปะปนอยู่กับพื้นท่ีเกษตรและ
มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของพื้นท่ี ท่ีบริเวณแนวขอบของพื้นท่ีราบด้านตะวันตกท่ีติด
กับเขาเพหารและเขาหัวหรั่งมีพื้นท่ีอยู่อาศัยเกาะไปตามแนวถนนท้ังสองฝ่ังและมีหมู่บ้านจัดสรร 
บริเวณหมู่ 7,8 เป็นบริเวณท้ายเกาะ ตามแนวถนนรอบเกาะมีการต้ังบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันอยู่อย่าง
หลวมๆท่ีบริเวณเชิงเขาหัวหรั่งด้านทิศใต้ บริเวณศาลเจ้าไท้ก๋งและบริเวณวัดท้ายยอโดยจะเว้นช่วงใน
บริเวณท่ีมีความชัน แถบบริเวณวัดท้ายยอค่อนข้างหนา แน่นและมีแนวโน้มการขยายตัวไปตามถนน
สายย่อยซึ่งอยู่ระหว่างเขาบ่อหินกับเขาเพหาร มีบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นท้ังยังตัดถนนและปรับพื้นท่ี
แบ่งเป็นแปลงคาดว่าจะเกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรในอนาคต โดยบริเวณ เขาบ่อหินและเขาเพหารมี
สภาพเป็นพื้นท่ีป่าไม้ ส่วนท่ีบริเวณเขาหัวหรั่งส่วนใหญ่เป็นพื้นสวนยางพารา บริเวณหมู่ 9 ท่ีถนนรอบ
เกาะช่วงฝ่ังตรงข้ามองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีท้ังบ้าน พักอาศัยและโครงการหมู่บ้านจัดสรร
เกิดขึ้นและขยายตัวไปในบริเวณท่ีราบของหมู่ 6,7 และมีการแบ่งขายท่ีดินเป็นแปลง ส่วนท่ีถนนรอบ
เกาะช่วงจากโรงเรียนวัดท้ายยอถึงหมู่ 1 พื้นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนา แน่นขึ้นและการพาณิชยกรรมท่ี
ขยายตัวมาจากบริเวณหมู่ 1 แทรกตัวเข้าไปในบริเวณท่ีว่างจนพื้นท่ีเกิดความหนาแน่น มีการรุกล้ า
พื้นท่ีชายฝ่ังหลายบริเวณเกือบตลอดแนวและมีแนวโน้มการขยายตัวต้ังฉากกับแนวถนนขึ้นไปยังเชิง
เขา พื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรมเริ่มเว้าหายไปเป็นจุดๆ ท่ีบริเวณหมู่ 1 พื้นท่ีอยู่อาศัยปะปนอยู่
กับการพาณิชยกรรมอย่างหนาแน่น มีการรุกล้ าพื้นท่ีชายฝ่ังเกือบตลอดแนว บริเวณเชิงเขาด้านเหนือ
ของเขากุฏิ มีบ้านพักอาศัย บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร และรีสอร์ท โฮมสเตย์ 
ขยายตัวรุกไปยังพื้นท่ีป่าไม้เป็นบริเวณกว้าง 
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 4.5.3 โครงการในอนาคตที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง    

  ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้  
  1) โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมสู่เมืองมรดกโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบขอบเขตพื้นท่ี
เมืองเก่าสงขลาและเมืองเก่าอื่นๆอีก 6 แห่ง รวมถึงเห็นชอบกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าโดยมีประกาศจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปพิจารณาจัดท ารายละเอียดและจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการอนุรักษ์
อย่างสากล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งจากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีท่ีระบุว่าเมืองเก่าสงขลา
มีความส าคัญในฐานะการเป็นเมืองซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติไทย ประกอบกับศักยภาพของ
เมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาจึงจะใช้กลไกของเมืองมรดกโลกในการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดท าเอกสารส าหรับการเสนอเข้าสู่บัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) 
มีการด าเนินงานร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ตามแนวทาง
เมืองมรดกโลก โดยมีการจัดท าข้อเสนอทางวิชาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และใช้การท่องเท่ียวเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องภายใต้ระบบความสัมพันธ์การพึ่งพา
อาศัยกันระหว่างมนุษย์ (สังคม) และธรรมชาติ (ส่ิงแวดล้อม) ในเมืองโดยท่ีมนุษย์จะสามารถอาศัยอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเมืองได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมระดับภูมิภาคและมีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็นการรักษาคุณค่าไป
พร้อมกับขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  
 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ในประเด็นการ
พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมือง
มรดกโลกและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของภูมิภาค ซึ่งมีโครงการส าคัญ คือ โครงการ
ยกระดับการท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมสู่เมืองมรดกโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
การท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกด้วยอัตลักษณ์ของพื้นท่ีและน านวัตกรรมมาใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถ
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแก่จังหวัดสงขลา (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดสงขลา, 2561) เมื่อได้รับการพัฒนาตามแนวทางของโครงการและในอนาคตหากได้
ก้าวขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก เมืองเก่าสงขลาจะมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและเกิดแรงกระตุ้นให้นักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รวมถึงจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีจะ
กระจายนักท่องเท่ียวไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ การพัฒนาและการเผยแพร่วัฒนธรรม
ตามมา โดยเกาะยอซึ่งพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องจะเกิดการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวตามไปด้วยท้ังการเพิ่มข้ึน
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ของนักท่องเท่ียว การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการท่องเท่ียว และอาจส่งผลต่อการขยายตัวด้านอื่นๆ
และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอ 
  2) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  
   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาก าหนดให้โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดสงขลามีกรอบและทิศทางการพัฒนาด้านกายภาพ การ
ลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ ข้อจ ากัดของจังหวัดและความต้องการใน
อนาคต มีแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีสามารถรองรับการขยายตัวของประชากร การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ ด้านเวลา พ.ศ. 2567 ด้านประชากร พ.ศ. 2567 จะมี
ประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน ผังเมืองรวมที่จัดท าขึ้นจะรองรับการขยายตัวประชากรได้ประมาณ 2 
ล้านคน ด้านการคมนาคมขนส่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ด้วยการเช่ือมระบบโลจิสติคส์ของ
ภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านทรัพยากรธรรมชาติมุ่งด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุน
ทางธรรมชาติท่ีน า ไปสู่ฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2567 
จังหวัดสงขลาจะมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีระเบียบลดความแออัดในเมืองหลัก ด้านการท่องเท่ียวมุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวและบริการท่ีได้มาตรฐานสากล ซึ่งก าหนดแนวทางพัฒนาทาง
กายภาพในมิติพื้นท่ีโดยเน้นพื้นท่ีท่ีมีท่ีต้ังใกล้เคียงกันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีคล้ายกันอยู่
ในกลุ่มเดียวกันซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม อ าเภอเมืองจัดอยู่ในกลุ่มศูนย์กลางเศรษฐกิจหลัก (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา, 2561: 118-120) จากร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาก าหนดผังการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในอนาคตโดยจ าแนกท่ีดินเป็น 10 ประเภท (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2561) ต าบลเกาะยอซึ่ง
อยู่ในอ าเภอเมืองถูกก าหนดให้เป็นเขตสีชมพูอ่อนท่ีดินประเภทพัฒนาเมือง ส่วนในผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลาฉบับ พ.ศ. 2559 ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันก าหนดให้ต าบลเกาะยอเป็นเขตสีชมพูท่ีดินประเภทชุมชน 
โดยการก าหนดให้เกาะยอซึ่งเป็นพื้นท่ีชานเมืองของอ าเภอเมืองเป็นท่ีดินประเภทพัฒนาเมืองจะส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่วนด้านกายภาพจะเกิดการขยายตัว
และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งอาจน าไปสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ของพื้นท่ี  
  3) โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงสุราษฏร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบแผนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่ีจะพัฒนาโครงข่ายรถไฟโดยการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางท่ีมีความถี่ในการเดินรถสูง ต้องรอการสับหลีกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแผนแบ่งเป็น 3 
ระยะ โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงสุราษฏร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เป็นโครงการระยะท่ี 2 มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมติของ
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คณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับนโยบายท่ีส่งเสริมการลงทุนในโครงการท่ีส าคัญของประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะท้ังมวลชน สินค้าและบริการ โดยเช่ือมโยงพื้นท่ีระหว่างชนบท เมือง
และประเทศ ลดเวลาเดินทางและประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง ลดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและเป็น
เส้นทางคมนาคมสีเขียวท่ีลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีส าคัญในเขตภาคใต้ 
 แนวเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี–ชุมทางหาดใหญ่ –สงขลา มีระยะทาง 321 
กิโลเมตร เส้นทางผ่านพื้นท่ี 4 จังหวัดประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา 
แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1.ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่ ระยะทางรวม 292 กิโลเมตร 2.ช่วงชุมทาง
หาดใหญ่-สงขลา ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟจากชุมทางหาดใหญ่ขนานกับถนน
กาญจนวนิชเข้าสู่เมืองสงขลาโดยผ่าน 6 ต าบลของอ าเภอหาดใหญ่และ 3 ต าบลของอ าเภอเมือง
สงขลา เป็นแนวรางใหม่ท้ังหมดและมีสถานี 7 แห่ง (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2560) สถานีท่ีใกล้
กับต าบลเกาะยอท่ีสุดอยู่ท่ีบริเวณห้าแยกน้ ากระจายระยะห่าง 4 กิโลเมตร โดยจะท าให้การศักยภาพ
การเข้าถึงเกาะยอสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อดีการท่องเท่ียวและอาจส่งผลต่อการขยายตัวและเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอ 
 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงพ้ืนที่ตามแนวทางของโครงการในอนาคตที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง 
ทีม่าข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย, (2560) 



 

บทที่ 5  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการศึกษาและส ารวจในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมท่ี
ส าคัญ วัฒนธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว ปัญหาและ
ข้อจ ากัดของพื้นท่ี การขยายตัวรวมถึงนโยบายและโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลส าคัญให้มีความครอบคลุมเพื่อท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี ท าให้ทราบถึง
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของพื้นท่ี การศึกษาในบทนี้เป็นการน าข้อมูลแต่ส่วนมาประกอบกันเพื่อ
วิเคราะห์ โดยการใช้ข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์โดยการใช้แผนท่ีและการซ้อนทับ (Mapping and 
Overlay Analysis) ท่ีน าข้อมูลในแต่ละปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กันมาวางทาบกันเพื่อวิเคราะห์       
หาข้อสรุปท่ีจะน าไปสู่การเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาเกาะยอ ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ท าให้
สามารถก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีได้ว่าบริเวณใดท่ีควรสงวนรักษาไว้เนื่องจากความมีคุณค่า บริเวณใด
มีข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีท่ีไม่ควรมีการพัฒนาเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและอาจเส่ียง
อันตราย และบริเวณใดท่ีการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเพื่อก าหนดพื้นท่ีส าหรับการ
พัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว การวิเคราะห์จะแยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์คุณค่าและศักยภาพด้านการอนุรักษ์ 
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
 3. การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัด การขยายตัวและศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 
 4. สรุปศักยภาพของพื้นท่ี 
 

5.1 การวิเคราะห์คุณค่าและศักยภาพด้านการอนุรักษ์  

 เกาะยอมีลักษณะของชุมชนด้ังเดิมท่ีมีสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างในการต้ังถิ่นฐานและการ
ด ารงชีวิตซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติในพื้นท่ี โดยได้จ าแนกคุณค่าออกเป็น 3 ด้าน ส่วนการ
วิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการอนุรักษ์พิจารณาจากการซ้อนทับกันของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า ดังนี้ 

  5.1.1 การวิเคราะห์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  

  ประกอบด้วยการวิเคราะห์คุณค่า องค์ประกอบและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า ดังนี้ 
  5.1.1.1 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
   เกาะยอเป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีประวัติศาสตร์การก่อต้ังมาไม่ต่ ากว่า 250 ปี 
ในการตั้งถิ่นฐานมีความเช่ือมโยงกับเมืองสงขลา กลุ่มคนมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ สภาพพื้นท่ีเป็น 
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เกาะปิดท่ีล้อมรอบด้วยทะเลและบนเกาะมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบสลับกับภูเขา ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อผู้คนในอดีตในลักษณะเป็นกรอบท่ีก าหนดให้ต้ังถิ่นฐานโดยมีความสัมพันธ์กับ
สภาพธรรมชาติของพื้นท่ี ด ารงชีวิตโดยปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและพึ่งพาทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีเป็น
หลัก มีวัฒนธรรมและความเช้ือซึ่งสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของกลุ่มคนเข้ามาเกี่ยวข้องจึงท าให้
เกิดรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้ังในการต้ังถิ่นฐาน โบราณสถานและสถาปัตยกรรม ชุมชนมีพัฒนาการ
การต้ังถิ่นฐานท่ีต่อเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบทางกายภาพในยุคสมัยต่างๆ มีการ
ซ้อนทับกัน โดยมีองค์กระกอบของชุมชนด้ังเดิม โบราณสถานและสถาปัตยกรรมปรากฏเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวในอดีต ความเปล่ียน 
แปลงแต่ละยุคสมัยและรูปแบบทางศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงภูมิปัญญาการก่อสร้างท้ังด้านการ
ออกแบบ การค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย การเลือกวัสดุ วิธีการและฝีมือเชิงช่าง สรุปคุณลักษณะได้ดังนี้  
  5.1.1.2 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
   1) ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ  
    การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาจากการศึกษาเอกสารด้าน
ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน กลุ่มคน การด ารงชีวิตและการนับถือศาสนา ท าให้ทราบว่าจากยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนกระท่ังยุคเมืองและยุคเมืองสงขลา ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นท่ีท่ีมีการตั้งถิ่นฐาน
มาอย่างต่อเนื่อง ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นมนุษย์โบราณท่ีย้ายแหล่งอยู่อาศัยจากถ้ ามาต้ังหลักแหล่งบน
คาบสมุทรสทิงพระและพัฒนาเป็นชุมชนและเมือง เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติและรับอิทธิพล
วัฒนธรรมด้านศาสนาเข้ามาด้วย มีการค้นพบหลักฐานท่ีแสดงว่าระยะแรกมีการนับถือศาสนา
พราหมณ์ก่อนภายหลังได้เปล่ียนไปนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นเมืองพุทธศาสนาท่ีรับ
แบบอย่างมาจากอินเดีย โดยเมืองสทิงพระเป็นเมืองยุคก่อนเกิดเมืองสงขลามีลักษณะเป็นเมืองท่า 
แหล่งกสิกรรมและแหล่งเครื่องปั้นดินเผา หลังจากท่ีเมืองสทิงพระล่มสลายผู้คนส่วนหนึ่งได้มาต้ังถิ่น
ฐานบริเวณเชิงเขาแดงแล้วค่อยๆ เจริญขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ช่วงการล่าอาณานิคมของอังกฤษ
มีกลุ่มคนอิสลามจากชวามาต้ังหลักแหล่งในพื้นท่ีหัวเขาแดง เมื่อดาโต๊ะโมกอลล์ขึ้นเป็นเจ้าเมือง
นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเมืองสงขลาหัวเขาแดง ระยะแรกเมืองขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมือง
ท่าท าการค้าขายกับชาติตะวันตกซึ่งเป็นช่วงท่ีเจริญรุ่งเรืองมากปรากฏหลักฐานเป็นก าแพงเมืองและ
ป้อมปืนอยู่ถึงปัจจุบัน ภายหลังต้ังตนเป็นรัฐอิสระจึงถูกปราบปรามและย้ายเมืองไปต้ังยู่อีกด้านของหัว
เขาแดงเรียกว่าเมืองสงขลาแหลมสน ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ปลายสมัยอยุธยาชาวจีนเข้ามาต้ังหลัก
แหล่งในเมืองสงขลาแหลมสน หลังจากฟื้นฟูเมืองมาได้หลายสิบปีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้
แต่งต้ังคนจีนเป็นเจ้าเมืองส่งผลให้มีชาวจีนเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายและต้ังหลักแหล่งเป็นจ านวน
มาก เมื่ออยู่ไประยะหนึ่งเกิดปัญหาเมืองคับแคบไม่สามารถขยายได้เนื่องจากภูมิประเทศจ ากัด 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 จึงให้ย้ายเมืองไปต้ังท่ีฝ่ังตรงข้ามเรียกว่าเมือง
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สงขลาบ่อย่าง เมืองสงขลาต้ังแต่อดีตมีกลุ่มคนเข้ามาต้ังหลักแหล่งอย่างหลากหลายท้ังชาวไทยพุทธ
มุสลิมและจีน จึงเกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม ชาวจีนมีความสัมพันธ์กับเมืองสงขลามา     
เนิ่นนานแต่มีบทบาทจริงจังช่วงท่ีเมืองสงขลาถูกปกครองโดยคนจีน คนจีนมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการเมือง เศรษฐกิจและน าวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ในเมืองสงขลา คนจีนมีการขยับขยาย
ไปต้ังถิ่นฐานยังบริเวณใกล้เคียงท าให้อิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบจีนขยายไปด้วย 
 ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานในเกาะยอ พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานมาต้ังแต่สมัยอยุธยาโดยมีความ
เกี่ยวเนื่องกับเมืองสงขลาท้ังด้านกลุ่มคน การประกอบอาชีพ การติดต่อค้าขายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ จากหลักฐานการมีอยู่ของชุมชนเกาะยอในแผนท่ีโบราณซึ่งเขียนโดยชาวต่างชาติในสมัย
เมืองสงขลาหัวเขาแดงเมื่อ พ.ศ. 2230 การมีอยู่ของวัดท้ายยอซึ่งเป็นวัดแห่งแรกท่ีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2311 และเจดีย์บนเขากุฏิท่ีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง ท าให้สรุปได้ว่ามีการต้ังถิ่น
ฐานในเกาะยอแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีชุมชนจะมั่นคงและสร้างวัดข้ึนได้ในช่วงปลายสมัยอยุธยา    
    1.1) สมัยอยุธยา การต้ังถิ่นฐานของเกาะยอในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ซึ่งตรงกับยุคเมืองสงขลาหัวเขาแดง มีการสันนิษฐานว่าคนจีนกลุ่มท่ีเดินเรือค้าขายในแถบ
เมืองสงขลากับกลุ่มท่ีอพยพมาจากบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานในเกาะยอตรงท่ีราบกว้าง
ตอนกลางของเกาะบริเวณหมู่ 5,6,7 ก่อนจากนั้นขยายชุมชนไปทางทิศใต้ของเกาะบริเวณวัดท้ายยอ 
มีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและประมง การต้ังถิ่นฐานของชุมชนท่ีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีท ากิน 
โดยในบริเวณท่ีราบตอนกลางของเกาะนั้นมีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในอดีตมีแหล่งน้ าจืดเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการเกษตร จึงมีการท านาเล้ียงวัวเล้ียงควายและต้ังบ้านเรือนอยู่ใกล้กับพื้นท่ีประกอบ
อาชีพ ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในพื้นท่ี และชุมชนมีความมั่นคงจึงสร้างวัดท้ายยอ
ขึ้น ในปี  พ .ศ. 2311 ซึ่ ง เป็นวัดแห่ งแรกของเกาะยอบริ เวณนี้ จึ ง เป็น ศูนย์กลางของชุมชน                 
มีองค์ประกอบของชุมชน คือ วัด บ้านเรือน พื้นท่ีประกอบอาชีพ บ่อน้ าและท่าเรือ ซึ่งมีความส าคัญ
มากต่อชุมชนในอดีต โดยบ่อน้ าเป็นบ่อท่ีใช้ร่วมกันจึงเป็นเหมือนตัวเช่ือมความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและมีท่าเรือเพื่อการติดต่อสัญจรกับพื้นท่ีภายนอก การประกอบอาชีพผู้คนนอกจากท านาแล้ว
ยังมีการท าสวนผลไม้และท าประมง ในการต้ังถิ่นฐานแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมและศรัทธาในพุทธศาสนามีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ    
    1.2) สมัยธนบุรี ในเกาะยอไม่ปรากฏหลักฐานท่ีเป็นโบราณสถาน
หรือวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยนี้ ชุมชนท่ีต้ังอยู่บริเวณเดิมหนาแน่นขึ้นและขยายไปยังพื้นท่ีต่างๆ โดยขยาย
ไปยังพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบก่อน สมัยธนบุรีตรงกับยุคเมืองสงขลาแหลมสนเป็นช่วงท่ีเมืองสงขลามีคนจีน
เป็นเจ้าเมือง ชาวจีนจึงอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในเมืองสงขลาเป็นจ านวนมากและชาวจีนบางส่วนได้
เข้ามาต้ังถิ่นฐานในเกาะยอ ในยุคนี้มีการประกอบอาชีพทอผ้าเพิ่มขึ้นจากอาชีพท่ีท าอยู่เดิมโดยมี
หลักฐานท่ีท าให้สันนิษฐานได้ว่าการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ปรับเปล่ียนไปสู่การทอผ้าเป็นอาชีพ  
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ในช่วง พ.ศ. 2320 เมื่อมีช่างทอผ้าชาวเมืองสงขลาอพยพมาต้ังถิ่นฐานท่ีบริเวณหมู่ 4 และหมู่ 5 ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานเป็นบ้านเรือนของช่างทอท่ีสืบทอดอาชีพทอผ้ากันมารุ่นสู่รุ่นต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษ  
    1.3) สมัยรัตนโกสินทร์ ในยุคนี้มีหลักฐานการประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้นจากท่ีท ากันอยู่เดิม มีการขยายตัวของชุมชนและมีการสร้างวัดเพิ่มข้ึน 3 แห่ง โดยช่วงรัชกาลท่ี 
1 - 3 มีการขยายตัวไปสู่ท่ีราบกว้างด้านทิศตะวันออกแถบวัดแหลมพ้อ และสร้างวัดแหลมพ้อขึ้นสมัย
รัชกาลท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2360 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตรงกับยุคเมืองสงขลาบ่อยาง มีชาวจีนกลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา ปั้นหม้อและกระเบื้องเข้ามาต้ังถิ่นฐานและต้ังโรงกระเบื้องขึ้น
หลายแห่งแถบชายฝ่ังด้านใต้ของเกาะต้ังแต่บริเวณหมู่ 4,5,6,7 พื้นท่ีแถบนี้มีเนื้อดินดีเมื่อเผาออกมา
ได้ช้ินงานท่ีสีสวยและมีความทนทาน เกาะยอจึงเป็นแหล่งผลิตกระเบื้องท่ีส าคัญของเมืองสงขลา 
ต่อมาช่วงรัชกาลท่ี 4 - 6 ชุมชนท่ีขยายตัวออกมาจากชุมชนเดิมท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 มีความมั่นคงขึ้น
และขยายตัวลงมาแถบวัดโคกเปรี้ยวได้สร้างวัดโคกเปรี้ยวขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีการขยายตัวทาง
ทิศตะวันตกพร้อมกับมีการขยายตัวขึ้นไปทางเหนือด้วย ช่วงรัชกาลท่ี 7 มีการขยายตัวในบริเวณด้าน
เหนือสุดของเกาะและสร้างวัดเขาบ่อข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 8 ชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนท่ีเกิดขึ้นหลังสุด  
    2) โบราณสถาน 
    โบราณสถานท่ีพบในเกาะยอท้ังหมดเป็นศาสนสถาน มี 6 แห่ง 
ประกอบด้วย ส านักสงฆ์ 1 แห่ง วัด 4 แห่ง และศาลเจ้า 1 แห่ง โดยเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นในยุค
สมัยท่ีต่างกัน ส านักสงฆ์เขากุฏิและวัดท้ายยอสร้างในสมัยอยุธยา วัดแหลมพ้อ ศาลเจ้าไท้ก๋ง วัดโคก
เปรี้ยวและวัดเขาบ่อสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดท้ายยอสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น
ของชุมชนและมีความส าคัญเรื่องพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีได้จรรโลงพระพุทธศาสนาขึ้น เมื่อชุมชนขยายตัวไป
บริเวณใกล้เคียงก็มีการสร้างวัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์กลางชุมชนและเพื่อความสะดวก
ในการประกอบศาสนกิจ การสร้างพระอุโบสถมีรูปแบบเฉพาะถิ่นเกาะยอ ซึ่งต่างจากวัดในชนบทแถบ
ชายขอบของเมืองและแถบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาฝ่ังตะวันออก ท่ีสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลทางศิลปะ
และสถาปัตยกรรมจากวัดต้นแบบในเมืองสงขลาท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มี
ลักษณะแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ส าหรับรูปแบบพระอุโบสถ
เฉพาะถิ่นเกาะยอมีลักษณะ คือ เป็นอาคารก่อทึบ หลังคาทรงจ่ัวหน้าบันมีไขราหน้าจ่ัว มีปีกนกรอบ
ไม่มีพาไล ผนังส่วนกลางปรุกระเบ้ืองและมักไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประตูหน้าต่าง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะของภูมิประเทศ พระอุโบสถของวัดท้ายยอ วัดโคกเปรี้ยวและวัดเขาบ่อมีรูปแบบเฉพาะถิ่น
เกาะยอ ส่วนวัดแหลมพ้อเป็นวัดแห่งเดียวท่ีพระอุโบสถมีรูปแบบต่างไปจากรูปแบบเฉพาะถิ่นเกาะยอ 
โดยเอาอย่างวัดต้นแบบในเมืองสงขลาอยู่ในประเภทแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยมในรัชกาลท่ี 3 มีลักษณะ คือ หลังคาทรงจ่ัวหน้าบันมีไขราหน้าจ่ัว มีพาไลคางหมูและขื่อเฉียง 
ส่วนส านักสงฆ์เขากุฏิเป็นประดิษฐานเจดีย์โบราณท่ีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูน 
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ศาลเจ้าไท้ก๋งประดิษฐานองค์เทพไท้ก๋งและเป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ท่ีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเกาะยอ 
เนื่องจากเมื่อผู้คนหันมานับถือศาสนาพุทธมาขึ้นศาลเจ้าท่ีเคยมีอยู่หลายแห่งก็ถูกท้ิงร้างไป จาก
โบราณสถานท้ังหมด 6 แห่ง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้วจ านวน 3 แห่ง   
 จากการศึกษาคุณค่าของโบราณสถานด้วยวิธีการประเมินคุณค่าใน บทท่ี 4.2 ซึ่งพิจารณา
จากการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร ความเก่าแก่ของโบราณสถานและคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ คุณค่าทางสังคม
และคุณค่าทางวิทยาการ ร่วมกับการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ท่ีพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ
โบราณสถานและความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ ผลการประเมินพบว่าโบราณสถานท่ีมีคุณค่าสูงมาก
จ านวน 3 แห่ง คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อ โบราณสถานท่ีมีคุณค่าสูงจ านวน 2 แห่ง 
คือ ศาลเจ้าไท้ก๋ง วัดโคกเปรี้ยว โบราณสถานท่ีมีคุณค่าจ านวน 1 แห่ง คือ วัดเขาบ่อ   
   3) สถาปัตยกรรมส าคัญ 
    บ้านเรือนท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ 
เรือนมงคลสูตรและเรือนพื้นถิ่นเกาะยอ ซึ่งก่อรูปทางสถาปัตยกรรมจากการสร้างท่ีอยู่อาศัยตามความ
ต้องการใช้สอยพื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต โดยยึดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
และวัฒนธรรมเป็นหลัก สภาพพื้นท่ีและการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนส่งผลให้มีการปลูกเรือน
โดยค านึงถึงเรื่องทิศท่ีเป็นมงคล การวางผังเรือนคล้ายศาลเจ้าจีน พื้นท่ีใช้สอยในเรือนก าหนดและแบ่ง
ระดับตามวัฒนธรรมจีน สัดส่วนและท่ีว่างในเรือนก าหนดตามผู้ใช้งานและมงคลสูตรทางพุทธศาสนา 
องค์ประกอบของเรือนทุกส่วนสามารถระบายอากาศได้ดีและมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
การผสมผสานของปัจจัยต่างๆจึงท าให้เกิดลักษณะของเรือนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การปลูกเรือนใน
อดีตใช้มาตราสูตรและมงคลสูตรซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีปลูกเรือนตามค ากลอนในมงคลสูตรซึ่งน า
สัดส่วนจากร่างกายเจ้าของเรือนมาค านวณเป็นสัดส่วนของเรือน องค์ประกอบส าคัญของเรือนแฝงไว้
ด้วยหลักค าสอนในพุทธศาสนาและหลักธรรมในการครองเรือน โดยมุ่งให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ
สร้างพื้นท่ีให้สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้อยู่แล้วสบาย ต่อมารูปแบบทางสถาปัตยกรรมจากเรือน
มงคลสูตรขยายไปรอบเกาะ ผลลัพธ์จากการสืบทอดด้วยการท าซ้ าท าให้เกิดลักษณะของเรือนพื้นถิ่น
เกาะยอขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบแต่ไม่มีการน าค ากลอนในมงคลสูตรมาใช้และตัดทอนลาย
ละเอียดลง เรือนพื้นถิ่นเกาะยอแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.เรือนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือน
มงคลสูตร 2.เรือนท่ีพัฒนามาจากรูปแบบเดิม โดยสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีมีความส าคัญต่อลักษณะ
การวางผังชุมชนซึ่งไม่มีแนวแกนแต่จะลัดเลาะไปตามแนวคดโค้งของเกาะ การต้ังเรือนมีความสัมพันธ์
แบบเครือญาติ ปัจจุบันบ้านเรือนเก่าในเกาะยอยังมีอยู่เป็นจ านวนหนึ่งแต่เรือนรูปแบบด้ังเดิมท่ีมี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและมีความเก่าแก่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญของเกาะยอ คือ เรือนมงคลสูตร
และเรือนพื้นถิ่นเกาะยอ จึงได้ท าการศึกษาเฉพาะเรือน 3 ประเภท สรุปลักษณะส าคัญได้ ดังนี้ 
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    3.1) เรือนมงคลสูตร เรือนรูปแบบด้ังเดิมท่ีใช้มาตราสูตรและมงคล 
สูตรในการปลูกเรือน มีลักษณะเด่นเป็นเรือนเครื่องสับท่ีสัดส่วนสวยงาม ตัวเรือนยกสูงเสาเรือนเป็นไม้
มีตีนเสาคอนกรีตเพื่อกันความช้ืนท่ีท าให้เสาผุ พื้นเรือนแบ่งเป็นระดับตามวัฒนธรรมการเคารพผู้
อาวุโสแบบจีนและช่วยระบายอากาศภายในเรือน ผนังตีซ้อนเกล็ดโดยใช้ท่ีมีมากในพื้นท่ี หลังคาเป็น
ทรงจ่ัวแบบมีจ่ัวเล็กอยู่กลางและขนาบข้างด้วยจ่ัวใหญ่มีชายคาพาไลรับด้วยท้าวแขนโดยรอบ มุงด้วย
กระเบ้ืองดินเผาโดยมีความลาดชันน้อยเพื่อป้องกันการต้านลม  
    3.2) เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 เรือนมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือน
มงคลสูตร เป็นเรือนท่ีปลูกโดยน าวิธีการแบ่งสัดส่วนเรือนจากเรือนมงคลสูตรท าให้มีรูปแบบและ
สัดส่วนใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นเรือนไม้สองช้ันใต้ถุนโล่ง เสาเรือนเป็นไม้ต้ังอยู่บนตีนเสาคอนกรีต 
ผนังไม้ หลังคาจ่ัวมีชายคาพาไลรับด้วยท้าวแขนโดยรอบ มุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา 
    3.3) เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 เรือนท่ีพัฒนาจากรูปแบบเดิม เป็น
เรือนท่ีตัดทอนละเอียดและพัฒนารูปแบบท าให้มีลักษณะต่างไป ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงชัดเจน คือ 
การก่อผนังทึบท่ีช้ันล่างแทนการเปิดใต้ถุนโล่งและใช้หลังคาแบบป้ันหยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอก 
 จากการศึกษาและส ารวจพบว่าปัจจุบันเกาะยอมีเรือนมงคลสูตรเหลืออยู่เพียง 1 หลัง มี    
อายุประมาณ 200 ปี ส่วนเรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 มีจ านวน 11 หลัง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี  
และเรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 มีจ านวน 16 หลัง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 70 ปี การศึกษาคุณค่าของ
เรือนด้วยวิธีการประเมินคุณค่าในบทท่ี 4.2 ซึ่งพิจารณาจากคุณค่าด้านอายุ คุณค่าด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมและคุณค่าความแท้ ร่วมกับการประเมินสภาพเรือนท่ีพิจารณาจากความสมบูรณ์ของ
เรือน ผลการประเมินคุณค่าและสภาพของเรือนเพื่อจัดล าดับความส าคัญ พบว่าจากเรือนท้ังหมด 28 
หลัง เป็นเรือนท่ีมีคุณค่าสูงมาก 12 หลัง เรือนท่ีมีคุณค่าสูง 10 หลัง เรือนท่ีมีคุณค่า 6 หลัง 
  5.1.1.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  
   จากการวิ เคราะห์ข้ อมู ลข้างต้นสามารถสรุปพื้ น ท่ี ท่ีมี คุณ ค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ การต้ังถิ่นฐานรวมท้ังโบราณสถานและสถาปัตยกรรมส าคัญได้ และแสดงในรูปของ
แผนท่ีซึ่งน ามาประเมินเพื่อหาบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมากและบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงในด้านประวัติศาสตร์
และศิลปกรรม โดยพิจารณาจากการเกาะกลุ่มกันและการทับซ้อนกันของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ท่ี เกี่ยวข้องกับ การต้ังถิ่นฐานและขยายตัวของชุมชนในอดีต กับต าแหน่งของ
โบราณสถานและสถาปัตยกรรมส าคัญ ซึ่งคุณค่าท้ัง 2 ระดับ มีดังนี้ 
   1) บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก เป็นบริเวณท่ีศาสนสถานท่ีมีคุณค่าสูงมากตั้งอยู่
ในพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดท้ายยอและวัดแหลมพ้อ 
   2) บริเวณท่ีมีคุณค่าสูง เป็นบริเวณท่ีศาสนสถานท่ีมีคุณค่าสูงมากต้ังอยู่ 
บริเวณท่ีศาสนสถานท่ีมี คุณค่าสูงต้ังอยู่ ในพื้น ท่ี ท่ีมี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือบริเวณท่ี
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สถาปัตยกรรมมีการเกาะกลุ่มกันโดยต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ส านักสงฆ์       
เขากุฏิ บริเวณถนนสายป่าโหนด-วัดท้ายยอและบริเวณศาลเจ้าไทก๋ง วัดโคกเปรี้ยว บริเวณถนนสาย 
หลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 และบริเวณถนนสายหมู่ 2,3  
 

 
 

ภาพที่ 94 แสดงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
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 5.1.2 การวิเคราะห์คุณค่าด้านวัฒนธรรม 

  ประกอบด้วยการวิเคราะห์คุณค่า องค์ประกอบและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า ดังนี้ 
  5.1.2.1 คุณค่าด้านวัฒนธรรม 
   การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนไทยและจีนซึ่งมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท าให้เกาะยอมีประเพณีตามความเช่ือท้ังแบบจีนและแบบพุทธ ประกอบกับการด ารงชีวิต
อยู่ในแหล่งธรรมชาติท่ีมีท้ังข้อดีและข้อจ ากัดท าให้เกิดการผสมผสานและสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งมีรูปแบบเฉพาะขึ้น ส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวจนกลายเป็นแบบแผนในการ
ด ารงชีวิตร่วมกันท้ังระหว่างกลุ่มคนและระหว่างคนกับธรรมชาติ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีความ 
สัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับสภาพพื้นท่ีท่ีอาศัย คนในชุมชนมีการสืบทอดส่ิงเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม
ด าเนินต่อเนื่องมาต้ังแต่อดีต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนับเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนในปัจจุบัน  
  5.1.2.2 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม 
   เกาะยอในระยะแรกเป็นชุมชนจีน คนจีนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานได้น าวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบจีนเข้ามาด้วย เมื่อระยะเวลาผ่านไปชุมชนมีหลักแหล่งและประกอบอาชีพมั่นคงแล้ว
จึงมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง คนจีนมีการแต่งงานกับคนไทยจากนอกเกาะและผู้คนจาก
ภายนอกอพยพเข้าสู่เกาะยอมากขึ้นท าให้ชุมชนขยายตัว คนไทยได้น าความเป็นชาวไทยพุทธแบบ
ท้องถิ่นซึ่งผูกพันกับพุทธศาสนาและความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธิ์เข้ามาในพื้นท่ี คนจีนจึงเกิดการปรับตัว
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นจนเกิดการปรับเปล่ียนและผสมผสานทางวัฒนธรรม 
กระท่ังช่วงเวลาหนึ่งท่ีพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลกับผู้คนมาก คนจีนและลูกหลานท่ีเป็นคนไทยเช้ือ
สายจีนจึงเปล่ียนมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทและรับเอาพิธีกรรมตามประเพณีแบบไทย ความ
เป็นจีนจึงค่อยๆ จางลงโดยปรากฏให้เห็นเพียงแค่พิธีกรรมตามประเพณีแบบจีนเฉพาะท่ีส าคัญซึ่งสืบ
ทอดกันมาหมู่คนไทยเช้ือสายจีน รวมถึงแฝงอยู่ในความเช่ือและรูปแบบของศิลปกรรมเท่านั้น ส่วน
การด ารงชีวิตอยู่บนเกาะท่ีในอดีตมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ติดต่อกับพื้นท่ีภายนอก
ล าบากเนื่องจากการสัญจร ท าให้ในการประกอบอาชีพล้วนต้องปรับเปล่ียนวิธีการตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและทรัพยากรท่ีมี ซึ่งเมื่อมีการ
แพร่หลายอยู่ในพื้นท่ีและมีการท าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกาลเวลายาวนานจึงกลายเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนเกาะยอ   
   1) วฒันธรรมท่ีเกี่ยวกับทางศาสนาและความเช่ือ  
    ชาวเกาะยอนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักและมีความเช่ือท่ีผูกพันกับ
พุทธศาสนา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษ มีการแสดงออกด้านศาสนาและความเช่ือสืบทอดกัน
มาจนถือปฏิบัติเป็นประเพณีซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการ 
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ท าบุญเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาต่อพุทธศาสนาและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ การท าบุญเพื่อแสดงความเคารพ
และระลึกถึงบรรพบุรุษ รวมถึงการประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้อย่างราบรื่น เกาะยอในระยะแรกเป็นชุมชนจีนจึงมีประเพณีและความเช่ือแบบจีนผสมอยู่ 
ปัจจุบันคนเกาะยอส่วนหนึ่งยึดถือประเพณีตามความเช่ือแบบพุทธ ส่วนคนเกาะยอด้ังเดิมท่ีสืบเช้ือ
สายมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นคนจีนนั้นยึดถือประเพณีตามความเช่ือท้ังแบบจีนและแบบพุทธควบคู่กัน 
แต่ประเพณีแบบจีนนั้นมีเพียงแค่ประเพณีตามเทศกาลบางอย่างเท่านั้น ซึ่งคนท้ังสองกลุ่มยังคงรักษา
แบบแผนในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีเอาไว้ มีประเพณีส าคัญท่ีสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ ประเพณีไหว้เจ้าไหว้หลุม ประเพณีลอยแพ ประเพณีวันว่าง ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าสาม
สมเด็จเจ้า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีท าบุญเดือนสิบและประเพณีชักพระ ในการประกอบ
พิธีกรรมและประเพณีจัดขึ้นที่วัดต่างๆ ศาลเจ้าไท้ก๋ง ส านักสงฆ์เขากุฏิและสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 จากการศึกษาคุณค่าของประเพณีส าคัญด้วยวิธีการประเมินคุณค่าใน บทท่ี 4.2 ซึ่งพิจารณา
จากคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกับการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ท่ีพิจารณาจาก
สถานการณ์การคงอยู่ของประเพณี ผลการประเมินพบว่าประเพณีส าคัญท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ 
ประเพณีขึ้นเบญจาสรงน้ าพระสามสมเด็จเจ้า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีท าบุญเดือนสิบท่ีมี
การจัดพิธีแห่หมรับ และประเพณีชักพระ ประเพณีส าคัญท่ีมีคุณค่าสูง คือ ประเพณีไหว้เจ้าไหว้หลุม 
ประเพณีลอยแพ  ประเพณีวันว่าง และประเพณีท าบุญเดือนสิบ  
   2) วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ    
    2.1) อาชีพ ผู้คนในเกาะยอมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวท้ัง
จากในตัวเกาะและทะเลสาบรอบเกาะ อาชีพท่ีท ากันส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพ 
แวดล้อมของพื้นท่ีในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพท่ีสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนท้ังการทอผ้า ท าสวน  
สมรมและท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีบางอาชีพ เช่น การท านาและกระเบ้ืองดินเผาได้เลือนหายไปจาก
เกาะยอแล้ว โดยมีอาชีพท่ีเพิ่มเข้ามาภายหลัง คือ การท าสวนยางพารากับเล้ียงปลาในกระชัง และใน 
ช่วง 20 ปีท่ีผ่านมามีอาชีพด้านการท่องเท่ียวและบริการเกิดขึ้นในเกาะยอ ปัจจุบันเกาะยอมีวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพแบบผสมผสานและมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ ผู้คนท ากิจกรรมต่างๆ ท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพอยู่ในละแวกบ้านอย่างเรียบง่าย สภาพแวดล้อมของเกาะยอจึงมีองค์ประกอบ
ของการประกอบอาชีพท่ีเด่นชัด ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติ ในลักษณะการคลุกคลีอยู่
กับอาชีพของครอบครัวจนเกิดความเคยชินแล้วจึงสืบสานต่อ อาชีพส าคัญของเกาะยอ ได้แก่ การท า
สวนสมรม การทอผ้า การท าประมงพื้นบ้าน การเล้ียงปลาในกระชัง โดยพื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพ
ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเด่นชัด ดังนี้ การท าสวนสมรมพบมากบริเวณเชิงเขาหมู่ 2,3,4,5,6 การ
ทอผ้าพบหลายครัวเรือนในบริเวณหมู่ 2,3,4,5,7 การท าประมงพื้นบ้านและการเล้ียงปลาในกระชังพบ
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มากบริเวณชายฝ่ังหมู่1,2,5,7,8,9 ส่วนกลุ่มอาชีพและกิจการค้าขายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมี
ความเด่นชัดพบว่ามี 27 แห่ง คือ สวนสมรม 3 แห่ง กลุ่มทอผ้า 5 แห่ง กลุ่มประมงพื้นบ้าน 3 แห่ง 
กลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง 4 แห่ง ร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้าน 12 แห่ง 
    2.2) อาหาร อาหารพื้นบ้านของต าบลเกาะยอมีเอกลักษณ์อยู่ ท่ี
การน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่มากในพื้นท่ีมาประกอบเป็นอาหารและการน าวิธีถนอมอาหารมาใช้ ซึ่งอาหาร
พื้นบ้านท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม ได้แก่ ข้าวย าใบยอ ย าสาหร่าย ไข่ครอบ ขนมหม่อฉี่และขนมคนที 
นอกจากนี้มีการน าสัตว์น้ ามาแปรรูปด้วยวิธีถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆจนเป็นมีสินค้าประจ าสินค้า
ท้องถิ่น เช่น กะปิ อาหารทะเลประเภทตากแห้งและหมักดอง หนังปลากะพงกรอบ  
  5.1.2.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านวัฒนธรรม 
   จากการสรุปข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านวัฒนธรรมได้ 
แสดงในรูปของแผนท่ีซึ่งน ามาประเมินเพื่อหาบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมากและบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงด้าน
วัฒนธรรม โดยวิเคราะห์จากการเกาะกลุ่มกันและการทับซ้อนกันของพื้นท่ีท่ีใช้ในการจัดงานประเพณี
และประเพณีส าคัญ พื้นท่ีประกอบอาชีพท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ต าแหน่งของกลุ่มอาชีพและ
กิจการค้าขายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งคุณค่าท้ัง 2 ระดับ มีดังนี้   
   1) บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก เป็นบริเวณท่ีมีการจัดงานประเพณีท่ีมีคุณค่าสูง
มากโดยมีการเกาะกลุ่มอยู่กับบริเวณท่ีมีกลุ่มอาชีพและกิจการค้าขายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด -   
วัดท้ายยอ 
   2) บริเวณท่ีมีคุณค่าสูง เป็นบริเวณท่ีมีการจัดงานประเพณีท่ีมีคุณค่าสูง 
หรือบริเวณท่ีมีกลุ่มอาชีพและกิจการค้าขายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นต้ังเกาะกลุ่มกันอยู่ในพื้นท่ี
ประกอบอาชีพท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดแหลมพ้อ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา บริเวณถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 ต่อเนื่องไปยังหมู่ 6 ท่ีโรงเรียนวัดท้ายยอ และ
บริเวณถนนสายหมู่ 2,3 
 แสดงบริเวณท่ีมีคุณค่าด้านวัฒนธรรมได้ ดังภาพท่ี 95 
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ภาพที่ 95 แสดงคุณค่าด้านวัฒนธรรม 
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 5.1.3 การวิเคราะห์คุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ประกอบด้วยการวิเคราะห์คุณค่า องค์ประกอบและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า ดังนี้ 
  5.1.3.1 คุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   เกาะยอต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลามีความต่อเนื่องกันโดยสภาพกายภาพและทางนิเวศ ทะเลสาบสงขลาตอนล่างท่ี
ล้อมรอบตัวเกาะนั้นมีส่วนท่ีเช่ือมต่อกับอ่าวไทยท าให้มีการไหลเวียนของน้ าจืดและน้ าเค็ม แหล่งน้ าจึง
มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นทะเลสาบสามน้ า โดยมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์รวมถึงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในตัวเกาะของเกาะยอมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสลับกับภูเขาซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหลากหลาย แหล่งธรรมชาติท้ังท่ีอยู่โดยรอบของเกาะและท่ีอยู่ใน
ตัวเกาะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนและมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์หลายด้าน 
  5.1.3.2 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
   จากการศึกษาพบว่าเกาะยอเป็นพื้น ท่ี ท่ีมี คุณค่าด้านธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังในเชิงต าแหน่งท่ีต้ังและในเชิงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยคุณค่าท้ังในเชิงต าแหน่งท่ีต้ัง คือ เกาะยอเป็นเกาะเด่ียวท่ีต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างและมีความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีส่วนอื่นของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีคุณค่าและมี
ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโครงสร้างทางนิเวศท่ีซับซ้อน โดยทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางเป็นพื้นท่ี ชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย เนื่องจากมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์และนกนานาชนิดซึ่งมีท้ังนกประจ าถิ่นและนกอพยพ 
ทะเลสาบสงขลาตอนบนเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างเป็นพื้นท่ีท่ีมีปากอ่าวเช่ือมต่อกับทะเลอ่าวไทย มีการถ่ายเทกระแสน้ าจืดและน้ าเค็มจากทะเล
อ่าวไทยจึงเกิดเป็นทะเลสาบสามน้ าซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่วนใน เชิง
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีอยู่ในน้ า
และชายฝ่ังกับส่วนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกาะ โดยสรุปคุณลักษณะได้ ดังนี้  
   1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง   
    ทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าท่ีส าคัญ โดยมี
ลักษณะลุ่มต่ าเป็นแอ่งน้ าท่ีถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดิน ฝ่ังตะวันออกค่อยๆแคบเป็นคอขวดไปจนถึง
ปากอ่าว ซึ่งเป็นบริเวณร่องน้ าลึกท่ีเช่ือมทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีส่วนใหญ่ในทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างมีความลึกประมาณ 1.5 - 2 เมตร โดยด้านเหนือมีส่วนเช่ือมกับทะเลสาบสงขลาตอน 
กลางท่ีบริเวณคลองปากรอ ทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีความส าคัญในการถ่ายเทน้ า เป็นแหล่งอาศัย
และช่องทางอพยพย้ายถิ่นของส่ิงมีชีวิต โดยมีทรัพยากรท่ีส าคัญประกอบด้วยทรัพยากรน้ า พืชและ
สัตว์น้ า น้ าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีสภาพเป็นน้ ากร่อยท่ีเกิดจากการถ่ายเทและผสมกันของน้ าจืด
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จากแผ่นดินและน้ าเค็มจากทะเลอ่าวไทย พื้นท้องน้ าเป็นตะกอนดินโคลนทะเล สภาวะของน้ าขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ได้จึงเป็นกลุ่มท่ี
ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมไม่คงท่ี สัตว์น้ าในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศอย่างแพลงก์ตอน ไปจนถึงส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างกั้ง กุ้ง ปู 
หอย หมึกและปลา บริเวณท้องน้ ามีพืชน้ าจ าพวกหญ้าทะเลและสาหร่าย ซึ่งมีความส าคัญในด้านการ
เป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าและมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า 
   2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะ  
    ในเกาะมีระบบนิเวศเกาะท่ีประกอบด้วยลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลม 
อ่าว ท่ีราบและภูเขา โดยมีป่าไม้และพื้นท่ีธรรมชาติรวมถึงมีแหล่งน้ าจืดใต้ช้ันดิน ซึ่งแหล่งน้ าจืดใต้ช้ัน
ดินพบว่าในหลายบริเวณของเกาะสามารถขุดบ่อบาดาลท่ีระดับความลึก 3.0 – 5.0 เมตร เพื่อกักเก็บ
น้ าท่ีซึมมาจากใต้ช้ันดินและน าน้ าขึ้นมาใช้ พื้นท่ีในเกาะเป็นท่ีราบสลับกับภูเขาทรัพยากรดินจึงมีความ
แตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมและลักษณะการเกิดของดิน โดยมีดิน 3 รูปแบบ คือ ดินบริเวณท่ี
ลุ่มซึ่งมีลักษณะเนื้อดินละเอียดหน้าดินท่ีเป็นกรดจัดเนื่องจากอยู่ท่ีลุ่มต่ าซึ่งอุ้มน้ าจากการแช่ขังเป็น
เวลานาน ดินดอนท่ีบริเวณเชิงเขาซึ่งมีลักษณะเป็นดินร่วน และดินลาดชันเชิงซ้อนท่ีบริเวณภูเขาซึ่งมี
ลักษณะหน้าดินเป็นดินผสมกรวดและหิน ถัดจากช้ันหน้าดินท่ีลึกลงไปเป็นช้ันหิน ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่าสภาพพื้นท่ีและลักษณะดินท่ีมีความแตกต่างกันมากท าให้มีระบบนิเวศป่าไม้ท่ีต่างกัน ดังนี้ 
 ป่าไม้ พบว่าในบริเวณภูเขามีสภาพเป็นป่าไม้ด้ังเดิมของเกาะยอซึ่งมีพันธุ์ไม้ท่ีเจริญเติบโตได้ดี
ในท่ีลาดเชิงเขา ประกอบด้วยไม้ยืนต้นและไม้พุ่มล่างเป็นหลัก มีพันธุ์ไม้ เช่น จิก ยอ เลียบ ยาง แซะ 
มะเด่ือ ก าช า เข็มป่า กระพ้อ นมแมวและหลุมพี โดยพืชพรรณมีลักษณะสมบูรณ์มีท้ังพันธุ์ไม้หลักและ
พันธุ์ไม้อื่นๆ ขึ้นปะปนกันอยู่และมีการแทรกตัวค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบันมี
เฉพาะในบริเวณเชิงเขาและภูเขา ท่ีเขาหัวแดง เขากุฏิ เขากลาง เขาเพหารและเขาบ่อหิน  
 ป่าพรุ พบว่าในบริเวณหมู่ 5,6,7และหมู่ 4 เป็นพื้นท่ีลุ่มท่ีมีน้ าท่วมถึง มีการไหลเวียนน้ าต่ า
และมีน้ าขังเป็นระยะเวลานานในรอบปี ดินมีสภาพเป็นกรดและมีธาตุอาหารน้อยซึ่งเป็นลักษณะของ
ระบบนิเวศป่าพรุ โดยป่าพรุของเกาะยอมีลักษณะเป็นพรุเปล่ียนสภาพหรือพรุเสม็ด ซึ่งมีพันธุ์ไม้ เช่น 
เสม็ด กก กระจูด ล าเท็ง ปรงทะเล ล าพู โพทะเลและเหงือกปลาหมอ พืชพรรณมีลักษณะกระจายตัว
เป็นกลุ่มโดยมีต้นเสม็ดเป็นไม้เด่น มีพืชจ าพวกหญ้าและเฟิร์นปกคลุมผิวดิน พื้นท่ีพรุมีความส าคัญใน
ด้านการเป็นแหล่งรองรับและกักเก็บน้ า ป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
รวมท้ังในด้านการน าไม้มาใช้ประโยชน์ โดยสัตว์ป่าท่ีมีในป่าไม้และป่าพรุเป็นกลุ่มสัตว์เล็กๆ            
ท่ีความส าคัญต่อระบบนิเวศแต่ไม่ได้มีความพิเศษโดดเด่น ซึ่งเป็นสัตว์จ าพวกเล้ือยคลาน สะเทินน้ า
สะเทินบก แมลงและนก  
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 ป่าชายเลน ในบริเวณชายฝ่ังซึ่งเป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับทะเลสาบนั้นมีสภาพ
เป็นป่าชายเลน โดยพบว่าป่าชายเลนกระจายอยู่หลายบริเวณของเกาะ ท่ีชายฝ่ังด้านตะวันตกบริเวณ
หมู่ 7,8และ9 เป็นบริเวณท่ีมีป่าชายเลนหนาแน่นท่ีสุด ส่วนพื้นท่ีอื่นๆ มีป่าชายเลนอยู่บางเบา พันธุ์ไม้
ท่ีพบมาก คือ โกงกาง จากและล าพู โดยป่าชายเลนกับพืชน้ าท้ังหญ้าทะเลและสาหร่ายเป็นระบบ
นิเวศท่ีมีความเช่ือมโยงกันและมีความส าคัญในด้านการเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
ป่าชายเลนจึงมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า นอกจากนี้ป่าชายเลนมี
ความส าคัญในด้านการป้องกันชายฝ่ังด้วยการลดความรุนแรงของคล่ืนและดักจับตะกอนดิน การกรอง
ของเสีย การเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน และการเป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกกับระบบ
นิเวศในน้ าเข้าด้วยกัน     
 และพื้นท่ีสีเขียวของเกาะยอนอกจากป่าไม้แล้วยังมีพื้นท่ีเกษตรกรรมซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างขึ้นรวมอยู่ด้วย ในบริเวณท่ีลาดเชิงเขามีการท าสวนผลไม้และสวนยางพารา ซึ่ง
เน้นการปลูกพืชท่ีไม่ต้องการธาตุอาหารมากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของดิน  
  5.1.3.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   จากการสรุปข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิง 
แวดล้อมได้ และแสดงในรูปของแผนท่ีซึ่งน ามาประเมินเพื่อหาบริเวณท่ีท่ีมีคุณค่าสูงมากและบริเวณท่ี
มีคุณค่าสูงในด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยวิเคราะห์จากสภาพความสมบูรณ์ ความส าคัญทาง
นิเวศและความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นหลัก ซึ่งคุณค่าท้ัง 2 ระดับ มีดังนี้ 
   1) บริเวณท่ีมี คุณค่าสูงมาก คือ ทะเลสาบสงขลา และบริเวณพื้น ท่ี
ธรรมชาติในตัวเกาะท่ีทรัพยากรส่วนใหญ่คงสภาพความสมบูรณ์และมีความหนาแน่นของพันธุ์พืช มี
ความส าคัญด้านนิเวศในการเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศสูงสุดและระบบนิเวศท่ีมีนั้นมีความสัมพันธ์กันสืบเนื่องมาจากลักษณะของพื้นท่ี ซึ่ง
บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก ได้แก่ บริเวณเขาหัวแดงต่อเนื่องไปยังเขากุฏิ และบริเวณเขากลางต่อเนื่องไป
ยังอ่าวหัวหรั่ง เขาเพหารและเขาบ่อหิน  
   2) บริเวณท่ีมีคุณค่าสูง คือ บริเวณพื้นท่ีธรรมชาติในตัวเกาะท่ีทรัพยากร
บางส่วนยังคงสภาพความสมบูรณ์แต่บางส่วนมีร่องรอยจากการรบกวน เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศรองลงมา และมีความส าคัญด้านนิเวศในการเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับน้ าและกักเก็บ
น้ าได้ตามธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ ซึ่งบริเวณท่ีมีคุณค่าสูง ได้แก่      
ป่าพรุท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 และป่าพรุท่ีบริเวณหมู่ 4  
 แสดงบริเวณท่ีมีคุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของต าบลเกาะยอ ได้ดังภาพท่ี 96 
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ภาพที่ 96 แสดงคุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



  240 

 5.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการอนุรักษ์ 

  5.1.4.1 ศักยภาพในการอนุรักษ์ 
   จากการศึกษาคุณค่าและระบุองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านต่างๆ พบว่า    
คุณค่าและองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีมีศักยภาพด้านการอนุรักษ์ เนื่องจากเป็น
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากในอดีตท่ีมีพัฒนาการการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังด ารง
บทบาทและมีการใช้สอยอยู่ในปัจจุบันโดยยังคงรักษาคุณค่าโดยรวมไว้ได้ ซึ่งคุณค่าและองค์ประกอบ
ท่ีมีคุณค่าในด้านต่างๆ ท่ียังด ารงอยู่นั้นมีความส าคัญต่อพื้นท่ี การประกอบกันขององค์ประกอบท่ีมี
คุณค่าในด้านต่างๆ ท าให้พื้นท่ีมีคุณลักษณะอันโดดเด่นและแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ี และ
เป็นหลักฐานส าคัญท่ีสามารถสะท้อนถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยปรากฏ
ออกมาท้ังในรูปแบบท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม อีกท้ังยังมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับปัจจุบันหรือมี
อิทธิพลท้ังกับพื้นท่ีและผู้คนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการอนุรักษ์คุณค่าและองค์ประกอบท่ีมีคุณค่า
ในด้านต่างๆ ไว้นั้นท าให้เอกลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ีคงอยู่ เกิดความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและ
เกิดประโยชน์ในหลายมิติ 
  5.1.4.2 พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์  
   จากการระบุบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมากและบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงในแต่ละด้าน
น ามาวิเคราะห์โดยการใช้แผนท่ีและการซ้อนทับเพื่อหาบริเวณท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ ซึ่งพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการอนุรักษ์มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
    คือ พื้นท่ีท่ีมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานและ
ขยายตัวของชุมชนในอดีต พื้นท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับโบราณสถานและสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ และ
พื้นท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้านประเพณีและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิจารณาจาก
การซ้อนทับกันของพื้นท่ีโดยน าพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงมากกับพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูง ในด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรม และในด้านวัฒนธรรมมาวางทาบกันพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์จะมีการซ้อนทับกัน
หลายช้ันซึ่งมีความเข้มของสีมากท่ีสุด  
 โดยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด-วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5    
  ซึ่งแสดงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้ดังภาพท่ี 97 
   2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    พื้นท่ีธรรมชาติของเกาะยอในปัจจุบันมีท้ังพื้นท่ีธรรมชาติท่ียังคง
ความสมบูรณ์และพื้นท่ีธรรมชาติท่ีถูกเปล่ียนแปลงสภาพและมีความเส่ือมโทรม ซึ่งมีร่องรอยของการ
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ถูกรบกวนโดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างเข้มข้น ท าให้พื้นท่ี
ธรรมชาติให้กลายเป็นหย่อมๆ ขนาดเล็กท่ีแยกจากกันและพื้นท่ีมีลักษณะเว้าแหว่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
เส่ียงต่อการสูญเสียในอนาคต เมื่อพิจารณาตามกระบวนการเกิดการแตกกระจายของผืนป่าพบว่าอยู่
ในขั้นท่ี 3 เป็นขั้นท่ีพื้นท่ีธรรมชาติแยกออกจากกันและเกิดพื้นท่ีว่างท่ีมีการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย
และเกษตรกรรม ซึ่งเป็นขั้นรองสุดท้ายก่อนท่ีพื้นท่ีธรรมชาติจะลดจ านวนลงและกลายเป็นพื้นท่ีท่ีถูก
พัฒนาในท่ีสุด ดังนั้นท้ังพื้นท่ีธรรมชาติท่ียังคงความสมบูรณ์และพื้นท่ีธรรมชาติท่ีถูกเปล่ียนสภาพจึง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ ซึ่งพื้นท่ีธรรมชาติจะช่วยส่งเสริมให้บริเวณโดยรวมของพื้นท่ี
ท้ังหมดมีคุณค่า โดยการวิเคราะห์ศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะ
จ าแนกศักยภาพของพื้นท่ีอนุรักษ์โดยพิจารณาจากความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ ซึ่งน าสภาพความ
สมบูรณ์ท่ีปรากฏในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับร่องรอยของการถูกรบกวน เพื่อให้ได้ศักยภาพในการ
อนุรักษ์ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีแต่ละบริเวณ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  
    2.1) พื้ น ท่ี ท่ี มี ศักยภาพ ในการอนุ รักษ์ ด้ านธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีสงวนรักษา  
 การสงวนรักษา หมายถึง การรักษาสภาพตามเดิมไว้และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 การวิเคราะห์พื้นท่ี พิจารณาจาก การเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีคุณค่าสูงมาก ซึ่งทรัพยากรส่วน
ใหญ่คงสภาพความสมบูรณ์และมีความหนาแน่นของพันธุ์พืช มีความส าคัญด้านนิเวศในการเป็นแหล่ง
อาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูงสุดประกอบด้วยระบบ
นิเวศป่าไม้และป่าชายเลน รวมถึงเป็นกลุ่มพื้นท่ีธรรมชาติขนาดใหญ่และอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความ
เช่ือมต่อหรือสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีธรรมชาติอื่นๆได้   
 โดยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีสงวนรักษา 
คือ ทะเลสาบสงขลา บริเวณเขาหัวแดงต่อเนื่องไปยังเขากุฏิ บริเวณเขากลางต่อเนื่องไปยังอ่าวหัวหรั่ง      
เขาเพหารและเขาบ่อหิน  
    2.2) พื้ น ท่ี ท่ี มี ศักยภาพ ในการอนุ รักษ์ ด้ านธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีฟื้นฟู 
 การฟื้นฟู หมายถึง การใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีให้คืนสภาพท่ีเคยเป็น 
 การวิเคราะห์พื้นท่ี พิจารณาจาก การเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีคุณค่าสูง ซึ่งทรัพยากรบางส่วน
ยังคงสภาพความสมบูรณ์แต่บางส่วนถูกท าลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ท า
ให้ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีธรรมชาติเกิดสภาพความเส่ือมโทรมหรือเกิดปัญหาคุณภาพของส่ิงแวดล้อม
รุนแรง 
 โดยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีฟื้นฟู คือ    
ป่าพรุท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 
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    2.3) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมและส่ิงแวดล้อม
ประเภทพื้นท่ีเช่ือมต่อ 
 การเช่ือมต่อ หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมพื้น ท่ี ท่ีเอื้อต่อการเคล่ือนย้ายและ
แพร่กระจายพันธุ์เพื่อให้แหล่งธรรมชาติมีความเช่ือมต่อกัน มีบทบาทส าคัญในการรักษาความ
เช่ือมโยงตามธรรมชาติโดยมุ่งให้กระบวนการทางระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์วิธีหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูและการซ่อมแซมพื้นท่ีท่ีเปล่ียนสภาพไปให้กลับมามีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มี
โครงสร้างและหน้าท่ีสร้างความต่อเนื่องของพื้นท่ีธรรมชาติซึ่งเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย รวมถึงเป็น
แนวทางส าคัญในการอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศของพื้นท่ีธรรมชาติ เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกรณีท่ีพื้นท่ี
ธรรมชาติถูกตัดขาดให้กลายเป็นกลุ่มๆท่ีแยกออกจากกัน พื้นท่ีธรรมชาติต้ังอยู่อย่างโดดเด่ียวซึ่ง
แวดล้อมด้วยการพัฒนาและกิจกรรมของมนุษย์ หรือพื้นท่ีมี่ต้ังอยู่ระหว่างพื้นท่ีธรรมชาติซึ่งถูกรบกวน
และท าลายให้มีสภาพเปล่ียนแปลงไป   
 การวิเคราะห์พื้นท่ี พิจารณาจาก การเป็นพื้นท่ีท่ีมีต าแหน่งอยู่ระหว่างพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมี
คุณค่าสูงมากสองแห่ง และเป็นพื้นท่ีท่ีมีโครงสร้างและสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถจะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อ
พื้นท่ีธรรมชาติเข้าด้วยกันเพื่อให้มีสภาพเป็นพื้นท่ีธรรมชาติผืนใหญ่ท่ีต่อเนื่องกันได้  
 โดยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีเช่ือมต่อ คือ  
บริเวณระหว่างเขากุฏิและเขากลาง  
 แสดงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดังภาพท่ี 
97 
 



  243 

 
 

ภาพที่ 97 แสดงศักยภาพในการอนุรักษ์ 
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5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเท่ียว ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และวิเคราะห์
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ดังนี้  

 5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยว 

  5.2.1.1 สภาพแวดล้อมของการท่องเท่ียว   
   การท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทกับเกาะยอช่วง พ.ศ. 2543 จากนโยบายของ
รัฐท่ีส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของปีการท่องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) ต่อมา 
พ.ศ. 2548 มีการรวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกาะยอโฮมสเตย์ข้ึน รูปแบบการท่องเท่ียวในช่วงแรก
ท่ีเน้นการเยี่ยมชมสวนผลไม้จึงปรับเปล่ียนมาสู่การให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของชาวเกาะยอมากขึ้น ด้วยการเข้าพักในโฮมสเตย์ท่ีพัฒนารูปแบบมาจากขน าเฝ้ากระชังปลาโดยมี
กิจกรรม ล่องเรือชมธรรมชาติและเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีวัดและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อื่นๆให้เท่ียวชมอย่างหลากหลาย ด้วยสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี การมีทรัพยากรท่ีหลากหลาย การน า 
เสนอการท่องเท่ียวในรูปแบบวิถีชีวิตและการมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ และการท่ีต้ังอยู่ใกล้ตัว
เมืองสงขลาซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก ท าให้การท่องเท่ียวของเกาะยอได้รับความนิยมและเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญอันดับต้นๆ ของเมืองสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาจัดอยู่ในกลุ่มเมือง
ท่องเท่ียวหลักและมีผู้มาเยือนสูง ในแผนพัฒนาของจังหวัดสงขลาก าหนดให้เกาะยอเป็นเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ประกอบกับ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 ได้รับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐอีกครั้งในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และ
โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ท าให้ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาเกาะยอได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความต้ืนตัวและมีการพัฒนาพื้นท่ีหลายด้านรวมถึงมี
นักท่องเท่ียวหนาแน่นขึ้น เกาะยอจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสูง ส าหรับจุดเด่นใน
การท่องเท่ียว คือ การเท่ียวชมธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น การรับประทานอาหาร เลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การไหว้พระท าบุญและเยี่ยมชมโบราณสถานเก่าแก่ 
รวมถึงพักผ่อนในบรรยากาศโฮมสเตย์ริมน้ า ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์คติชน
วิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษา วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ สวนผลไม้ กลุ่มผ้าทอ กลุ่มประมงพื้นบ้าน 
ร้านอาหารทะเลและโฮมสเตย์  
  5.2.1.2 แหล่งท่องเท่ียวที่มีความส าคัญ   
   จากการศึกษาและส ารวจพบว่าเกาะยอมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
หลากหลาย โดยเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าผูกติดกับพื้นท่ีแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 
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ทรัพยากรการท่องเท่ียววัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรการท่องเท่ียวด้าน
การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายสามารถ
ท่องเท่ียวได้หลายรูปแบบ โดยทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทนี้มีการพัฒนามาจากวิถีชีวิตของชุมชน  
 ทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มีคุณค่าผูกติดกับพื้นท่ี 3 ประเภท ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งมี
แหล่งท่องเท่ียวท้ังหมด 33 แห่ง จากการประเมินคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจัด
อันดับความส าคัญ ในบทท่ี 4.3 โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน คือ 1.คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว        
2.ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านกายภาพของพื้นท่ีพิจารณาจากสภาพ
ทางกายภาพ การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกและการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียว  ด้านการสร้าง
กิจกรรมพิจารณาจากโอกาสในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ด้านการมีส่วนร่วมพิจารณา
จากการรวมกลุ่มในชุมชนและโอกาสท่ีชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ผลการประเมิน
น ามาจัดอันดับความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสรุปได้ว่า 
   1) แหล่งท่องเท่ียวที่มีความส าคัญระดับสูง มี 13 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์คติชน
วิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ เรือนพื้นถิ่น (จ านวน12 หลัง) 
กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าล่ิม กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์แสงส่องหล้า1 กลุ่มทอ
ผ้าร่มไทร สวนผลไม้ลุงวี สวนสมรมลุงไพจิตร สวนละมุดลุงสุด กลุ่มประมงพื้นบ้านนายจารึก กลุ่ม
ปะมงพื้นบ้านนายชัยยุทธ์และกลุ่มประมงพื้นบ้านนายเดชา  
   2) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับปานกลาง มี 3 แห่ง คือ แหล่งการ
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน วัดเขาบ่อและกลุ่มทอผ้าดอกพิกุลทอง  
   3) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับต่ า มี 4 แห่ง คือ สวนสาธารณะ     
หาดทรายเทียม จุดชมวิวท้ายเกาะ วัดโคกเปรี้ยวและศาลเจ้าไทก๋ง   
  5.2.1.3 พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   พื้นท่ีท่ีมีการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นประจ า คือ บริเวณลาน
วัดแหลมพ้อ สวนสาธารณะหาดทรายเทียมและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
  5.2.1.4 พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงมากทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็น
พื้นท่ีท่ีมีความส าคัญและปรากฏประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมอย่างเด่นชัด ซึ่งพื้นท่ีท่ีมี
คุณค่าสูงมากทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม คือ วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด-วัด
ท้ายยอ วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 ส านักสงฆ์เขากุฏิ บริเวณเขาหัวแดง
ต่อเนื่องไปยังเขากุฏิ บริเวณเขากลางต่อเนื่องไปยังอ่าวหัวหรั่ง เขาเพหารและเขาบ่อหิน  
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 5.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยพิจารณาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในด้านการ
ท่องเท่ียวที่สัมพันธ์กับเส้นทางท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียว   
  5.2.2.1 ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว  
   เกาะยอมีทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เนื่องมาจาก
ต้นทุนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียว โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นท่ีชุ่มน้ ามีลักษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมี
ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานมายาวนาน มีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีวิถีการด ารงชีวิตท่ี
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีอาศัยซึ่งมีท้ังจุดเด่นและข้อจ ากัด
มาต้ังแต่อดีตซึ่งได้มีการส่ังสมเป็นภูมิปัญญาและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ี
มีช่ือเสียง ท าให้เกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีมีชีวิตชีวาและมีเรื่องราว ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า
และสร้างมูลค่าได้ ในด้านการเดินทางเกาะยอต้ังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีความสะดวกในการเดินทาง ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกเกาะยอมีส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังท่ี
พัก ร้านอาหารและของท่ีระลึก ส าหรับรองรับนักท่องเท่ียวและสนับสนุนให้การท่องเท่ียวมีรูปแบบท่ี
สมบูรณ์ ในด้านมีความปลอดภัยเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยสูงซึ่งไม่มีความเส่ียง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีร้ายแรงและจากการเกิดอุบั ติเหตุ ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับจังหวัด ท่ีมีการด าเนินการท่องเท่ียวมากเกือบ 20 ปี ช่วง 
พ.ศ.2559-2561 มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง  
  5.2.2.2 พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
   พื้นท่ีและเส้นทางท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียว ดังนี้  
   1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว  
    วิเคราะห์โดยพิจารณาจากการเกาะกลุ่มกันและการทับซ้อนกัน
ของแหล่งท่องเท่ียวที่มีความส าคัญ พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงมาก
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม แบ่งคุณค่าได้ 2 ระดับ คือ 
    1.1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงมาก คือ บริเวณท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญระดับสูงต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมากทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีมีความส าคัญและปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเด่นชัด
รวมถึงส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ โดยเป็นบริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมเป็นประจ า ได้แก่ วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด - วัดท้ายยอ     
วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 ส านักสงฆ์เขากุฏิ และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
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    1.2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูง คือ บริเวณท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ 
ส าคัญระดับสูงหรือระดับปานกลางต้ังอยู่โดยเกาะกลุ่มกัน ได้แก่ บริเวณถนนสายหลักแถบหมู่ 7,8 
และบริเวณถนนสายบ้านนอก-สวนใหม่ต่อเนื่องไปยังถนนสายหมู่ 2,3  
   2) เส้นทางท่ีมีศักยภาพในด้านการเช่ือมต่อการท่องเท่ียว  
    พิจารณาจากความสามารถในการเช่ือมต่อการท่องเท่ียว ดังนี้ 
    2.1) เส้นทางท่ีมี ศักยภาพในด้านการเช่ือมต่อการท่องเท่ียว
ระดับสูงมาก คือ เส้นทางท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงมาก 
    2.2) เส้นทางท่ีมี ศักยภาพในด้านการเช่ือมต่อการท่องเท่ียว
ระดับสูงคือ เส้นทางรองท่ีช่วยในการเช่ือมต่อเส้นทางท่องเท่ียวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 แสดงพื้นท่ีและเส้นทางท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ได้ดังภาพท่ี 98 
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ภาพที่ 98 แสดงศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
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5.3 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัด การขยายตัว และศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 

 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัดและการขยายตัว เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของการขยายตัว 
สภาพปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์น าไป
ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นท่ีอย่างเหมะสมกับสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีเพื่อบรรเทาและ
ป้องกันการเกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีในระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้ 

 5.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.3.1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   1) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างและชายฝ่ังของเกาะยอ พื้นท่ีทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีปัญหาความเส่ือมโทรมเกิดขึ้นร่วม 
กับปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 ประเด็น คือ การต้ืนเขินของทะเลสาบ
จากการทับถมของตะกอน การเกิดมลพิษทางน้ า การกัดเซาะชายฝ่ัง การลดลงของป่าชายเลนและ
แหล่งหญ้าทะเล การลดลงของสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง ซึ่งสาเหตุเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ี
เข้าไปเปล่ียนสภาพชายฝ่ัง ใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัดและปล่อยของเสียลงสู่ทะเล โดยท่ีการเปล่ียน 
แปลงตามธรรมชาติของระบบนิเวศทะเลสาบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง  
   2) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นกับเกาะยอ 
    2.1) การรุกล้ าพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังโดยการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆลงในทะเลท้ังโฮมสเตย์ กระชังเล้ียงปลาและเครื่องมือประมง บริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตกแถบ
หมู่ 1 ถึงหมู่ 9 บริเวณหมู่ 7 กับ 8 บริเวณหมู่ 5 และบริเวณหมู่ 2 เป็นบริเวณชายฝ่ังท่ีมีกระชังเล้ียง
ปลาและเครื่องมือประมงหนาแน่น โดยการวางเครื่องมือประมงประเภทโพงพางและไซอย่างหนาแน่น 
ส่งผลให้สัตว์น้ าไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้ตามฤดูกาลเป็นการลดโอกาสการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
และท าให้สัตว์น้ ามีจ านวนลดลง ในการวางเครื่องมือประมงเป็นการปักไม้ลงในทะเลเมื่อมีจ านวนมาก
จึงปิดกั้นเส้นทางน้ าและกีดขว้างการไหลของน้ า รวมท้ังเร่งให้เกิดตะกอนดินสะสมท่ีน าไปสู่การตื้นเขิน
ของทะเลสาบ ส่วน การมีกระชังเล้ียงปลาหนาแน่นส่งผลต่อคุณภาพน้ าและสร้างตะกอนซึ่งสะสมอยู่
บริเวณพื้นท้องน้ า เนื่อง จากอาหารท่ีใช้เล้ียงปลาและมูลจากการขับถ่ายของปลา นอกจากนี้บริเวณ
ชายฝ่ังด้านตะวันตกแถบหมู่ 1 ถึงหมู่ 9 ยังเป็นบริเวณท่ีมีการสร้างโฮมสเตย์หนาแน่นและมีการเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น โดยโฮมสเตย์มีความผิดทางกฎหมายเนื่องจากเป็นการปลูกสร้างรุกล้ าพื้นท่ีล าน้ า 
รวมทั้งมีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลโดยตรงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเสียและส่ิงปฏิกูลตามมา ท้ังนี้ส่ิงปลูก
สร้างต่างๆ ในทะเลท้ังเครื่องมือประมง กระชังเล้ียงปลาและโฮมสเตย์ ถือเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพของท้องถิ่น ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการควบคุมและไม่มีแนวทางจัดการท่ีดีก็เป็นส่วนท าให้
ส่ิงแวดล้อมถูกท าลายและเปล่ียนแปลงทัศนียภาพของพื้นท่ีด้วยเช่นกัน 
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    2.2) การรุกล้ าและเปล่ียนแปลงพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังโดยการการถม
ทะเลและการสร้างก าแพงกันดิน เป็นการท าให้แนวชายฝ่ังตามธรรมชาติถูกท าลายซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางนิเวศของทะเลสาบ โดยบริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตกแถบหมู่ 1 ถึงหมู่ 9 เป็นบริเวณท่ี
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างชายฝ่ังด้วยการถมทะเลเพื่อขยายพื้นท่ี และสร้างก าแพงกันดินเพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ป่าชายเลนโดยพันธุ์ไม้ในบริเวณนั้นถูก
ท าลายไปอย่างถาวรและพื้นท่ีป่าชายเลนถูกตัดขาดให้แยกออกจากกันจนมีลักษณะเป็นพื้นท่ีเล็กๆ
กระจายอยู่ตามชายฝ่ัง นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ าเสียร่วมด้วยซึ่งกระทบต่อความสมดุลทาง
นิเวศของป่าชายเลน เนื่องจากคุณภาพน้ าท่ีเลวท าให้ป่าชายเลนเส่ือมโทรมและไม่สามารถฟื้นฟูตัวเอง
ได้ตามธรรมชาติ 
    2.3) ป่าชายเลนถูกท าลายและมีสภาพเส่ือมโทรม ป่าชายเลนมี
ลักษณะกระจายเป็นพื้นท่ีเล็กๆ อยู่ตามชายฝ่ังซึ่งเส่ียงต่อการลดจ านวนลง และการท่ีป่าชายเลนท่ีถูก
ท าลายส่งผลให้การปกป้องชายฝ่ังจากคล่ืนลมลดลง การดักตะกอนดินลดลงซึ่งท าให้เกิดตะกอนดิน
สะสมท่ีน าไปสู่การตื้นเขินของทะเลสาบ รวมถึงท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง  
    2.4) การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีพรุเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
รูปแบบอื่นๆ พื้นท่ีพรุเป็นบริเวณท่ีมีน้ าท่วมขังเกือบตลอดท้ังปีประกอบกับพื้นท่ีพรุของเกาะยอมี
ลักษณะแบบป่าพรุเปล่ียนสภาพหรือพรุเสม็ด มีไม้เสม็ดซึ่งเป็นพืชท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นกระจาย
อยู่และมีพันธุ์ไม้อื่นเพียงไม่กี่ชนิด น้ าในพรุเป็นสีชาและมีความเป็นกรด ท าให้มีลักษณะทางกายภาพ
คล้ายกับพื้นท่ีรกร้าง เส่ือมโทรม จึงเกิดความเข้าใจว่าพื้นท่ีพรุเป็นป่าท่ีไม่มีคุณค่าจึงมีการรุกล้ าพื้นท่ี
พรุ เปล่ียนแปลงสภาพเพื่อพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัยและท าการเกษตร การท าลายพื้นท่ีพรุโดยการตัดไม้ 
ระบายน้ าออกจากพรุและถมดินในพื้นท่ีพรุรวมท้ังตัดถนนผ่านเป็นการท าให้พื้นท่ีพรุลดลงและถูก
แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ เกิดเปล่ียนแปลงท้ังด้านลักษณะทางกายภาพและด้านโครงสร้างหน้าท่ีตาม
ธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชพรรณและส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ น้ าในพรุไม่สามารถไหลเวียนได้ตาม
ธรรมชาติและเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นการขว้างทางน้ า การ
พัฒนาในพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ าท่วมและเปล่ียนแปลงภูมิประเทศเดิมอย่างมาก   
    2.5) บริเวณรอบข้างพื้นท่ีพรุถูกท้ิงร้างเนื่องจากดินเส่ือมโทรม 
บริเวณ ท่ีราบลุ่มรอบๆพื้นท่ีพรุมีสภาพเป็นพื้นท่ีรกร้าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุม มีพรรณไม้แบบพรุกระจาย
อยู่บางเบา ในช่วงฤดูแล้งผืนดินแห้งแตก เมื่อถึงฤดูฝนเป็นพื้นท่ีช้ืนแฉะท่ีมีน้ าท่วมขังและพบว่าพื้นท่ีมี
ร่องรอยของการท านาในอดีต โดยในปัจจุบันพื้นท่ีเหล่านี้ไม่มีการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
เนื่องจากอยู่ในบริเวณท่ีมีความเช่ือมต่อกับพรุ มีลักษณะดินแบบเดียวกับพรุ ซึ่งเป็นผลมาจากเมื่อ
พื้นท่ีพรุถูกแปรสภาพโดยการระบายน้ าออกและปล่อยให้ดินแห้งเป็นเวลานานๆท าให้คุณภาพของดิน
เส่ือมโทรมและมีสภาพเป็นกรดจัด ความเป็นกรดของดินพรุแพร่กระจายไปยังพื้นท่ีใกล้เ คียงจึงไม่
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สามารถเพราะปลูกได้ การท่ีพื้นท่ีรอบข้างพรุมีพรรณไม้แบบพรุกระจายอยู่แสดงถึงการเจริญเติบโตได้
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสฟื้นตัวเป็นพื้นท่ีสีเขียวตามธรรมชาติท่ีมีความต่อเนื่องกับพื้นท่ีพรุ 
    2.6) การรุกล้ าพื้นท่ีป่าและปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อใช้ในการท าสวน
ยาง พารา สร้างท่ีอยู่อาศัยและสร้างท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว ในอดีตพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาท้ังหมดในเกาะยอ
เป็นพื้น ท่ีป่าไม้ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของท่ีมีท่ีพื้นราบจ ากัดจึงมีรุกล้ าพื้นท่ีป่าไม้บริเวณท่ีลาดเชิงเขา
และภูเขา เพื่อเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร มีการลุกลามไปเรื่อยๆ จนป่าไม้เหลืออยู่น้อยมากใน
ปัจจุบัน โดยป่าไม้ของเกาะยอเป็นป่าท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีความลาดชันและมีลักษณะเป็นกลุ่มป่าท่ีถูก
แยกออกจากกันโดยมีพื้นท่ีเกษตร ท่ีอยู่อาศัยและถนนค้ันอยู่ระหว่างป่าแต่ละกลุ่ม ส่วนการรุกล้ าพื้นท่ี
ป่าไม้เกิดขึ้นบริเวณขอบของป่าด้านท่ีติดกับถนนเป็นหลัก ในบริเวณท่ีมีการท่องเท่ียวหนาแน่นและ
บริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่นจึงเกิดการขยายตัวรุกล้ าไปยังพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีป่า
ไม้บริเวณด้านเหนือของเขากุฏิถูกรุกล้ าเป็นบริเวณกว้างเพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในรูปแบบบ้านพักต่าง
อากาศและท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว พื้นท่ีป่าไม้บริเวณหมู่ 3 และ 6 ท่ีถนนสายบ้านนอก-สวนใหม่ เป็น
บริเวณท่ีถูกรุกล้ าเพื่อการสร้างท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านจัดสรร บ้านแถวและบ้านเด่ียว 
    2.7) ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมไม่ได้รับการดูแลรักษา สถาปัตยกรรมท่ี
ส าคัญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอส่วนใหญ่มีสภาพท่ีทรุดโทรมลงตามกาลเวลาโดยไม่ได้รับการดูแล
รักษา เนื่องจากการมองข้ามคุณค่าความส าคัญ การขาดความรู้ความเข้าใจคุณค่าความส าคัญ รวมถึง
ขาดแนวทางในการอนุรักษ์ โดยเรือนบางส่วนมีการผุพังจนเจ้าของต้องรื้อท้ิงไป บางส่วนเจ้าของมีการ
ปรับเปล่ียนและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้แต่ในการซ่อมแซมนั้นไม่ได้รักษารูปแบบและ
เอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ ซึ่งเป็นการท าลายคุณค่า  
    2.8) การขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยสร้างความแออัดในพื้นท่ี รวมถึง
รูปแบบของท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดขึ้นใหม่มีความแตกต่างโดยไม่ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
พื้นท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงในระดับพื้นท่ีและระดับองค์ประกอบซึ่งส่งกระทบต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมของพื้นท่ี เนื่องจากความแออัดของอาคารและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงการมีรูปแบบท่ีขัดแย้งของ
อาคารและส่ิงปลูกสร้างท าให้ความโดดเด่นและคุณค่าความส าคัญของพื้นท่ีถูกลดทอนลง 
  5.3.1.2 ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการคุ้มครองทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเกาะยอ 
   กรรมสิทธิ์การครอบครองท่ีดินในเกาะยอส่วนใหญ่เป็นของเอกชน โดย
ต าบลเกาะยอประกาศใช้พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 4 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พระราชบัญญั ติการเดินเรือในน่านน้ าไทยและ
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ซึ่งมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530 ผังเมืองรวมท่ี
บังคับใช้ในปัจจุบันก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้ 8 ประเภท เป็นท่ีดินในลักษณะการอนุรักษ์ 2 
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ประเภท คือ ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และท่ีดินประเภทท่ีโล่ง
เพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก าหนดระยะร่นท่ีดินริมฝ่ังทะเลสาบให้มีท่ีว่างขนานกับทะเลสาบ
ไม่น้อยกว่า 15 เมตร และท่ีดินริมทางหลวงหมายเลข 408 ให้มีท่ีว่างขนานกับริมเขตทางไม่น้อยกว่า 
6 เมตร ส่วนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้ก าหนดพื้นท่ีเป็น 2 บริเวณ คือ พื้นท่ีท่ีมีอาคารสูงได้ไม
เกิน 6 เมตร กับพื้นท่ีท่ีมีอาคารสูงได้ไมเกิน 12 เมตร และอาคารมีพื้นท่ีรวมกันไม่เกิน 2,000 ตาราง
เมตร ส่วนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ห้ามไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงล่วงล้ า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า จากพระราชบัญญัติท้ัง 3 ฉบับ พบว่ามีการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเฉพาะ
บริเวณชายฝ่ังรอบเกาะและทะเลสาบในระยะ 300 เมตร กับโบราณสถานส าคัญบางแห่ง ส่วน
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯได้ก าหนดเขตท่ีดินบริเวณโบราณสถานให้เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีหน้าท่ีคุ้มครองดูแลพื้นท่ี ควบคุมความสะอาดและความ
เป็นระเบียบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และ
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข โดยปัจจุบันไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และจัดการส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี ส่วนแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ก าหนดการพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน จัดการส่ิงปฏิกูลและป้องกันมลพิษ มีแผนงานในลักษณะการรณรงค์
และส่งเสริมการอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าตามแนวปะการังเทียม คัดแยกขยะและ
สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาประกอบกับข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงสรุปได้ว่าในเกาะยอมีการรุกล้ าพื้นท่ี ใช้ท่ีดินโดยขาดการ
วางแผน ใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ีและไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติท่ี
บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องไม่เอื้ออ านวยและไม่ครอบคลุมต่อการจัดการด้าน
อนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ีมีในพื้นท่ี ซึ่งปัญหาหลักของเกาะยอ คือ การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและขาด
มาตรการในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จนท าให้ เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมาซึ่ งส่งผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยอเป็นแนวทางท่ีดีและครอบคลุมท้ังการสร้างจิตส านึก สร้างความมีส่วนร่วมและท าให้เกิดเป็น
รูปธรรม ในการอนุรักษ์ยังมุ่งเฉพาะพื้นท่ีชายฝ่ังและทะเลสาบ ซึ่งยังขาดแนวทางท่ีก าหนดการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีในภาพรวม และไม่ได้ให้ความส าคัญกับพื้นท่ีป่าไม้และป่าพรุท่ีมีในตัวเกาะ รวมถึงยัง
ขาดแนวทางอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
 



  253 

 5.3.2 การวิเคราะห์ขอ้จ ากัดด้านกายภาพของพื้นที่  

  สภาพของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีมีความลาดชัน มีพื้นท่ีราบอยู่น้อยและในท่ีลุ่ม
ตอนกลางของเกาะบริเวณหมู่ 5,6,7 และบริเวณหมู่ 4 เป็นพื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมขัง ส่วนบริเวณชายฝ่ังท่ี
ต่อเนื่องกันและท่ีราบชายฝ่ังท่ีมีระดับต่ ากว่าพื้นท่ีอื่นๆ ของเกาะ เป็นพื้นท่ีท่ีมีน้ าล้นตล่ิงและน้ านอง 
ซึ่งการเกิดน้ าท่วมน้ านองจะเกิดขึ้นในช่วงท่ีมีฝนตกหนักร่วมกับมีลมมรสุมและน้ าทะเลหนุน ท่ีน้ าไม่
สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ โดยเริ่มท่วมในท่ีลุ่มบริเวณหมู่ 5,6,7 บริเวณหมู่ 4 และชายฝ่ังบริเวณ
หมู่ 5,6,7,9 ก่อนจึงแล้วขยายวงกว้างขึ้นท าให้ท่ีบริเวณใกล้เคียงท่ีมีระดับสูงกว่าไม่มากเกิดน้ านอง 
ในช่วงท่ีฝนหยุดตกและระดับน้ าลดลงแล้ว พื้นท่ีอื่นๆจะกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วแต่ในท่ีลุ่มบริเวณหมู่ 
5,6,7 และบริเวณหมู่ 4 จะยังมีน้ าท่วมขังอยู่นานกว่า นอกจากนี้มีข้อจ ากัดเรื่องคุณภาพของดินและ
การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  

 5.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 

  ปัญหาการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.3.3.1 ปัญหาการท่องเท่ียวด้านกายภาพของพื้นท่ีและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว  
   การท่องเท่ียวของเกาะยอเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับการส่งเสริมให้เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต่อมาชุมชนรวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกาะยอโฮมสเตย์ขึ้นจากความ
ต้องการให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตเกาะยออย่างแท้จริง เมื่อเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว
ชาวบ้านท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างพากันสร้างท่ีพักในลักษณะโฮมสเตย์ขึ้นเป็นจ านวนมากเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว ท าให้วัตถุประสงค์ของโฮมสเตย์เริ่มเปล่ียนไปโดยเน้นความบันเทิงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก โฮมสเตย์ท่ีมีเป็นจ านวนมากขาดการบริหาร
จัดการ หลังจากท่ีภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเกาะยอเมื่อ พ.ศ.2559 และมีการ
ด าเนินงานส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 การท่องเท่ียวของเกาะ
ยอก็เข้าสู่ขั้นการพัฒนา เริ่มมีการพัฒนาพื้นท่ีในหลายด้านโดยมุ่งเน้นไปท่ีแหล่งท่องเท่ียวหลัก การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรวมถึงการปรับปรุงผิวทาง
และขยายเส้นทางการสัญจร ส่วนประชาชนก็มีการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวซึ่งส่ิงก่อสร้าง
มีความหลากหลายบางส่วนไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและมีบางส่วนท่ีบดบังทัศนียภาพ จากการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและพัฒนาพื้นท่ีท าให้การท่องเท่ียวในเกาะยอมีความคึกครื้นและมีนักท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวหนาแน่นขึ้น นักท่องเท่ียวเข้าถึงพื้นท่ีโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก 
การจราจรในพื้นท่ีจึงมีความหนาแน่นขึ้นและต้องการพื้นท่ีส าหรับจอดรถ ซึ่งเส้นทางการสัญจรใน
พื้นท่ีมีความคับแคบและมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอจึงมีการจอดรถในบริเวณไหล่ทางเป็นการกีดขว้างท าให้
เกิดการจราจรติดขัดและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีแผนท่ีจะสร้าง   
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ท่ีจอดรถ ปรับปรุงถนนและก่อสร้างคูระบายน้ าในหลายเส้นทาง บางบริเวณอาจจะส่งผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณค่าและความส าคัญของพื้นท่ี รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยรถ
ส่วนตัวจะยิ่งสร้างความแออัดและสร้างมลพิษในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนี้เส้นทางการสัญจรในพื้นท่ี
ไม่ได้รองรับการท่องเท่ียวด้วยการเดินเท้าหรือปั่นจักรยาน ไม่มีบริการรถจักรยานให้เช่าและไม่มี
บริการรถสาธารณะแบบประจ าเส้นทาง ระบบขนส่งสาธารณะภายในแหล่งท่องเท่ียวปัจจุบันมีจ ากัด
เฉพาะรถรางและรถตุ๊กตุ๊ก รถรางไม่ได้มีให้บริการเป็นรอบๆ ต่อวัน ในการใช้บริการต้องท าการติดต่อ
ล่วงหน้า ส่วนรถตุ๊กตุ๊กเป็นแบบเช่าเหมาท่ีมีราคาสูงและไม่มีการจัดการเป็นระบบ ท าให้นักท่องเท่ียว
ขาดทางเลือกในการเดินทาง การเดินทางจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการท่องเท่ียวของเกาะยอ   
   1) โฮมสเตย์ มีปัญหาเรื่องการปลูกสร้างรุกล้ าพื้นท่ี การไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมการท่องเท่ียว การมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้รับการควบคุมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของโฮมสเตย์เปล่ียนไปจากเดิม ในปัจจุบันเน้นการพบปะสังสรรค์และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความบันเทิงโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้โฮมสเตย์ท่ีกระจุกตัวอยู่
อย่างหนาแน่นท่ีบริเวณอ่าวทรายสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและท าลายทัศนียภาพของพื้นท่ี 
   2) ในเกาะยอมีแหล่งท่องเท่ียวหลายประเภทซึ่งต้ังอยู่ปะปนกันโดยไม่ได้รับ
การส่งเสริมให้แสดงลักษณะท่ีเด่นชัด และแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งมีสภาพเส่ือมโทรมขาดการดูแล  
   3) นอกเหนือจากแหล่งท่องเท่ียวหลักท่ีเป็นท่ีรู้จักและได้รับนิยมในการท่อง 
เท่ียวแล้ว เกาะยอยังมีแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆโดยเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าและศักยภาพในการท่องเท่ียวแต่
ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากการพัฒนามุ่งไปท่ีแหล่งท่องเท่ียวหลักกับแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งท่ีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้แหล่งท่องเท่ียวอื่นๆขาดโอกาสในการพัฒนา ขาดการ
ส่งเสริมให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเท่ียวและขาดการประชาสัมพันธ์ 
   4) ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน า 
สถานท่ีท่องเท่ียว ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ถังขยะ ท่ีนั่งพักและห้องน้ า ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
   5) รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความ
หลากหลาย การน าเสนอกิจกรรมท่องเท่ียวยังไม่เอื้ออ านวยต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้หรือสร้าง
จิตส านึก ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มีในพื้นท่ี 
   6) การส่ือความหมายและการถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวยังไม่มี
ความชัดเจน นักท่องเท่ียวเข้าถึงข้อมูลเชิงคุณค่า ลักษณะเด่น ความเป็นมา ความส าคัญและองค์
ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวได้น้อย ขาดการพัฒนารูปแบบการส่ือความหมายและขาดการส่งเสริม
ข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ในแหล่งท่องเท่ียว ท้ังในรูปแบบ Internet หรือเอกสารประกอบการท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงมัคคุเทศก์หรือผู้ให้ข้อมูลมีจ านวนน้อย  
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   7) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวท่ีขาดการวางแผนและควบคุมรูปแบบ     
ท าให้มีการสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีขัดแย้งกับบริบทของพื้นท่ีและบดบังทัศนีย์ภาพ  
   8) ขาดมาตรการการรักษาส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
  5.3.3.2 ปัญหาการท่องเท่ียวด้านเศรษฐกิจ 
   1) รายได้จากการท่องเท่ียวกระจายสู่ชุมชนไม่ท่ัวถึง 
   2) รายได้จากการท่องเท่ียวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเท่ียว 
  5.3.3.3 ปัญหาการท่องเท่ียวด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   1) วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปและความสงบในชุมชนหายไป 
 สรุปพื้นท่ีท่ีมีปัญหาและข้อจ ากัดด้านกายภาพ ได้ดังภาพท่ี 99 
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ภาพที่ 99 แสดงพ้ืนที่ที่มีปัญหาและข้อจ ากัดด้านกายภาพ 
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 5.3.4 การวิเคราะห์การขยายตัว 

  5.3.4.1 การขยายตัวของเมืองสงขลาและต าบลเกาะยอในอดีต  
   ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 จังหวัดสงขลามีการ
พัฒนาเมืองโดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคของภาคใต้ ช่วง พ.ศ.
2525 - 2529 มีการสร้างท่าเรือน้ าลึกและสร้างสะพานติณสูลานนท์เช่ือมเกาะยอกับพื้นท่ีภายนอก
พร้อมท้ังมีการตัดถนนสายเล่ียงตัวเมืองผ่านหน้าเกาะ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการสัญจร
ของเมือง พื้นท่ีเมืองเกิดการขยายตัวไปยังพื้นท่ีรอบนอก และเกาะยอซึ่งอยู่ในเส้นทางการขยายตัวก็
เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีเงียบสงบกลายเป็นพื้นท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ  
 โครงการท่าเรือน้ าลึกสร้างขึ้นท่ีฝ่ังสิงหนครซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝ่ังเมืองสงขลา ในขณะนั้นการ
ข้ามฝ่ังระหว่างสิงหนครกับเมืองสงขลาใช้แพขนานยนตร์เป็นหลักซึ่งการจราจรหนาแน่น ประกอบ
ท่าเรือน้ าลึกต้องมีเส้นทางคมนาคมถาวรท่ีเช่ือมต่อท้ังสองฝ่ังทะเลสาบเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า จึงมี
การสร้างถนนสายเล่ียงตัวเมืองสงขลาซึ่งผ่านเกาะยอและมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์เพื่อข้ าม
ทะเลสาบสองช่วง สะพานติณสูลานนท์ท าให้การสัญจรระหว่างพื้นท่ีสะดวกขึ้น จากการศึกษาการ
ขยายตัวของเมืองท าให้สรุปได้ว่าท้ังท่าเรือน้ าลึกสงขลาและสะพานติณสูลานนท์เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญท่ีส่งผลให้โครงสร้างของเมืองเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย พ.ศ. 2535 ระยะเวลา 6 
ปีหลังท่าเรือน้ าลึกและสะพานติณสูลานนท์สร้างแล้วเสร็จเมืองมีการขยายตัว พื้นท่ีอยู่อาศัยและการ
พาณิชยกรรมเพิ่มสูงขึ้นในขณะท่ีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีเมืองจากเดิมท่ีมีความหนาแน่น
อยู่ในต าบลบ่อย่างขยายตัวออกมารอบนอกโดยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนไทรบุรีต่อเนื่องมาจนถึง
ถนนกาญจนวนิช (ถนนหมาย เลข 407) ท่ีบริเวณต าบลเขารูปช้างซึ่งจากเดิมเป็นย่านท่ีมีสถานศึกษา
และท่ีอยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยก็มีการขยายตัวขึ้น โดยเกาะไปกับถนนกาญจนวนิชเพราะเป็น
เส้นทางท่ีเช่ือมสู่อ าเภอหาดใหญ่ได้ ท้ังสองฝ่ังของถนนกาญจนวนิชหนาแน่นมากซึ่งฝ่ังหนึ่งของถนน
กาญจนวนิชเป็นภูเขาและอีกฝ่ังเป็นพื้นท่ีราบกว้างยาวไปจนถึงชายฝ่ังของทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
การขยายตัวจึงเกิดในบริเวณท่ีเป็นท่ีราบมากกว่าประกอบกับความหนาแน่นจากต าบลบ่อยางได้
ขยายตัวมาทางทิศใต้มาตามชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาตอนล่างด้วย ถัดจากต าบลเขารูปช้างเป็นพื้นท่ี
ต าบลพะวงซึ่งถนนหมายเลข 408 ตัดผ่านและมีจุดเช่ือมต่อกับถนนกาญจนวนิชท่ีห้าแยกน้ ากระจาย 
โดยถนนถนนหมายเลข 408 เป็นเส้นทางเล่ียงตัวเมืองสงขลาท่ีเช่ือมมาจากสิงหนครแล้วมาบรรจบกับ
สะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือเข้าสู่เกาะยอและสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังใต้จากนั้นมีถนนท่ีต่อเนื่องจนถึง
จุดเช่ือมกับถนนกาญจนวนิชท่ีห้าแยกน้ ากระจาย โดยในบริเวณห้าแยกน้ ากระจายจึงเป็นจุดท่ีมี
ศักยภาพการเข้าถึงสูงท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท่ีถนนหมายเลข 408 จากห้าแยกถึงสะพาน
ติณสูลานนท์ฝ่ังใต้การขยายตัวขนานไปกับแนวถนนโดยมีสถานท่ีราชการ สถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
หลายแห่งต่อมาจึงมีพื้นท่ีพักอาศัยเกิดขึ้นตามมา โดยท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบโครงการบ้าน
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จัดสรร ในขณะเดียวกันถนนหมายเลข 408 ท่ีฝ่ังสิงหนครต่อเนื่องมาถึงสะพานติณสูลานนท์ฝ่ังเหนือก็
มีการขยายตัวรวดเร็ว การขยายตัวเข้าหาถนนหมายเลข 408 ช่วงต่อเนื่องกับสะพานติณสูลานนท์ท้ัง
จากฝ่ังเหนือและฝ่ังใต้ ท าให้เกาะยอกลายเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองไปด้วย มีการ
พัฒนาพื้นท่ีหน้าเกาะและเกิดการพาณิชยกรรมขนานไปตามแนวถนน และเป็นช่วงท่ีคนต่างถิ่น
หล่ังไหลเข้าสู่เกาะยอเพื่อการลงทุนทางเศรษฐกิจและการอยู่อาศัย ท่ีดินถูกเปล่ียนมือไปเป็นของคน
ภายนอกและกลุ่มนายทุน ท่ีพักอาศัยท่ีเกิดขึ้นใหม่มีท้ังแบบท่ีเป็นบ้านพักอาศัยท่ัวไป บ้านพักอาศัย
ขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างไปจากบ้านเรือนของเกาะยอและบ้านโครงการบ้านจัดสรร การสร้างท่ีอยู่อาศัย
และอาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นจนเกิดความหนาแน่นท่ีบริเวณหน้าเกาะแล้วขยายเข้าสู่ในตัวเกาะโดย
กระจายครอบคลุมท่ัวบริเวณของเกาะ การขยายตัวไปในบริเวณท่ีลุ่มมีการถมดินในท่ีนาและพื้นท่ีพรุ 
การขยายตัวไปบนเชิงมีการเขาปรับระดับดิน พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีถูกทดแทนด้วยท่ีอยู่อาศัยก็เกิด
ขยายตัวรุกไปยังภูเขาเป็นบริเวณกว้าง การขยายตัวท่ีเกิดขึ้นเป็นการรุกล้ าพื้นป่าไม้และใช้พื้นท่ีไม่
เหมาะสมท าให้ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศเส่ือมโทรม ลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมของ
เกาะยอเปล่ียนแปลงไปมาก กลุ่มคนต่างถิ่นท่ีเข้ามาใหม่มีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากคนเกาะยอด่ังเดิมจึง
กล่าวได้ว่าการขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกาะยอเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยช่วง พ.ศ. 2535 – 2555 ท่ีเมืองสงขลามีการขยายตัวน้อยลงแต่ในบริเวณรอบ
นอกและเกาะยอยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกาะยอมีความหนาแน่นสูงขึ้นจากการขยายตัว
ประกอบกับการส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวใน พ.ศ. 2543 ท าให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจสูงท่ีอยู่อาศัยท่ีหน้าเกาะบริเวณหมู่ 2,3 และในท่ีราบบริเวณหมู่ 4,5,6,7 หนาแน่นขึ้นมาก 
การพาณิชยกรรมจากเดิมท่ีหนาแน่นอยู่บริเวณหน้าเกาะมีการขยายเข้าสู่ตัวเกาะ บริเวณชายฝ่ังมี
ร้านอาหารและพี่พักแบบโฮมสเตย์จ านวนมาก ท่ีอ่าวทางทิศเหนือเป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นมาก  
  5.3.4.2 การขยายตัวของต าบลเกาะยอในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัว   
   ท่ีหน้าเกาะบริเวณถนนหมายเลข 408 เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่น ถนน
สายรอบเกาะมีบ้านพักอาศัยและการพานิชยกรรมเกาะขนานไปตามแนวถนน ท่ีราบส่วนต่างๆของ
เกาะมีความหนาแน่นขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหมู่ 2,3 มีการขยายตัวจนเต็มพื้นท่ี จากการขยายตัวช่วงใน
แรกซึ่งเกิดขึ้นตามแนวถนนหมายเลข 408 จากหน้าเกาะเข้าสู่ตัวเกาะไปตามแนวถนนรอบเกาะและ
พื้นท่ีวางซึ่งเป็นท่ีราบ ปัจจุบันเมื่อพื้นท่ีว่างท่ีเป็นท่ีราบเหลือน้อยและเนื่องจากสภาพพื้นท่ีของเกาะซึ่ง
มีจ ากัดและพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงมีการขยายตัวไปยังท่ีลาดเชิงเขามากขึ้นและมีการขยายตัวไป
บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มในพื้นท่ีพรุและตามถนนสายย่อยและถนนซอยเล็กๆภายในตัวเกาะ โดยบริบทของ
พื้นท่ีส่วนหนึ่งยังคงความด้ังเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็เปล่ียนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นของท่ีพักเพื่อการ
ท่องเท่ียวและท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งการขยายตัวอย่างอิสระโดยขาดการ
วางแผนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพและเกิดลักษณะการเติบโตอย่างไม่เป็นระเบียบ 
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ภาพที่ 100 แสดงการขยายตัวของต าบลเกาะยอในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัว 
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  5.3.4.3 โอกาสท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการในอนาคต 
   โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมสู่เมืองมรดก
โลก โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงสุราษฏร์ธานี – 
ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา เป็นโครงการท่ีภาครัฐจะพัฒนาเมืองในด้านการท่องเท่ียว ด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะท่ี
ต่อเนื่องท้ังพื้นท่ีเมืองและชนบท สร้างโอกาสพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ท่ีดินในอนาคตเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของประชากรและการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะท าให้ศักยภาพการเข้าถึงเกาะยอสูงขึ้น มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
มาสู่เกาะยอท าให้มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มท่ีคนต่างถิ่นจะหล่ังไหลเข้าสู่เกาะยอเพื่อต้ัง   
ถิ่นฐานหรือประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวและเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอเพิ่มขึ้นอีก    
  5.3.4.4 ความสอดคล้องกับข้อจ ากัดด้านกฎหมายและการพัฒนาตามข้อก าหนดของ 
ผังเมือง 
   1) ข้อก าหนดท่ีมีผลต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
    กฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญั ติการผังเมืองก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในต าบลเกาะยอไว้ 8 ประเภท โดยท่ีดินริมฝ่ังทะเลสาบสงขลาก าหนดให้มีท่ีว่างขนาน
กับทะเลสาบสงขลาไม่น้อยกว่า 15 เมตร ท่ีดินริมทางหลวงหมายเลข 408 ให้มีท่ีว่างขนานกับเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และในทะเลสาบขนานกับแนวชายฝ่ังในระยะ 300 เมตร ก าหนดเป็นท่ีดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ก าหนดให้ใช้เพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละสิบของท่ีดิน
ประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณเขากุฏิ เขากลาง เขาใน
บ้านและเขาหัวหรั่งก าหนดให้ใช้เพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้าของท่ีดินประเภทนั้นในแต่ละ
บริเวณ ส่วนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ห้ามมิให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงล่วงล้ า
ล าน้ าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
   2) ข้อก าหนดท่ีมีผลต่อการควบคุมขนาดและความสูงของอาคาร  
    กฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก าหนดพื้นท่ีใน
ต าบลเกาะยอเป็น 2 บริเวณ บริเวณท่ี 1 คือ พื้นท่ีจากเขตทางของถนนหมายเลข 408 ไปทางตะวัน 
ตก 15 เมตร ไปทางตะวันออกจนจดแนวชายฝ่ังและออกไปในทะเลสาบอีกระยะ 100 เมตร ให้เป็น
พื้นท่ีห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารอื่นเว้นแต่อาคารเด่ียวชั้นเดียวที่สูงไมเกิน 6 เมตร และมีท่ีว่างรอบอาคาร
ไมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของท่ีดิน บริเวณท่ี 2 ก าหนดให้พื้นท่ีในเกาะยอท้ังหมดเว้นแต่บริเวณท่ี 1 เป็น
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พื้นท่ีห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารสูงเกิน 12 เมตร อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตร  
   3) แนวโน้มการพัฒนาตามผังเมือง 
    ผังเมืองรวมท่ีบังคับใช้ในปัจจุบันก าหนดแนวถนนตามผังโครงการ
คมนาคมและขนส่งของเกาะยอไว้ 2 ขนาด โดยถนนสายหลักรอบเกาะก าหนดความกว้างเขตทางไว้ท่ี 
12.0 เมตร ส่วนถนนสายหมู่ 2,3 เป็นถนนสายเดียวที่ก าหนดให้สามารถขยายเขตทางได้ 17.0 เมตร 
ซึ่งบริเวณหมู่ 2 และหมู่ 3 เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก การก าหนดถนนสายหมู่ 2,3 ให้
มีความกว้างกว่าพื้นท่ีอื่นเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีการขยายตัวของการพัฒนาในบริเวณนี้มากขึ้น 

  5.3.5 ศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 

  จากการขยายตัวในปัจจุบันท่ีรุกล้ าไปยังพื้นท่ีธรรมชาติและมีโครงการพัฒนาใน
อนาคตท่ีมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการ
ขยายตัว ซึ่งพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวพิจารณาจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสอดคล้องกับ
ข้อจ ากัดทางกฎหมายและการพัฒนาตามข้อก าหนดของผังเมืองรวม สอดคล้องกับโอกาสท่ีเกิดจาก
การก่อสร้างตามโครงการในอนาคต โดยสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นในปัจจุบันได้ดี และมีลักษณะเอื้ออ านวยต่อการขยายตัว คือ เป็นบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีน้อยและไม่เป็นพื้นท่ีเส่ียงอันตรา เช่น บริเวณท่ีมักถูกน้ าท่วมเสมอ 
พื้นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง โดยจ าแนกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้     
  1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว คือ บริเวณหมู่ 2,3,4 เนื่องจากเป็น
พื้นท่ีท่ีผังเมืองรวมก าหนดให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อยู่ใกล้กับถนนสายหลักหน้า
เกาะ (ถนนหมายเลข 408) ในระยะ 500 เมตร และมีถนนสายหลักรอบเกาะผ่านซึ่งมีการเข้าถึง
สะดวก อยู่ในบริเวณชุมชน โดยลักษณะทางกายภาพของพื้น ท่ีเป็นพื้นท่ีราบท่ีต้องไม่เปล่ียนแปลง
สภาพธรรมชาติของพื้นท่ี ไม่รุกล้ าพื้นท่ีป่าไม้และไม่เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ าท่วม  
  2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มความหนาแน่นของการพัฒนา คือ บริเวณหมู่ 2,3 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีผังเมืองรวมก าหนดให้เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น
มาก อยู่ติดกับถนนสายหลักหน้าเกาะ (ถนนหมายเลข 408) เป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีมีการพัฒนาของท่ีอยู่
อาศัยและพาณิชยกรรมอยู่แล้ว มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานพร้อม 
สามารถเพิ่มความหนาแน่นของการพัฒนาได้อีก โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีราบท่ีไม่
รุกล้ าพื้นท่ีป่าไม้และไม่เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ าท่วม 
 สรุปการวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการรองรับการขยายตัว ได้ดังภาพท่ี 101 
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ภาพที่ 101 แสดงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 
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5.4 สรุปศักยภาพของพื้นที ่
 

 
 

ภาพที่ 102 แสดงสรุปศักยภาพของพ้ืนที่ 
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 1) พื้นท่ีส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เป็นบริเวณท่ีมีคุณค่าสูงหรือสูงมากด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีศาสน
สถานและโบราณสถานส าคัญของท้องถิ่นต้ังอยู่ และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏอย่างเด่นชัด โดยเป็น
บริเวณท่ีมีความสัมพันธ์กับการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในอดีตและมีการต้ังถิ่นฐานสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
ซึ่งโครงสร้างของชุมชนยังคงความด้ังเดิมอยู่มาก องค์ประกอบส าคัญของชุมชน ในอดีตท้ังวัด 
บ้านเรือน บ่อน้ าและพื้นท่ีประกอบอาชีพยังคงอยู่ อาชีพส าคัญของชุมชนท้ังการทอผ้า การท าสวน
ผลไม้และการท าประมงต้ังอยู่หนาแน่น และพบว่ามีท่ีอยู่อาศัยในลักษณะอาคารสมัยใหม่เข้ามาปะปน
อยู่มาก ประกอบกับเรือนพื้นถิ่นมีสภาพท่ีทรุดโทรมลงตามกาลเวลาซึ่งยังขาดแนวทางในการอนุรักษ์ 
ส่งผลให้เผชิญกับความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
ด้านการอนุรักษ์ รวมท้ังป้องกันการคุกคามในอนาคต เพื่อเป็นการคงคุณค่าความส าคัญท่ีมีเอาไว้ 
 2) พื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงมากด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งรวมอยู่กับ
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ธรรมและส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีเช่ือมต่อ โดยเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ี
มีคุณค่าทางนิเวศสูง มีลักษณะเป็นป่าไม้และป่าชายเลน แต่พื้นท่ีธรรมชาติต้ังอยู่เป็นกลุ่มและแยกตัว
กัน เช่น บริเวณระหว่างเขากุฏิและเขากลางมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร (สวนยางพารา) ท า
ให้พื้นท่ีธรรมชาติขาดช่วงเกิดการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มป่า ซึ่งการเกิดกลุ่มป่าเป็นการเพิ่มพื้นท่ีบริเวณ
ขอบป่าท่ีอยู่ต่อเนื่องกับท่ีดินประเภทอื่นท าให้มีโอกาสถูกคุกคามสูง หากสามารถสร้างความเช่ือมต่อ
เพื่อให้เป็นพื้นท่ีธรรมชาติผืนใหญ่ท่ีมีความต่อเนื่องถึงกันและเช่ือมโยงจากภูเขาสู่ชายฝ่ังทะเลได้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และอ านวยประโยชน์หลายด้าน จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรได้รับการคุ้มครอง
และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ รวมท้ังป้องกันการคุกคามในอนาคต เพื่อคงคุณค่าความส าคัญท่ีมีเอาไว้ 
 3) พื้นท่ีฟื้นฟูป่าพรุ  
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเป็นพื้นท่ีลุ่มแอ่ง
กระทะท่ีมีสภาพเป็นป่าพรุ ประกอบด้วยพื้นท่ีพรุท่ียังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ บางส่วนเป็นพื้นท่ีรก
ร้างท่ีมีร่องรอยการท านาในอดีตและบางส่วนเริ่มเส่ือมโทรมจากการถูกรบกวน พบว่ามีการรุกล้ าและ
เปล่ียน สภาพของพรุเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบอื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในด้าน
ลักษณะทางกายภาพและด้านโครงสร้างหน้าท่ีตามธรรมชาติ ดินมีสภาพเป็นกรดจัด พื้นท่ีบางส่วนมี
น้ าท่วมขังเกือบตลอดท้ังปีและช่วงฤดูฝนในพรุเป็นบริเวณท่ีมีระดับน้ าสูงและมีระยะเวลาท่ีน้ าท่วมขัง
อยู่ยาวนานกว่าพื้นท่ีอื่นๆ และส่วนใหญ่ของพื้นท่ีท้ิงร้างเริ่มเข้าสู่กระบวนแทนท่ีทางนิเวศท่ีมีพรรณไม้
แบบพรุเสม็ดกระจายอยู่ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มพืชรุ่นบุกเบิกของป่าพรุ แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีพรุไม่เหมาะ
ส าหรับการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการพัฒนา จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรสงวนรักษาไว้ให้เป็นพื้นท่ี
ธรรมชาติ  
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 4) พื้นท่ีอนุรักษ์แหล่งเกษตรกรรม  
  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีแบบท่ีลาดเชิงเขาและภูเขาท่ีมีการท าการเกษตร บริเวณท่ีลาดเชิง
เขาเป็นกลุ่มดินในพื้นท่ีเขตดอนมีการใช้ท่ีดินเพื่อท าสวนผลไม้เป็นหลัก บริเวณภูเขาเป็นกลุ่มดินท่ีลาด
เชิงซ้อนมีการใช้ท่ีดินเพื่อท าสวนยางพาราเป็นหลัก สมรรถนะดินท้ังสองบริเวณมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ าแต่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเพื่อการเกษตรมากกว่ากลุ่มดินอื่นๆท่ีมีในเกาะ 
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นท่ีเขตดอนท่ีน้ าไม่ท่วม ประกอบกับเป็นพื้นท่ีท่ีมีการท าเกษตรต่อเนื่องมา
ต้ังแต่อดีตจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพส าหรับการเป็นพื้นท่ีเกษตรมากท่ีสุด จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีสูงขึ้นท าให้พื้นท่ีเกษตรมีความเส่ียงต่อการสูญเสียพื้นท่ีจากการขยายตัวของท่ี
อยู่อาศัยและท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรสงวนรักษาไว้ใช้เพื่อการเกษตร   
 5) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรม ซึ่งมีการด าเนินการ
ด้านการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหารและย่านร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง พื้นท่ีบริเวณนี้
มีศักยภาพด้านการบริการและมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวสูง รวมถึงอยู่ใกล้กับชุมชน
และเส้นทางการสัญจรหลักซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรองรับนักท่องเท่ียวได้จ านวนมาก สภาพ 
แวดล้อมของพื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีแออัดท่ีมีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มีการรุกล้ าพื้นท่ีชายฝ่ังในขณะท่ี
บางส่วนยังคงเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควรได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมท่ีควบคู่ไปกับพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 6) พื้นท่ีรักษาระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ธรรมและส่ิงแวดล้อมประเภทพื้นท่ีสงวนรักษา 
โดยเป็นพื้นท่ีธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังท่ีมีความส าคัญและมีคุณค่าสูง ท่ีผ่านมามีการใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีอย่างต่อเนื่องท้ังเพื่อการท าประมง การท่องเท่ียวและกิจการอื่นๆ ในปัจจุบันชายฝ่ังรอบเกาะเต็ม
ไปด้วยสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท้ังยังพบว่ามีการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังในหลายรูปแบบท้ังการถมทะเล
และสร้างก าแพงกันดิน ตามแนวชายฝ่ังบางจุดพบว่ามีปัญหาน้ าเสีย ขยะและส่ิงปฏิกูล ป่าชายเลนถูก
ท าลายและมีสภาพเส่ือมโทรม ซึ่งมีผลกระทบต่อตะกอนดิน คุณภาพน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า สภาพแวดล้อมชายฝ่ังเผชิญกับความเส่ียงต่อการเส่ือมโทรม จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสมควร
ได้รับการคุ้มครองและมีการจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อสงวนรักษาคุณค่าเอาไว้  
 7) พื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนา  
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์ต่ ากว่าบริเวณอื่นๆ มีการใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัยและ
มีการพาณิชยกรรมท่ีมีการพัฒนาอยู่แล้วในปัจจุบัน มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อม มีความสอดคล้องกับ
ข้อจ ากัดทางกฎหมายและการพัฒนาตามข้อก าหนดของผังเมืองรวม และเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการ
เพิ่มความหนาแน่นของการพัฒนา ซึ่งสามารถเพิ่มความหนาแน่นของการพัฒนาได้อีกเพื่อให้สอด  
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คล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนา  
 8) พื้นท่ีรองรับการขยายตัวในอนาคต  
  เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัยและมีการพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
ต่อเนื่องกับพื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนา ลักษณะของพื้นท่ีเอื้อต่อการขยายตัวสามารถรองรับการขยายตัว
ได้โดยไม่ขัดแย้งกับการรักษาคุณค่าและความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับ
ข้อจ ากัดทางกฎหมายและการพัฒนาตามข้อก าหนดของผังเมืองรวม มีความสอดคล้องกับโอกาสท่ีเกิด
จากการก่อสร้างตามโครงการในอนาคต ตลอดจนสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนาได้ดี จึง
เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต 
 
 



 

บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิเคราะห์พื้นท่ีท าให้สามารถสรุปและก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า พื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาและข้อจ ากัดออกมาในเชิงกายภาพได้ ซึ่งน ามาเป็นข้อพิจารณาและวางแผนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายจะสงวนรักษาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและแบ่งสรรปัน 
ส่วนการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นท่ีเป็นไปอย่างยั่งยืนและ
เกาะยอสามารถรองรับการท่องเท่ียวได้โดยยังคงคุณค่าและเอกลักษณ์เอาไว้ ในการเสนอแนะเป็นการ
เสนอแนวทางการวางแผนด้านกายภาพ ประกอบด้วยแนวทางการประโยชน์ท่ีดินท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของต าบลเกาะยอ และแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียว เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้      
 1. สรุปคุณค่าด้านต่างๆและศักยภาพของพื้นท่ี 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 
  2.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

6.1 สรุปคุณค่าด้านต่างๆและศักยภาพของพื้นที่ 

 6.1.1 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  

  เกาะยอเป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีประวัติศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 250 ปี องค์ประกอบทาง
กายภาพในยุคสมัยต่างๆ มีการซ้อนทับกันโดยมีองค์ประกอบของชุมชนด้ังเดิม โบราณสถานและ
สถาปัตยกรรมปรากฏเป็นหลักฐาน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาและเรื่องราวในอดีต รวมถึงความ
เปล่ียนแปลงแต่ละยุคสมัย  
 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม คือ   
  1) ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน การต้ังถิ่นฐานของเกาะยอมีความสัมพันธ์กับ
ทะเลสาบรอบเกาะและสภาพพื้นท่ีในตัวเกาะ ชุมชนในอดีตเกาะกลุ่มอยู่ในบริเวณวัดท้ัง 4 แห่ง มี
องค์ประกอบส าคัญ คือ วัด บ้านเรือน บ่อน้ า ท่าเรือและพื้นท่ีประกอบอาชีพ สมัยอยุธยาตอนปลายมี
การตั้งถิ่นฐานบริเวณท่ีราบกว้างตอนกลางของเกาะ มีวัดท้ายยอเป็นวัดแห่งแรกและเป็นจุดศูนย์กลาง
ของชุมชน ช่วงรัชกาลท่ี 1 - 3 มีการขยายตัวตามแนวคดโค้งของเกาะไปสู่ท่ีราบด้านทิศตะวันออก
แถบวัดแหลมพ้อ ช่วงรัชกาลท่ี 4 - 6 ชุมชนจากบริเวณแรกขยายตัวลงมาแถบวัดโคกเปรี้ยวและทาง
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ทิศตะวันตกพร้อมกับมีการขยายตัวขึ้นไปทางเหนือ ช่วงรัชกาลท่ี 7 มีการขยายตัวในบริเวณด้านเหนือ
สุดของเกาะแถบวัดเขาบ่อซึ่งเป็นชุมชนท่ีเกิดขึ้นหลังสุด 
  2) โบราณสถาน เกาะยอมีโบราณสถาน 6 แห่ง ท้ังหมดเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นใน
ยุคสมัยต่างกัน มีอายุในช่วง 85 - 250 ปี ซึ่งมี จากการประเมินคุณค่าและศักยภาพพบว่าโบราณ
สถานท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อ โบราณสถานท่ีมีคุณค่าสูง คือ 
วัดโคกเปรี้ยว ศาลเจ้าไท้ก๋ง โบราณสถานท่ีมีคุณค่า คือ วัดเขาบ่อ    
  3) สถาปัตยกรรมส าคัญ ได้แก่ เรือนมงคลสูตร เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 และเรือน
พื้นถิ่นลักษณะท่ี 2 ปัจจุบันเกาะยอมีเรือนมงคลสูตรอยู่เพียง 1 หลัง มีอายุประมาณ 200 ปี ส่วน
เรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 1 มีจ านวน 11 หลัง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี และเรือนพื้นถิ่นลักษณะท่ี 
2 มีจ านวน 16 หลัง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 70 ปี  จากการประเมินคุณค่าและสภาพของ
สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญพบว่าจากเรือนท่ีศึกษาท้ัง 28 หลัง เป็นเรือนท่ีมีคุณค่าสูงมาก 12 หลัง เรือนท่ี
มีคุณค่าสูง 10 หลัง เรือนท่ีมีคุณค่า 6 หลัง 
 พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ วัดท้ายยอและ
วัดแหลมพ้อ บริเวณท่ีมีคุณค่าสูง คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ บริเวณถนนสายป่าโหนด – วัดท้ายยอและ
บริเวณศาลเจ้าไทก๋ง  วัดโคกเปรี้ยว บริเวณถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 และบริเวณถนนสาย
หมู่ 2,3 

 6.1.2 คุณค่าด้านวัฒนธรรม  

  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในอดีตซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้
เกาะยอมีประเพณีตามความเช่ือท้ังแบบจีนและพุทธ ประกอบกับการด ารงชีวิตในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
ท้ังข้อดีและข้อจ ากัดท าให้เกิดการผสมผสานและสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน 
 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม คือ   
  1) วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับความเช่ือทางศาสนา ชาวเกาะยอนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก
และมีความเช่ือท่ีผูกพันกับพุทธศาสนา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษ โดยมี 7 ประเพณีส าคัญท่ี
สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นท่ีวัดต่างๆ ศาลเจ้าไท้ก๋ง ส านักสงฆ์เขากุฏิและพิพิธภัณฑ์คติชน
วิทยา จากการประเมินคุณค่าของประเพณีส าคัญพบว่าประเพณีส าคัญท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ ประเพณี
ขึ้นเบญจาสรงน้ าสามสมเด็จเจ้า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีท าบุญเดือนสิบท่ีมีการจัดพิธีแห่
หมรับ และประเพณีชักพระ ประเพณีส าคัญท่ีมีคุณค่าสูง คือ ประเพณีไหว้เจ้าไหว้หลุม ประเพณี
ลอยแพ ประเพณีวันว่าง และประเพณีท าบุญเดือนสิบ 
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  2) วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ชาวเกาะยอมีวิถีชีวิต
พึ่ งพาธรรมชาติท้ังจากในตัวเกาะและทะเลสาบรอบเกาะ ส่วนใหญ่ท าอาชีพท่ี สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพท่ีสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน สภาพแวดล้อม
ของเกาะยอมีองค์ประกอบการประกอบอาชีพปรากฏเด่นชัด วัฒนธรรมการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพส าคัญของเกาะยอ ได้แก่ การท าสวนสมรม การทอผ้า การท าประมงพื้นบ้าน การเล้ียง
ปลาในกระชังและอาหารพื้นบ้าน โดยพื้นท่ีท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
เด่นชัด ได้แก่ การท าสวนสมรมพบมากบริเวณหมู่ 2,3,4,5,6 การทอผ้าพบมากบริเวณหมู่ 2,3,4,5,7 
การท าประมงพื้นบ้านและการเล้ียงปลาในกระชังพบมากบริเวณชายฝ่ังหมู่ 1,2,5,7,8,9 ส่วนกลุ่ม
อาชีพและกิจการค้าขายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเด่นชัดมี 27 แห่ง ได้แก่ สวน 3 แห่ง กลุ่มทอผ้า 
5 แห่ง กลุ่มประมงพื้นบ้าน 3 แห่ง กลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง 4 แห่ง ร้านสินค้า/อาหารพื้นบ้าน 12 แห่ง   
 พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านวัฒนธรรม บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด 
- วัดท้ายยอ ส่วนบริเวณท่ีมีคุณค่าสูง คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดแหลมพ้อ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
บริเวณถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 ต่อเนื่องไปยังหมู่ 6 ท่ีโรงเรียนวัดท้ายยอ และบริเวณถนน
สายหมู่ 2,3   

 6.1.3 คุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เกาะยอตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
มีความต่อเนื่องกันโดยสภาพกายภาพและทางนิเวศ ทะเลสาบท่ีล้อมรอบตัวเกาะมีส่วนท่ีเช่ือมต่อกับ
ทะเลอ่าวไทยท าให้มีการไหลเวียนของกระแสน้ าจืดและน้ าเค็ม แหล่งน้ าจึงมีลักษณะเป็นทะเลสาบ
สามน้ า โดยมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์รวมถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
ตัวเกาะเป็นพื้นท่ีราบสลับกับภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมหลากหลาย ซึ่งแหล่ง
ธรรมชาติมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนและมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์หลายด้าน 
 องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าในด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางและชายฝ่ัง ทะเลสาบสงขลาตอนล่างมี
ความส าคัญในการถ่ายเทน้ า เป็นแหล่งอาศัยและช่องทางการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้ า มีทรัพยากรท่ี
ส าคัญประกอบด้วยทรัพยากรน้ า โดยสัตว์น้ ามีท้ังท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศและมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจ รวมถึงมีพืชน้ าจ าพวกหญ้าทะเลและสาหร่าย  
  2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกาะ ในตัวเกาะมีลักษณะพื้นท่ีเป็น
แหลม อ่าว ท่ีราบและภูเขา โดยมีแหล่งน้ าจืดใต้ช้ันดินท่ีสามารถน าน้ าขึ้นมาใช้ได้ด้วยการขุดบ่อกัก
เก็บน้ าท่ีซึมจากใต้ช้ันดิน และมีพื้นท่ีธรรมชาติท่ีส าคัญ ดังนี้  (1) ป่าไม้ มีลักษณะเป็นป่าไม้ด้ังเดิมท่ีมี
พืชพรรณสมบูรณ์ โดยพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นปะปนกันอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งพื้นท่ีป่าไม้ในปัจจุบันมีเฉพาะ
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ในบริเวณท่ีเป็นเชิงเขาและภูเขา คือ เขาหัวแดง เขากุฏิ เขากลาง เขาเพหารและเขาบ่อหิน (2) ป่าพรุ 
มีลักษณะเป็นป่าพรุเปล่ียนสภาพหรือพรุเสม็ด พืชพรรณมีการกระจายตัวเป็นกลุ่มๆ โดยมีต้นเสม็ด
เป็นไม้เด่น ซึ่งพื้นท่ีป่าพรุในปัจจุบันอยู่ในบริเวณหมู่ 5,6,7 และบริเวณหมู่ 4 (3) ป่าชายเลน มีป่าชาย
เลนกระจายอยู่หลายพื้นท่ีของเกาะ ท่ีชายฝ่ังด้านตะวันตกบริเวณหมู่ 7,8,9 เป็นบริเวณท่ีมีป่าชายเลน
หนาแน่นท่ีสุด ส่วนพื้นท่ีอื่นๆมีป่าชายเลนอยู่บางเบา พันธุ์ไม้ท่ีพบมาก คือ โกงกาง ล าพูและจาก โดย
พื้นท่ีสีเขียวของเกาะนอกจากพื้นท่ีธรรมชาติแล้วยังมีพื้นท่ีเกษตรกรรมซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นรวมอยู่ด้วย ซึ่งในบริเวณท่ีลาดเชิงเขามีการท าสวนผลไม้และสวนยางพารา 
 พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีมีคุณค่าสูงมาก คือ ทะเลสาบสงขลา 
บริเวณเขาหัวแดงต่อเนื่องไปยังเขากุฏิ และบริเวณเขากลางต่อเนื่องไปยังอ่าวหัวหรั่ง เขาเพหารและ
เขาบ่อหิน ส่วนบริเวณท่ีมีคุณค่าสูง คือ ป่าพรุท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 และท่ีบริเวณหมู่ 4  

 6.1.4 ศักยภาพด้านการอนุรักษ์ 
  1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ พื้นท่ีท่ีมี
ความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ในการต้ังถิ่นฐานและขยายตัวของชุมชนในอดีต พื้นท่ีท่ีมีความ 
สัมพันธ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ และพื้นท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้าน
ประเพณีและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น ได้แก่ ส านักสงฆ์เขากุฏิ วัดท้ายยอและถนนสายป่า
โหนด-วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5    
  2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ าแนกได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทพื้นท่ีสงวนรักษา คือ ทะเลสาบสงขลา บริเวณเขาหัวแดงต่อเนื่องไปยังเขา
กุฏิ บริเวณเขากลางต่อเนื่องไปยังอ่าวหัวหรั่ง เขาเพหารและเขาบ่อหิน (2) ประเภทพื้นท่ีฟื้นฟู คือ ป่า
พรุท่ีบริเวณหมู่ 5,6,7 (3) ประเภทพื้นท่ีเช่ือมต่อ คือ บริเวณระหว่างเขากุฏิและเขากลาง  

 6.1.5 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว   

  1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงมาก คือ วัดท้ายยอและถนนสายป่าโหนด -วัดท้ายยอ           
วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะแถบหมู่ 4,5 ส านักสงฆ์เขากุฏิ และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
  2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูง คือ บริเวณถนนสายหลักแถบหมู่ 7,8 และบริเวณถนนสาย
บ้านนอก-สวนใหม่ต่อเนื่องไปยังถนนสายหมู่ 2,3 

 6.1.6 ศักยภาพในการรองรับการขยายตัว  

  1) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว คือ บริเวณหมู่ 2,3,4  
  2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มความหนาแน่นของการพัฒนา คือ บริเวณหมู่ 2,3 
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6.2 ข้อเสนอแนะ  

 เกาะยอเป็นชุมชนท่ีมีคุณค่าโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
และเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว จากต าแหน่งของเกาะยอซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองสงขลา
และท่าเรือน้ าลึกสงขลา ส่งผลให้มีบทบาทเกี่ยวเนื่องกับเมืองสงขลาและท่าเรือน้ า ลึกสงขลา ใน
ลักษณะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเส้นทางส าคัญของการขนส่งสินค้าและเป็นพื้นท่ีชานเมืองของเมืองสงขลา 
อีกท้ังมีบทบาทเกี่ยวเนื่องกับทะเลสาบสงขลา ในลักษณะเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ทะเลสาบ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของเกาะยอส่วนหนึ่งยังคงความเป็นชุมชนแบบด้ังเดิมในขณะท่ีอีก
ส่วนบริบทของพื้นท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไป โดยเกิดปัญหาด้านกายภาพจากการขยายตัวของเมืองและ
การท่องเท่ียว มีการเพิ่มขึ้นของท่ีอยู่อาศัย ท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียวและการพาณิชยกรรม ซึ่งสร้าง
ความแออัดในพื้นท่ีและท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม
ในลักษณะพื้นท่ีธรรมชาติลดลงและมีความเส่ือมโทรม มีการรุกล้ าพื้นท่ีธรรมชาติในตัวเกาะและ
ชาย ฝ่ัง จากการศึกษาข้อก าหนดท่ี เกี่ ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินและการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพบว่า ในเกาะยอประกาศใช้พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 4 ฉบับ มีการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเฉพาะบริเวณชายฝ่ังและทะเลสาบในระยะ 300 
เมตร กับโบราณสถานส าคัญบางแห่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมต่อการอนุรักษ์หรือคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ท่ีมี
ในพื้นท่ี ส่วนการท่องเท่ียวก็ก าลังก้าวเข้าสู่ขั้นพัฒนา ประกอบกับในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ท่ีภาครัฐจะพัฒนาเมืองในด้านการท่องเท่ียว ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในระบบราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะท่ีต่อเนื่องท้ังพื้นท่ีเมืองและชนบท สร้างโอกาส
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ีดินในอนาคตเพื่อให้สามารถ
รองรับการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการเหล่านี้จะท าให้ศักยภาพการ
เข้าถึงเกาะยอสูงขึ้น มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวมาสู่เกาะยอท าให้มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มท่ีคนต่างถิ่นจะหล่ังไหลเข้าสู่เกาะยอเพื่อถิ่นฐานหรือประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวและเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเกาะยอเพิ่มขึ้นอีก  
 จากความมีคุณค่า ปัจจัยแวดล้อมของการสูญเสียคุณค่าและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึ้น เกาะยอควรก าหนดบทบาทด้านอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน และจากการท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
อยู่แล้วจึงควรน าการท่องเท่ียวมากลไกหนึ่งในการอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ท่ีควบคู่กับการ
พัฒนา ท่ีสามารถใช้สอยและพัฒนาพื้นท่ีให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันได้โดยไม่ท าลายคุณค่าเดิม 
  ดังนั้นจึงเสนอให้พัฒนาพื้นท่ีและการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นการรักษาคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และน าคุณค่าเหล่านั้นมาเป็นต้นทุนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้กลไกของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่คุณค่าด้าน สร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน และพัฒนาพื้นท่ีท่ีน ามาสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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 6.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 

  6.2.1.1 แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   ควรด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอโดย เน้นอนุรักษ์
พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ พื้นท่ีทางวัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบส าคัญ
ของชุมชนด้ังเดิมเอาไว้ และก าหนดความเข้มข้นของการอนุรักษ์ในระดับท่ีต่างกันตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นท่ี มีการควบคุมการพัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ีมีคุณค่าสูง ซึ่ง
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับคุณค่าของพื้นท่ี และจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับรองรับการ
พัฒนาและการขยายตัวท่ีสืบเนื่องจากโครงการในอนาคตไว้อย่างเหมาะสม ในการก าหนดพื้นท่ีเพื่อ
รองรับการพัฒนาพิจารณาจากสภาพพื้นท่ีและความสอดคล้องกับแนวทางของผังเมืองรวม ซึ่งการ
พัฒนาควรเกิดขึ้นในบริเวณด้านหน้าของเกาะและควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวไปยังบริเวณท่ีมีคุณค่า 
ส่วนการพัฒนาพื้นท่ีในภาพรวมควรพัฒนาให้เป็น ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ท้ังนี้ท่ีดิน    
ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของเอกชนจึงควรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งและสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการจัดการพื้นท่ีในอนาคตจึงเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 8 ประเภท ดังภาพท่ี 104 และมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) พื้นท่ีส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ประกอบด้วยพื้นท่ี 3 บริเวณ ได้แก่ 1.ส านักสงฆ์เขากุฏิ 2.วัด     
ท้ายยอและถนนสายป่าโหนด - วัดท้ายยอ 3.วัดแหลมพ้อและถนนสายหลักรอบเกาะช่วงจากวัด
แหลมพ้อเข้าสู่ส่ีแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทรท่ีหมู่ 5 เข้าสู่สามแยกประปาท่ีหมู่ 6 
และต่อเนื่องไปยังสามแยกโรงเรียนวัดท้ายยอ และในบริเวณวัดโคกเปรี้ยว 
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์สูงท่ีมีการควบคุมการใช้งานอย่างเข้มข้น เน้นการ
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ องค์ประกอบส าคัญต่างๆเพื่อเป็นมรดกของชุมชน  
 มาตรการ ส่งเสริมให้เป็นย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อ
เป็นแหล่งรองรับการท่องเท่ียวและเรียนรู้ มีการรักษาและฟื้นฟูองค์ประกอบส าคัญต่างๆ มีการจัดท า
แนวทางการออกแบบ (Design Control & Guidelines) เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ควบคุมการเติบโตโดยการก าหนดความหนาแน่นของการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ควบคุมการเปล่ียนแปลงทางกายภาพโดยก าหนดประเภทและรูปแบบของส่ิ งปลูก
สร้างท่ีจะมีขึ้นในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นท่ี ควบคุมขนาดและ
ความสูงของส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีและในรัศมี 100 เมตร เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพหรือสร้าง
ผลกระทบกับโบราณสถานและองค์ประกอบส าคัญต่างๆ ควบคุมระยะร่นจากชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม   
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   2) พื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
    ประกอบด้วยพื้นท่ีต้ังแต่เขาหัวแดงต่อเนื่องไปยังเขากุฏิ เขากลาง 
อ่าวหัวหรั่ง เขาเพหารและเขาบ่อหิน  
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์สูงท่ีมีการควบคุมการใช้งานอย่างเข้มข้น เน้นการ
รักษาไว้ให้เป็นพื้นท่ีธรรมชาติควบคู่กับการฟื้นฟูให้กลุ่มป่ามีความต่อเนื่องกันเป็นผืนป่าใหญ่  
 มาตรการ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นพื้นท่ีรักษาฟื้นฟูพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นแหล่งป่า
ไม้ แหล่งต้นน้ า แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชและสัตว์เพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์อย่างชัดเจนและท าเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ท่ีเป็นแนวเขตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ สร้างกลไกก ากับดูแลและห้ามไม่ให้บุกรุกแผ้ว
ถางเผาท าลายพื้นท่ีในเขตอนุรักษ์ รวมถึงวางแผนเช่ือมต่อป่าแต่ละกลุ่มด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเน้นสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับการปล่อยให้ป่าไม้ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ 
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ซึ่งห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง  
   3) พื้นท่ีฟื้นฟูป่าพรุ  
    ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าพรุบริเวณหมู่ 5,6,7   
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์สูงท่ีมีการควบคุมการใช้งานอย่างเข้มข้น เน้นการ
รักษาไว้ให้เป็นพื้นท่ีธรรมชาติควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ป่าพรุมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
 มาตรการ ส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีรักษาฟื้นฟูพันธุ์พืชและสัตว์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ รวมถึงเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ี
อนุรักษ์อย่างชัดเจนและท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีเป็นแนวเขตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ สร้าง
กลไกก ากับดูแลและห้ามไม่ให้บุกรุกแผ้วถางเผาท าลายพื้นท่ีในเขตอนุรักษ์ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมเพื่อปล่อยให้ป่าพรุฟื้นตัวตามธรรมชาติ ปลูกป่าทดแทนบริเวณท่ีถูกท าลาย เช่ือมต่อป่าพรุ
ท่ีถูกตัดขาดและจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาสมดุลของระดับน้ าและกักเก็บน้ าเพื่อความชุ่มช้ืน  
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ซึ่งห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง  
   4) พื้นท่ีอนุรักษ์แหล่งเกษตรกรรม  
    ประกอบด้วยพื้นท่ี 3 บริเวณ ได้แก่ 1.บริเวณระหว่างเขากุฏิและ
เขากลางด้านตะวันออกต่อเนื่องไปยังเขาในบ้าน 2.บริเวณหมู่ 6 แถบถนนสายบ้านนาถิ่น -วัดโคก
เปรี้ยว 3.บริเวณเขาหัวหรั่ง  
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์แหล่งเกษตรกรรมและจ ากัดการเติบโต เน้นการ
รักษาพื้นท่ีทางการเกษตรช้ันดีไว้ใช้เฉพาะกิจกรรมทางการเกษตร มีการจ ากัดการเติบโตและมี
บทบาทเป็นพื้นท่ีกันชนท่ีจะช่วยป้องกันการขยายตัวของชุมชนไม่ให้รุกล้ าไปยังพื้นท่ีธรรมชาติ  
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 มาตรการ ส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาการเกษตรในรูปแบบ
สวนสมรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน เน้นปลูกผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงของชุมชนและสืบสานองค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเกษตรของชุมชน ส่งเสริมการเกษตรสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ควบคุมสัดส่วนสวนยางพาราไม่ให้มีมากกว่าสวนผลไม้ ควบคุม
ระยะร่นจากชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม      
   5) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
    ประกอบด้วยพื้นท่ี 2 บริเวณ ได้แก่ 1.บริเวณหน้าเกาะจากเขต
ทางของถนนหมายเลข 408 ไปทางทิศตะวันออกจดแนวชายฝ่ัง 2.บริเวณแถบหมู่ 1,9 
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เน้นการใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นพื้นท่ี
ธรรมชาติ และพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมของชุมชนและการ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีไม่ขัดแย้งกับคุณค่าในเชิงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 มาตรการ ส่งเสริมให้พื้นท่ีบริเวณท่ี 1 ซึ่งเป็นพื้นท่ีริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมให้เป็น
พื้นท่ีธรรมชาติเพื่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมภูมิทัศน์ชุมชน ส่งเสริมให้พื้นท่ีบริเวณท่ี 2 เป็น
พื้นท่ีฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เน้นการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบ
และควบคุมการใช้พื้นท่ี และส่งเสริมให้พื้นท่ีบางส่วนของบริเวณท่ี 2 มีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวของ
ชุมชนหรือพื้นท่ีริมน้ า เพื่อจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
ซึ่งควรมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและให้ความส าคัญกับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน มีการ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ท้ังนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนสามารถใช้พื้นท่ีร่วมกัน
ได้โดยท่ีคนในชุมชนยังคงด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ดังเดิม ส่งเสริมการพัฒนาเป็นพื้นท่ี
ท่องเท่ียวด้านอาหารทะเลโดยมีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม 
 มาตรการเชิงควบคุม ควบคุมการเติบโตโดยการก าหนดความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ควบคุมระยะร่นของส่ิงปลูกสร้างตามแนวถนนหมายเลข 408 ควบคุมการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพโดยก าหนดประเภทของส่ิงปลูกสร้าง ควบคุมขนาดและความสูงของส่ิงปลูกสร้างเพื่อการ
รักษาเส้นขอบฟ้าและรักษามุมมองท่ีเปิดสู่ทะเลสาบ ควบคุมระยะร่นจากชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม   
   6) พื้นท่ีรักษาระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 
    ประกอบด้วยพื้นท่ีในทะเลสาบสงขลาเป็นระยะ 300 เมตร ซึ่ง
ขนานกับแนวชายฝ่ังโดยรอบของเกาะ 
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์และควบคุมการใช้งาน เน้นการรักษาระบบนิเวศ
ทะเลสาบสงขลา การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม การรักษาภูมิทัศน์บริเวณชายฝ่ัง และควบคุมการ
ใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดล้อมและทะเลสาบสงขลา  
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 มาตรการ (1) ส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีมีการ
จัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ทะเลสาบสงขลามีระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
สมบูรณ์ (2) ส่งเสริมให้ก าหนดพื้นท่ีบางส่วนเป็นเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชและสัตว์น้ า (3) ส่งเสริม
การป้องกันและรักษาคุณภาพน้ า โดยรักษาความสะอาดของทะเลสาบสงขลา ตรวจวัดคุณภาพน้ า
และจัดการการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ (4) ส่งเสริมการรักษาภูมิทัศน์บริเวณ
ชายฝ่ังและเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน (5) ส่งเสริมให้มีการจัดการร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีมาตรการเฝ้าระวังและจัดการดูแลทะเลสาบสงขลาโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ควบคุมการเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ัง ควบคุมส่ิงล่วงล้ าล าน้ า
ประเภทต่างๆ (เครื่องมือประมง ท่าเรือและโอมสเตย์) ให้มีรูปแบบท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายและมีจ านวนท่ี
เหมาะสม ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียและระบายน้ าท้ิงเพื่อไม่ให้มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลสาบโดยตรง 
   7) พื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนา  
    ประกอบด้วยพื้นท่ีบริเวณหน้าเกาะช่วงหมู่ 2,3 (จากเขตทางของ
ถนนหมายเลข 408 เข้าไปตัวเกาะ)  
 แนวทางการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นท่ีพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นหลัก มีการ
จัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนท่ีมี
กิจกรรมการใช้ประโยชน์เข้มข้น ควบคู่กับการจัดการให้มีความเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มี
ความสวยงามด้วยการน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชน และมีการเช่ือมโยงถึงกันภายในพื้นท่ีด้วยระบบ
โครงสร้างการสัญจรสีเขียว จูงใจให้เกิดการพัฒนาในบริเวณนี้เพื่อให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นขึ้น 
 มาตรการ ส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีศูนย์กลางของชุมชน ท่ีมีการใช้พื้นท่ีแบบผสมผสานระหว่าง
การอยู่อาศัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและนันทนาการ โดยจัดรูปท่ีดินและวางผังพื้นท่ี ปรับปรุง
รูปแบบอาคารให้มีความกระชับและเกาะกลุ่มกัน มีกิจกรรมหลากหลายต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน มี
พื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีเปิดโล่งสาธารณะในจุดส าคัญ มีการเช่ือมโยงพื้นท่ีด้วยโครงข่ายการสัญจรใน
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งใช้การเดินเท้าและปั่น
จักรยานเป็นหลักเพื่อลดการใช้รถยนต์ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าให้มีความสะดวก ปลอดภัย
และร่มรื่น เพื่อดึงดูดให้เกิดการใช้งาน รวมถึงพัฒนาท่ีว่างด้านหน้าอาคารส่วนท่ีต่อเนื่องกับทางเท้าให้
ส่งเสริมต่อเศรษฐกิจของชุมชนในลักษณะจูงใจให้เดินและเลือกซื้อสินค้า  
 มาตรการเชิงควบคุมควบ ควบคุมระยะร่นของส่ิงปลูกสร้างตามแนวถนนหมายเลข 408 
ควบคุมความสูงของส่ิงปลูกสร้างในระยะ 15 เมตร ตามแนวถนนหมายเลข 408 
   8) พื้นท่ีรองรับการขยายตัวในอนาคต  
    ประกอบด้วยพื้นท่ีบริเวณหน้าเกาะช่วงหมู่ 2,3,4 จาก (จากเขต
ทางของถนนหมายเลข 408 เข้าไปตัวเกาะ)  
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 แนวทางการใช้ประโยชน์  เป็นพื้นท่ีพัฒนาด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นหลัก มีการจัดการด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างความเช่ือมต่อกับพื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เพื่อจะรองรับการขยายตัวและควบคุมไม่ให้การขยายตัวเกิดการกระจายไปยังพื้นท่ีในตัวเกาะ ควบคู่
กับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 มาตรการ ส่งเสริมให้เป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ีอยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ท่ีมีการวางผังพื้นท่ี
สอดคล้องกับพื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนา มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและระบบโครงข่ายการ
สัญจรเช่ือมต่อกันอย่างสมบรูณ์เพื่อให้เศรษฐกิจกับกิจกรรมต่างๆ เช่ือมโยงถึงกันได้ มีพื้นท่ีสีเขียวหรือ
พื้นท่ีเปิดโล่งสาธารณะท่ีคนในชุมชนสามารถใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือความบันเทิงในด้านศิลปะและดนตรี เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังตลาดในลักษณะ
ตลาดนัดชุมชนขนาดเล็กและมีพื้นท่ีส าหรับจอดรถ ส่งเสริมให้มีการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีการจัดการขยะจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  
 มาตรการเชิงควบคุม ควบคุมระยะร่นของส่ิงปลูกสร้างตามแนวถนนหมายเลข 408 ควบคุม
ความสูงของส่ิงปลูกสร้างในระยะ 15 เมตร ตามแนวถนนหมายเลข 408 
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ภาพที่ 104 แสดงข้อเสนอแนะการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ 
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  6.2.1.2 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
   1) แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
    1.1) ส่งเสริมการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังอย่างเป็น
ระบบ โดยการรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดินท่ีอยู่ในระยะ 15 เมตร ซึ่งขนานกับชายฝ่ังโดยรอบของเกาะ
ให้เป็นพื้นท่ีธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าชายเลนตามแนวชายฝ่ัง และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าโดยมีแนวทาง 
ดังนี้ (1) ไม่จับสัตว์น้ าในฤดูวางไข่หรือมีการเว้นช่วงเพื่อให้สัตว์น้ าได้เจริญเติบโต (2) ไม่ใช้เครื่องมือ
ประมงประเภทท าลายล้าง (3) รักษาแหล่งอาศัย แหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของ
สัตว์น้ า ด้วยการก าหนดเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชและสัตว์ ในพื้นท่ีรักษาระบบนิเวศทะเลสาบ
สงขลาบริเวณท้ายเกาะส่วนท่ีต่อเนื่องกับพื้นท่ีฟื้นฟูป่าพรุและพื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(มีสองช่วง คือ ท่ีหมู่ 6,7 และท่ีหมู่ 9,7,8) ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีอนุรักษ์มีความเช่ือมโยงกันผืนดินสู่ชายฝ่ัง
และผืนน้ า โดยภายในเขตอนุรักษ์ดังกล่าวส่งเสริมให้ท าเครื่องหมายแสดงขอบเขต ท าฟาร์มทะเลและ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์น้ าวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเน้นความร่วมมือจากคนในชุมชนและก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการ (4) การจัดต้ังธนาคารสัตว์น้ าชุมชนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าท้องถิ่น 
    1.2) ส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ า โดยการรักษาความสะอาดของ
ทะเลสาบสงขลา ตรวจวัดคุณภาพน้ า การบ าบัดน้ าเสีย การลดตะกอนและการปนเป้ือนในแหล่งน้ า 
    1.3) ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าพรุ โดยสร้างแนวทางป้องกันการคุกคาม 
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพื่อให้ป่าพรุได้ฟื้นตัวตามกระบวนการทางธรรมชาติ ปลูกป่าทดแทน
เฉพาะในบริเวณท่ีถูกท าลายโดยใช้ไม้เบิกน าท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี การเช่ือมต่อป่าพรุท่ีถูกตัดขาด 
การรักษาสมดุลของระดับน้ าและกักเก็บน้ าเพื่อรักษาความชุ่มช้ืน โดยใช้การจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
ด้วยการท าคูรับน้ าและขอบคันดินโดยรอบ และปลูกพืชบริเวณขอบคันดินโดยใช้พืชท่ีมีรากลึกหรือพืช
ท่ีมีรากแผ่กระจาย บริเวณท่ีมีความลาดชันใช้พืชคลุมดินช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน ส่วนบริเวณชาย
น้ าใช้ไม้น้ าประเภทบัว ซึ่งนอกจากการจัดการน้ าแล้ววิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในการกรองสารเคมีและส่ิง
ปนเป้ือนไม่ให้เข้าสู่ป่าพรุโดยตรงและช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของดินเปรี้ยวจากพรุส่งเสริมให้ป่าพรุ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีมี
อยู่ปัจจุบัน เน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ 
   2) แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
    2.1) ส่งเสริมให้โบราณสถานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
ศิลปากรมีการด าเนินการด้านอนุรักษ์โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมอื่นๆท่ีไม่ใช่โบราณสถานแต่ต้ังอยู่ในเขตท่ีดินโบราณสถาน ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการโดยอาศัยความร่วมมือของกรมศิลปากร เน้นการรักษาความแท้และด้ังเดิม การบ ารุง 
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รักษา ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น หากมีการซ่อมแซมต้องคงสภาพด้ังเดิมไว้ให้มากท่ีสุด ระวัง
ไม่ให้เส่ือมคุณค่า หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงลักษณะ รูปทรง สีและวัสดุ หลีกเล่ียงการท าเพิ่มเติม 
ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตท่ีดินโบราณสถานให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
สะอาดและเป็นสัดส่วน เพื่อช่วยส่งเสริมความมีคุณค่าให้แก่โบราณสถาน ส่งเสริมการจัดท าป้ายแสดง
ขอบเขตของโบราณสถานและส่ิงท่ีเป็นโบราณสถาน การจัดท าฐานข้อมูลโบราณสถานและเผยแพร่
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่า 
    2.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนสถานท่ียังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากกรมศิลปากรรวมถึงองค์ประกอบส าคัญอื่นๆชุมชน เช่น ศาลเจ้าไท้ก๋ง วัดโคกเปรี้ยว วัดเขาบ่อ 
และบ่อน้ าโบราณต่างๆ โดยเน้นการรักษาความแท้และด้ังเดิม การบ ารุงรักษาให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ 
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ 
    2.3) ส่งเสริมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท่ีส าคัญของเกาะยอท้ัง
เรือนมงคลสูตรและเรือนพื้นถิ่น ดังนี้ (1) การขึ้นทะเบียนสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าของเกาะยอ การ
จัดท าฐานข้อมูลของเรือนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์       
(2) การจัดท าแนวทางการอนุรักษ์และซ่อมแซมเรือน ส าหรับใช้ในการปรับปรุง ฟื้นฟูหรือซ่อมแซม
เรือน ซึ่งมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบเดิม มีการใช้วัสดุแบบด้ังเดิมหรือวัสดุทดแทนท่ีใกล้ 
เคียงวัสดุเดิมมากท่ีสุด มีการใช้อุปกรณ์ประกอบตัวอาคารท่ีสอดคล้องกับรูปแบบเรือน (ป้องกันการ
เปล่ียนแปลงของเรือนจากการต่อเติมหรือตกแต่ง) เพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบและการรักษาความแท้
ด้ังเดิมของเรือนควบคู่กัน (3) การจัดท าแนวทางการออกแบบ (Design Control & Guidelines) 
ส าหรับใช้ในกรณีท่ีมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ซึ่งจะต้องเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบท่ีก าหนด เพื่อใช้กับ
พื้นท่ีส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรืออาจน าไปใช้กับพื้นท่ีอื่นๆด้วย (4) การสืบทอด
ภูมิปัญญาเชิงช่างในการสร้างเรือนแบบด้ังเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ฟื้นฟูหรือซ่อมแซม
เรือน (5) การดูแลรักษาเรือนให้คงสภาพท่ีใช้งานได้ด้วยการด าเนินการของเจ้าของเรือนเอง และการ
ปรับปรุง ฟื้นฟูหรือซ่อมแซมเรือนซึ่งมีความเส่ือมโทรมด้วยการด าเนินการร่วมกันของเจ้าของเรือน
และหน่วยงานภาครัฐ (6) การปรับประโยชน์ใช้สอยของเรือน โดยน าเรือนท่ีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแต่ถูกท้ิงร้างหรือเจ้าของไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ ว มาปรับปรุง
ประโยชน์ใช้สอยใหม่ให้ เป็นสถานท่ีจัดแสดง เปิดให้ เข้าชมและเรียนรู้ เกี่ยวกับลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น หรือเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ (7) การใช้มาตรการเชิง
ควบคุม ด้วยการการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น (8) การใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อจู งใจให้เกิดการ
อนุรักษ์ ด้วยการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบางประเภทส าหรับเรือนท่ีมีการด าเนินการอนุรักษ์ การให้
เงินสนับสนุนบางส่วนส าหรับการปรับปรุง ฟื้นฟูหรือซ่อมแซมเรือนเพื่อช่วยลดภาระการเงิน การยก
ย่องเชิดชูหรือมอบรางวัลส าหรับเรือนท่ีมีการด าเนินการอนุรักษ์  
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   3) แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
    3.1) ส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้
ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจัดท าเป็นฐานข้อมูล สร้างกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานไม่ให้
เลือนหายไป สร้างกระบวนการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นท่ีประจักษ์  เน้นแสดงคุณค่าและ
เรื่องราวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ดังนี้ (1) การจัดท าแผนท่ีมรดกวัฒนธรรมและท าป้ายให้
ข้อมูลในจุดท่ีมีคุณค่าความส าคัญ (2) จัดท าประติมากรรมและ Street Art เพื่อการส่ือความหมาย  
(3) การจัดงานสืบสานประเพณี การจัดการประกวดหรือแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเป็นของขึ้นช่ือ การจัด
กิจกรรม work shop เป็นต้น และส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูบุคลคลในชุมชนท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญใน
ด้านต่างๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมีส่วนส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6.2.1.3 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
   โครงข่ายการสัญจรในเกาะยอไม่มีความซับซ้อน เป็นถนนแบบ two-way 
ท่ีได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีคูระบายน้ าเป็นคอนกรีต ไม่มีทางเท้าและทางจักรยาน การ
เข้าถึงพื้นท่ีใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก ประกอบกับการเดินทางท่องเท่ียวในตัว
เกาะมีข้อจ ากัดเรื่องรถบริการสาธารณะ จึงท าให้การจราจรมีความหนาแน่นขึ้นและต้องการพื้นท่ี
ส าหรับจอดรถ ปัจจุบันมีการจอดรถบริเวณไหล่ทางท าให้การจราจรติดขัดและเส่ียงต่อเกิดอุบัติเหตุ  
 ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนในชุมชน 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของต าบล และมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ โดยการสร้างทางเท้าและทางจักรยาน 
การจัด ระบบขนส่งมวลชน การก าหนดพื้นท่ีส าหรับจอดรถ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมท่ีมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและโครงข่ายส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการ
ใช้งานของคนในชุมชนและนักท่องเท่ียวควบคู่กัน และเป็นทางเลือกให้สามารถเดินทางได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของรถยนต์ ลดมลภาวะ เพิ่มสภาวะน่าสบาย ตลอดจนสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีท าให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยเสนอแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ดังนี้  
   1) ส่งเสริมการสัญจรด้วยวิธีเดินเท้า ปั่นจักรยานและใช้ระบบขนส่งมวลชน
โดยเน้นสร้างความเช่ือมโยงของกิจกรรมและองค์ประกอบส าคัญของชุมชนเข้ากับการสัญจร มีการ
แบ่งสัดส่วนช่องทางการสัญจรระหว่างทางเดินเท้า ทางจักรยายและทางรถยนต์ให้เหมาะสม รวมถึง
ปรับปรุงพื้นท่ีและจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการใช้งานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน ดังนี้  
    1.1) การจัดท าทางเดินเท้าในบริเวณย่านชุมชนท่ีมีการอยู่อาศัย
หนาแน่น บริเวณท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และบริเวณท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีต่อเนื่องกัน 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเดินสูง ท้ังด้านความโดดเด่นของพื้นท่ี การเป็น
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จุดศูนย์รวมท่ีมีความหลากหลายของกิจกรรม มีผู้คนใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจ านวนมากท้ังคนในชุมชน
และนักท่องเท่ียว ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่ีเดินด้วยเท้าไปยังจุดมุ่งหมายในระยะทางท่ีไม่ไกล
มากได้ โดยทางเท้าจะเพิ่มความสามารถการเข้าถึงท าให้นักท่องเท่ียวได้เดินเท่ียวชมและได้พบเห็น
องค์ประกอบต่างๆของชุมชนตามเส้นทางเดิน เป็นการสร้างโอกาสรับรู้บริบทของชุมชน สร้างโอกาส
พบเจอคนท้องถิ่นและสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและเกิดความ
เช่ือมโยงของกิจกรรมการท่องเท่ียวกับเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางเท้ายังเป็นประโยชน์กับคนในชุมชน
ด้านการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีคุณภาพ  
    1.2) การจัดท าช่องทางส าหรับจักรยานในบริเวณถนนสายหลัก
หน้าเกาะและในบริเวณถนนสายส าคัญภายในตัวเกาะ ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
ให้เป็นโครงข่ายการสัญจรท่ีเช่ือมโยงกัน โดยบริเวณถนนสายหลักหน้าเกาะเป็นทางจักรยานแบบ
เฉพาะซึ่งแยกทางจักรยานออกจากถนนอย่างชัดเจนและมีแนวกั้นเพื่อความปลอดภัย ส่วนภายในตัว
เกาะเป็นทางจักรยานแบบแบ่งพื้นท่ีส าหรับจักรยาน ซึ่งใช้ไหลทางของถนนเป็นช่องทางจักรยานโดย
ไม่ต้องมีแนวกั้น แต่มีการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานชัดเจน ท าสีบนพื้นผิวทางด้วยสีเขียวท่ีเป็น
วัสดุส าหรับท าเครื่องหมายบนผิวทางตามท่ีกรมทางหลวงก าหนด ท าสัญลักษณ์บนพื้นผิวทาง ท าป้าย
และสัญญาณไฟจราจรในจุดเส่ียงอันตราย และท าท่ีจอดจักรยานบริเวณท่ีเป็นจุดหมายปลายทางหรือ
จุดเช่ือมต่อต่างๆ   
    1.3) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ดังนี้ (1) การจัดท าจุดจอดรถ
ประจ าทางท่ีบริเวณถนนสายหลักหน้าเกาะ (2) การให้บริการขนส่งสาธารณะส าหรับการสัญจรและ
การท่องเท่ียวภายในตัวเกาะ ด้วยรถโดยสารขนาดเล็กท่ีมีระบบขนส่งสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและ
การใช้งาน มีจุดจอดอยู่ใกล้กับพื้นท่ีจอดรถซึ่งเป็นจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร รวมถึงมีการควบคุมราคา
เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้และเป็นการจูงใจให้ใช้บริการ (3) การให้บริการรถรางส าหรับ
เดินทางท่องเท่ียวภายในตัวเกาะ (4) การให้บริการจักรยานส าหรับเช่าเพื่อท่องเท่ียวภายในตัวเกาะ   
   2) ส่งเสริมการสร้างโครงข่ายเส้นทางท่องเท่ียว โดยพัฒนาเส้นทางให้
สามารถเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งและสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ด้วยการเดิน 
ปั่นจักรยานและใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยก าหนดให้บริเวณหน้าวัดแหลมพ้อเป็นจุดศูนย์กลางการ
บริการด้านการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นจุดหลักการเปล่ียนถ่ายการสัญจรโดยมีท่ีจอดรถ จุดจอดหลักของ
รถรางและรถโดยสารขนาดเล็ก รวมถึงเป็นจุดบริการจักรยานส าหรับเช่าเพื่อการเดินทางท่องเท่ียว 
   3) ส่งเสริมการจัดท าพื้นท่ีส าหรับจอดรถในบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์รวม
กิจกรรม หรือบริเวณท่ีสามารถเช่ือมโยงถนนสายหลักหน้าเกาะกับพื้นท่ีอื่ นๆในตัวเกาะได้ดี ซึ่งท่ี    
จอดรถจะท าหน้าท่ีรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ี และเป็นจุดเปล่ียนถ่ายในการ
เปล่ียนไปสัญจรด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน ใช้บริการรถรถรางหรือขนส่งสาธารณะ  
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   4) ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นท่ีส่งเสริมประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นย่านเก่าของชุมชนซึ่งท่ีมีวัฒนธรรมปรากฏเด่นชัด
และเอื้อต่อการรับรู้บริบทของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีรวมถึงสนับสนุนด้านการ
ท่องเท่ียว โดยเน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ ด้วยการปรับปรุงฟื้นฟู
เรือนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญให้เป็น Landmark ของย่าน และเปิดมุมมองให้สามารถมองเห็น
ตัวเรือนพื้นได้ชัดเจน แสดงออกถึงความส าคัญของถนนและสร้างความชัดเจนของย่านด้วยการมีจุด
สังเกตหรือจุดหมายตาท่ีน าสายตาสู่ย่าน ปรับเปล่ียนวัสดุปูพื้นถนน ติดต้ังอุปกรณ์ประกอบถนนและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้สัมพันธ์กันในรูปแบบท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของย่าน ใช้พืชพรรณ
ท้องถิ่นมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมความมีคุณค่าให้แก่ยาน 
   5) ส่งเสริมการจัดท าป้ายช่ือถนน ป้ายบอกเส้นทางและป้ายบอกแหล่งท่อง 
เท่ียวท่ีสัมพันธ์กันเพื่อง่ายต่อการสังเกตเห็น การติดต้ังเครื่องหมายจราจรและการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยกท่ีส าคัญเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การติดต้ังไฟส่องสว่างในบริเวณ
เขตทางและท่ีสาธารณะเพื่อความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรในช่วงเวลากลางคืน 
   6) ส่งเสริมการปรับรูปแบบของคูระบายน้ าจากเดิมท่ีเป็นคูระบายน้ า
คอนกรีต ไปเป็นทางระบายน้ าแบบเปิดท่ีมีพืชพรรณปกคลุมในลักษณะ vegetated swales หรือ 
bio swales ซึ่งเป็นการเลียนแบบวิธีธรรมชาติท่ีสามารถรองรับ ชะลอ กักเก็บ ใช้ประโยชน์และบ าบัด
น้ าผิวดินได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยเน้นการปรับสภาพพื้นท่ี
ร่วมกับการจัดภูมิทัศน์ในรูปแบบธรรมชาติท่ีไม่ต้องดูแลรักษามาก และวางแนวทางระบายน้ าให้ขนาน
กับถนน ซึ่งเป็นการใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์เพื่อให้การระบายน้ าเกิดประโยชน์สูงและเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวท่ีสร้างความร่มรื่นในบริเวณริมถนน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ให้กับชุมชนและ
เช่ือมโยงพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์ ตลอดจนช่วยลดตะกอนและสารปนเปื้อนไม่ให้ลงสู่
ทะเลสาบโดยตรง 
   7) ส่งเสริมการควบคุมความเร็วของรถยนต์ท่ีใช้เส้นทางภายในตัวเกาะให้มี
ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และห้ามไม่ให้รถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางภายในตัวเกาะ 
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ภาพที่ 105 แสดงแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

  
 
 



  285 

 6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  เกาะยอเป็นชุมชนท่ีมีโอกาสพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสูง และมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวหลายประเภทท้ังธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรด้านการ
บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยพบว่าแหล่งท่องเท่ียวมีท้ังแบบท่ีเกาะกลุ่มรวมกันอยู่ในบริเวณ
เดียวกันและแบบท่ีกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของเกาะ จากการประเมินคุณค่าและศักยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อจัดอันดับความส าคัญได้แบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวที่มี
ความส าคัญระดับสูงมี 15 แห่ง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับปานกลางมี 3 แห่ง และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับต่ ามี 4 แห่ง ส่วนปัญหาการท่องเท่ียวของเกาะยอเป็นในลักษณะท่ี
แหล่งท่องเท่ียวมีการขยายตัวโดยขาดแนวทางควบคุม รวมถึงขาดแนวทางช้ีน าการพัฒนาท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีในภาพรวม โดยแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
 ดังนั้นจึงเสนอแนวทางพัฒนาเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์
การท่องเท่ียวท่ีชัดเจน มีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งเช่ือมโยงเข้า
ด้วยกันเป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ มีการจัดการด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบโดยน า
ทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีมาใช้อย่างเหมาะสมมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  
  6.2.2.1 การสร้างความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียว  
   สร้างความเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวโดยน าจุดเด่นของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในภาพรวมท้ังต าบลมาสร้างเป็นเรื่องราวการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน และน าเรื่องราวของแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ละแห่งมาผูกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจุดขายร่วมกัน ถ่ายทอดเรื่องราวโดยเน้นการเป็นชุมชน
ด้ังเดิมท่ีต้ังอยู่ในแหล่งธรรมชาติท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรมีคุณค่า คนในชุมชนมีวิถีชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ 
มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านวัฒนธรรมอีกท้ังยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีช่ือเสียง และด าเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวโดยมุ่งให้มีกิจกรรมท่ีสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าความส าคัญ สามารถดึงความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวและจูงใจให้เกิดความต้องการเดินทางไปยังแหล่งเท่ียวอื่นๆอีก ซึ่งอาจใช้ส่ือในรูปแบบ
ต่างๆร่วมด้วย ท้ังนี้ในการสร้างความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวมุ่งให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้เรื่องราว
และสัมผัสกับทรัพยากรการท่องเท่ียวทุกประเภทในพื้นท่ี เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ได้
รับรู้บริบทชุมชนและเข้าใจถึงแก่นแท้ของทรัพยากรการท่องเท่ียวและเกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์   
 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในอนาคตจึงเสนอให้ก าหนดโซนการ
ท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวของเกาะยอ ดังภาพท่ี 106 และมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   1) การก าหนดโซนการท่องเท่ียวของเกาะยอ โดยก าหนดจากการเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วย 7 พื้นท่ี แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้แต่ละ
พื้นท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับ
ทรัพยากรท่ีมี รวมถึงน าเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทรัพยากรมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเท่ียว
อย่างสร้างสรรค์ และสร้างอัตลักษณ์หรือจินตภาพของแต่ละพื้นท่ีให้มีบรรยากาศการท่องเท่ียวที่ส่ือถึง
ภาพลักษณ์ของชุมชนและง่ายต่อการรับรู้ ดังนี้ (1) โซนวัดแหลมพ้อ - บ้านท่าไทร จินตภาพย่านเก่า
ของชุมชน (2) โซนวิถีการทอผ้า จินตภาพวัฒนธรรมการทอผ้า (3) โซนส านักสงฆ์เขากุฏิ จินตภาพ
สมเด็จเจ้าเกาะยอส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาช้านาน (4) โซนพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จินตภาพ
แหล่งจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมภาคใต้ (5) โซนวิถีการท าสวนผลไม้ จินตภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรม
สวน (6) โซนวัดท้ายยอ - บ้านป่าโหนด จินตภาพพื้นท่ีประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานและศูนย์กลางของ
ชุมชนในอดีต (7) โซนวิถีการท าประมง จินตภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์กับทะเลสาบสงขลา  
   2) เส้นทางท่องเท่ียว การเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวโดยจัดท าเส้นทาง
ท่องเท่ียวแบบวงจรบรรจบ มีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดท่ีบริเวณหน้าวัดแหลมพ้อ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ี
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบริการการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นจุดหลักในการอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเท่ียวรวมถึงเป็นจุดหลักการเปล่ียนถ่ายการสัญจร โดยเสนอเส้นทางท่องเท่ียว 2 เส้นทาง ดังนี้ 
    2.1) เส้นทางท่องเท่ียวหลัก เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงมาก 4 บริเวณ และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
สูง 1 บริเวณ โดยเส้นทางนี้ผ่าน 5 โซนการท่องเท่ียว คือ โซนวัดแหลมพ้อ - บ้านท่าไทร โซนวิถีการ
ทอผ้า โซนส านักสงฆ์เขากุฏิ โซนพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โซนวัดท้ายยอ – บ้านป่าโหนด ซึ่งมีระยะทาง
รวม 12.1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง เหมาะส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีเวลาจ ากัด  
    2.2) เส้นทางท่องเท่ียวรอง เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงมาก 4 บริเวณ และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
สูง 2 บริเวณ โดยเส้นทางนี้ ผ่านครบท้ัง 7 โซนการท่องเท่ียวเกาะยอ ซึ่งมีระยะทางรวม 17.7 
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 วัน 1 คืน เหมาะส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีเวลาไม่จ ากัด  
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว เน้นการตกแต่งบริเวณและสร้างบรรยากาศการ
ท่องเท่ียวท่ีส่ือถึงภาพลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการสร้างความชัดเจนแก่โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของชุมชนท่ีมีผลต่อการรับรู้เส้นทาง โดยการจัดท าพื้นผิวจราจรและทางเท้า ส่ิงอ านวยความสะดวก
และส่ิงประกอบบริเวณ ป้ายส่ือความหมาย 
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ภาพที่ 106 แสดงข้อเสนอแนะการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
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  6.2.2.2 การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
   ส่งเสริมให้พัฒนาเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน 
เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน มีจุดเด่น คือ มุ่งเน้นการจัดการอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ค านึงถึงกิจกรรมในการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ประกอบกับเกาะยอมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเมื่อเปรียบเทียบตามการจ าแนก
ประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่าจัดอยู่ในประเภทท่ี 
2 คือ เป็นแหล่งวัฒนธรรมรวมแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีเน้นความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในพื้นท่ี ซึ่ง   
เกาะยอเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาหรือส่งเสริมศักยภาพเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี
คุณภาพสูงได้ และมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐานด้วยการขอรับรองมาตรฐานจาก
กรมการท่องเท่ียว โดยน ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกรมการท่องเท่ียวมาเป็น
กรอบหลักของการพัฒนา เพื่อให้มีแนวทางส าหรับด าเนินการพัฒนาซึ่งจะน าไปสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ยั่งยืน และมีความพร้อมต่อการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศจาก
กรมการท่องเท่ียว แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของเกาะยอตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้   
   1) ด้านการพัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   
    1.1) แหล่งท่องเท่ียวมีจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ แนวทาง
พัฒนา (1) พัฒนาเกาะยอให้มีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่งเสริมความเด่นชัดด้าน
ธรรมชาติและวัฒนธรรม (2) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเป็นกลุ่มตามอันดับความส าคัญท่ีประเมินไว้ ซึ่ง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญระดับสูงจัดเป็นกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวหลัก แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญระดับปานกลางจัดเป็นกลุ่มเป็นแหล่งท่องเท่ียวรอง ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญ
ระดับต่ าจัดเป็นกลุ่มเป็นแหล่งท่องเท่ียวสนับสนุน เพื่อให้มีการกระจายการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อย่างท่ัวถึงและเป็นประโยชน์ในการถ่ายเทนักท่องเท่ียว ซึ่งช่ วยลดการกระจุกตัวเฉพาะแหล่ง
ท่องเท่ียวบางแห่ง ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญแยกเป็นกลุ่มเรือนปิดท่ีชมได้เฉพาะ
ภายนอก กับกลุ่มเรือนเปิดท่ีสามารถเข้าชมภายในได้โดยมีเจ้าของเรือนเป็นผู้ให้ความรู้ (3) เสริมการ
พัฒนาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพหรือจุดท่ีน่าสนใจอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นจุดแวะชม  
    1.2) แหล่งท่องเท่ียวมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แนวทาง
พัฒนา การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเสียหาย 
และงดเว้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีอ่อนไหวซึ่งง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือน 
    1.3) แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แนวทาง
พัฒนา (1) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย โดยมีแผนปฏิบัติการและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
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สามารถรับมือกับภัยหรือเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆได้ทันท่วงที (2) การจัดการด้านความปลอดภัยทาง
น้ า (3) การจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว (4) การติดต้ังป้ายเตือนภัย สัญญาณ
เตือนภัย 
   2) ด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
    2.1) แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ แนวทาง
พัฒนา การแบ่งเขตและก าหนดพื้นท่ีส าหรับการท่องเท่ียวเป็นสัดส่วน เพื่อควบคุมกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ในแต่ละพื้นท่ีอย่างเหมาะสมตามปริมาณการรองรับได้ของพื้นท่ีนั้น 
    2.2) แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดการด้านบริการนัก ท่องเท่ียว 
แนวทางพัฒนา (1) พัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
(2) การปรับปรุงท่ีพักในเกาะยอท้ัง 3 รูปแบบ ได้แก่ โฮมสเตย์ รีสอร์ทและโรงแรม ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน ลักษณะของท่ีพักท่ีมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดย
บ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี (3) จัดท าสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าประจ าต าบล เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมและจ าหน่ายสินค้าแก่นักท่องเท่ียว ท่ีบริเวณหน้าวัดแหลมพ้อ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีส่งเสริมให้
เป็นศูนย์กลางการบริการการท่องเท่ียว  
    2.3) แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดการด้านกิจกรรมท่องเท่ียว แนวทาง
พัฒนา (1) การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี น าเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของทรัพยากรมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ความเพลิดเพลิน 
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการรับรู้ รับชม รับฟังและท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน 
    2.4) แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดการด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แนวทาง
พัฒนา (1) การให้ความรู้ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและแนวทางในการอนุรักษ์ แก่คน
ในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียว โดยการ
จัดอบรมหรือมีหน่วยงานไปให้ความรู้เพื่อน าแนวทางไปปฏิบั ติ (2) การสร้างความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นเครือข่ายท้ังต าบลซึ่งทุกภาคส่วนท้ังบ้านเรือน สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการและวัด มีหน้าท่ีต้องอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
    2.5) แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดการด้านประเมินการเปล่ียนแปลง 
แนวทางพัฒนา (1) การเก็บข้อมูลประเภทสถิตินักท่องเท่ียว พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว การ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ระดับการมีส่วนร่วมและรายได้ของคนในชุมชน โดยน าข้อมูลก่อนและหลังการ
จัดการด้วยแนวทางของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือช่วงเวลาแต่ละปีหลังจากจัดการด้วยแนวทางของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงาน (2) การท าแผน
ติดตามและประเมินผลจากการจัดการท่องเท่ียว เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยจัดท าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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   3) ด้านการจัดการการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก   
    3.1) แหล่งท่องเท่ียวมี ศูนย์บริการท่ีให้ข้อมูลการท่องเท่ียว 
แนวทางพัฒนา จัดท าศูนย์บริการนักท่องเท่ียวที่บริเวณหน้าวัดแหลมพ้อ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์กลางการบริการการท่องเท่ียว โดยเน้นให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวมท้ังต าบลกับ
ข้อมูลส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเบ้ืองต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่องเท่ียวได้
อย่างมีคุณภาพ  
    3.2) แหล่งท่องเท่ียวมีการให้ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว แนวทางพัฒนา การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อเผยแพร่คุณค่าของทรัพยากรและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านรูปแบบออนไลน์ท่ี
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยการจัดท าระบบ QR Code  
    3.4) แหล่งท่องเท่ียวมีบุคลากรท่ีมีความรู้ แนวทางพัฒนา (1) 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวให้มีทักษะในการจัดการท่องเท่ียว (2) 
ผลักดันให้คนในชุมชนเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และด้านคุณค่าของทรัพยากร 
(3) ผลักดันให้คนในชุมชนเป็นเจ้าบ้านท่ีดี สามารถบอกเล่าข้อมูลพื้นท่ีและคุณค่าของทรัพยากรให้แก่
นักท่องเท่ียวได้ 
   4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว  
    4.1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว แนวทาง
พัฒนา (1) การให้คนในชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยเข้ามารับรู้บริบทของการ
ท่องเท่ียวซึ่งจะท าให้เห็นถึงศักยภาพและข้อจ ากัด น าไปสู่การก าหนดทิศทางพัฒนาและวางแผนอย่าง
มีส่วนร่วม (2) ให้คนในชุมชนร่วมปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการท่องเท่ียว  
    4.2) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียว แนวทางพัฒนา (1) การ
สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความดึงดูดให้กับสินค้าและบริการ พัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้เอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและความสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการสร้างความประทับใจในการ
ท่องเท่ียว ซึ่งจะดึงดูดให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวยาวนานขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว   
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