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ได้จัดท าผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดเขตกันชน
โดยรอบโบราณสถาน ศาสนสถาน และอาคารอนุรักษ์ หรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมความสูง เพือ่รักษาภูมิทัศน์
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The objectives of this study are to investigate, analyze, and evaluate people’s perception 
regarding physical impact from rural settlement and urbanization on the natural and cultural environments of Ko 
Yo for conservation and development planning proposal of rural community in Songkhla. In conducting the 
research, employed methods included collecting information from printed documents, electronic sources, and 
field survey. Environmental impact perception evaluations were gathered from 150 samples by means of 
questionnaires during January 2019 and performed a statistical analysis using means and standard deviation. 
Findings from research are as follow. In the natural environment, impacts on environments that being rated 
highest significance are Songkhla Lake, beaches, shorelines, mangrove forest and native seaweed, high significance 
are all mountains, hilly areas, woodlands and plantation sites. In the tangible cultural environment, highest 
significance are residential compounds and homestay cottages, high significance are commercial clusters, 
restaurants and coffee shops. Most infra-structure facilities and public services are rated low and least significance 
except Taksin Kadee Suksa Institute. All religious compounds are also rated low and least significance. Traditional 
vernacular houses are rated highest significance, while all historic buildings are rated high significant. In the 
intangible cultural environment, all religious events are rated low significance. Local wisdom that being rated 
highest significance are Ko Yo roof tile, confined fishery pond in the lake, and “Kora” insect protection device, 
high significance is Ko Yo textile. And in the natural and cultural environment, high significance is Khoa Kuti 
Monastery at hilltop. For conserving and controlling development within Ko Yo, the researcher recommended 
concerned authorities to set up an environmental protection plan and boundary to cover highly significance rated 
environment sites within 500-meter distance from shoreline. All Ko Yo mountains, hilly areas, woodlands and 
plantation sites should be designated as “GreenPrint” for conservation, no and restricted growth purposes. 
Furthermore, comprehensive and urban design plans for urbanization, conservation and development of all Ko 
Yo rural communities should be formulated. Buffer zones of setback and building structure height control should 
be established to protect landmark, historic structures, and natural features, in order to preserve rural townscape 
character and skyline, and to create vista for people to enjoy natural environment attractions. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา” สามารถด าเนินการให้แล้วส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ก็เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากหลาย ๆ ท่าน อาทิ รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์
รื่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุ่มเทและเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อคิดเห็น และ
เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพ่ือช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ประธานกรรมการ และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ ที่กรุณาสละเวลามาเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ในระหว่างการศึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้รับองค์
ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย จากอาจารย์ประจ าภาควิชา
ออกแบบและวางผังชุมชนเมืองทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

อนึ่ง ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากหน่วยงานและ
บุคคลจ านวนมากในพ้ืนที่วิจัย ดังเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่ให้ค าปรึกษาและจัดหาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเกาะยอที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการผังเมืองรวมทั้งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ใช้เวลาตอบ
แบบสอบถามจนครบถ้วน และนายเขตต์ศักดิ์  ปลอดทอง ผู้ช่วยวิจัย ที่ร่วมการเดินทางในช่วงที่ท าการ
ส ารวจภาคสนาม และช่วยแจกแบบสอบถาม ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงในเวลาอัน
ควร 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 

 เกาะยอในยุคแรกเริ่มมีสภาพเป็นป่าเขา ยังไม่มีผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ต่อมาในสมัย
ตอนปลายสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึงเริ่มพบหลักฐานเกาะยอในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ หอสมุด
แห่งชาติจัดไว้ในหมู่ต่ารา(ภาพ) ชื่อแผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 (พ.ศ. 2158) ที่เขียนขึ้น
หลัง พ.ศ.2223 แต่ก่อน พ.ศ. 2242 (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2523) ซึ่งมีภาพเกาะยออยู่ตอนปลายสุด
ของแผนที่เขียนเป็นรูปภูเขา ระบุไว้ว่า “เข้าก้อะญอ” (ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม, 2544) นอกจากนี้เกาะยอ
ยังปรากฏอยู่ในแผนที่เมืองสงขลา (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร) เขียนขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2230 โดยนายมองเดียร์ เดอลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามี
ชุมชนบนเกาะยอเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมฝั่งทะเลรอบ ๆ 
ภูเขาทางทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยอ ซึ่งปัจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหลัง     
เขาสวนใหม่ และเขากุฏิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเริ่มแรกบนเกาะยอน่าจะตรงกับบริเวณ หมู่ที่ 6    
บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 
และหมู่ที่ 2 บ้านนอก กลุ่มชนพวกแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะยอเริ่มตั้งแต่ในสมัยอยุธยา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มคนจีนที่อพยพจากเมืองจีน และชาว
จีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ เป็นกลุ่มที่เข้ามาท่าเครื่องปั้นดินเผาประเภท อิฐ กระเบื้อง หม้อ ไห 
โอ่ง อ่าง เพราะบริเวณเกาะยอมีดินดีเหมาะแก่การท่าเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนไทยที่
นับถือพุทธศาสนาจากท้องถิ่นเมืองสงขลาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานส่วนหนึ่งด้วย ดังได้พบหลักฐาน
เจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอบนยอดเขากุฎิที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จากหลักฐานดังกล่าวพอสรุป
ได้ว่าชาวเกาะยอในรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวไทยในท้องถิ่นและชาวจีนจากโพ้นทะเลซึ่ง
ผู้คนกลุ่มนี้ได้ผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนไทยพ้ืนถิ่นกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของชาว
เกาะยอสืบทอดมาจนปัจจุบัน 
 การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนจากโพ้นทะเลบนเกาะยอ เมื่อมี
หลักแหล่งและอาชีพที่มั่นคง มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกมีมากขึ้น ท่าให้มีการอพยพผู้คน
จากแผ่นดินใหญ่เมืองสงขลาและบริเวณใกล้เคียง มีทั้งคนจีนและคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเกิด
เป็นชุมชนใหม่ ๆ มีการขยายตัวของชุมชนไปรอบเกาะยอ ที่ เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนมีการดัดแปลงถิ่นที่อยู่ 
หรือท่าเลที่ตั้งให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  โดยมีการน่าเอาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงท่าให้มีการเติบโตของชุมชนในพ้ืนที่ มีการตั้งถิ่นฐานทั้งแบบกระจาย  การตั้งถิ่นฐาน
แบบรวมกลุ่ม และการตั้งถิ่นฐานแบบเส้นตรง ซึ่งการอยู่รวมกันของชุมชนตามทฤษฎีแล้วจะต้องมี
องค์ประกอบในการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันซึ่งได้แก่ มนุษย์ สังคม ระบบโครงข่าย 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานในอดีตและปัจจุบัน 
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 การเลือกที่ตั้งในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับพ้ืนที่แหล่งน้่าและ
เนินเขา เนื่องจากน้่าเป็นปัจจัยส่าคัญในการอุปโภคบริโภคและการด่ารงชีพของมนุษย์ ส่วนพ้ืนที่เนิน
เขานั้นผู้อาศัยต้องการความปลอดภัยและเป็นที่สามารถป้องกันภัยจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเกาะ
ยอเป็นเพียงเกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าเภอเมืองสงขลา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเกาะยอเป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของ
เกาะยอ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา อีกทั้งเป็นแหล่งพ้ืนที่ดั้งเดิมของคนใน
ท้องถิ่นท่ียังคงรักษาอัตลักษณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ต่อไป 
 เกาะยอในอดีตมีวิถีชีวิตที่อิงกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ การประมงพ้ืนถิ่น การผลิต
เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและการท่าสวนผลไม้  ส่งเป็นสินค้าออกไปจ่าหน่ายตามหัวเมืองต่าง ๆ    
ท่าให้มีการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จนก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและน่าเอามาใช้ประโยชน์ 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ ความคิด ปรัชญาชีวิต ที่แสดงออกในรูปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จึงท่าให้
ชุมชนเกาะยอเริ่มมีความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้นซึ่งน่ามาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการด่ารงชีวิต  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมยิ่งรุนแรงขึ้น หลังจากมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์
เชื่อมเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ อ่าเภอเมืองสงขลา และอ่าเภอสิงหนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา 
ท่าให้การตั้งถ่ินฐานของคนในพื้นที่ได้มีการขยายตัวเข้าไปบุกเบิกครอบครองและดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือตั้ง
ถิ่นฐานเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะยอ เนื่องจากจ่านวนที่พักส่าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้นจึงท่าให้มีกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  ตัวอย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ.2550 มีจ่านวนโฮมสเตย์
ทั้งหมดประมาณ 10 – 15 หลัง แต่ปัจจุบันมีจ่านวนโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นอีก  2 – 3 เท่าตัว อีกทั้งหมู่บ้าน
จัดสรรและร้านอาหาร ก็มีจ่านวนเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดเป็นชุมชนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ชุมชนขยายตัว     
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของเกาะยอ อย่างรุนแรง และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
 การขยายตัวอย่างอิสระดังกล่าวส่งผลท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ     
ภูมิประเทศ เศรษฐกิจและสังคมภายในเกาะยอ ในขณะเดียวกันก็ขาดการวางแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ท่าให้ชุมชนเติบโตและขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและกระจัดกระจาย (sprawl) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบเกาะถูกท่าลายและลดคุณค่าของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติลง มีการจับ
จองที่ดินเก็งก่าไรเพ่ือหาผลประโยชน์จากราคาที่ดิน  ส่งผลกระทบไปถึงระบบสาธารณูปโภค       
ระบบสาธารณูปการที่ไม่สามารถให้บริการอย่างเพียงพอรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นได้ และการ
ขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่เกาะยอเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทุกทิศทางในบริเวณทั่วทั้งเกาะ 
 ดังนั้น การเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการการตั้งถิ่นฐานและ
การเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรม จึงมีความส่าคัญมาก เนื่องจากการ
ตั้งถิ่นฐานไม่เป็นระเบียบและกระจัดกระจาย (sprawl) จะก่อให้เกิดผลเสียในหลายด้านและอาจมี
ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตามมา  
 จากสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือที่จะให้การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานที่มีรูปแบบเป็น
ระเบียบและไม่กระจัดกระจาย มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เกาะยอ จึงสมควรที่จะต้องท่าการ
วิจัยอย่างเร่งด่วนให้ทราบถึงการรับรู้ของประชากรในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของ



  3 

การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของต่าบลเกาะยอ อ่าเภอเมืองจังหวัดสงขลา อันจะน่าไปสู่การค้นหามาตรการในการ
วางแผนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ พร้อมเสนอแนะกรอบแนวทางและมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน 
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ของเกาะยอให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนในเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา ที่สร้างผลกระทบด้านกายภาพทางลบต่อชุมชน การวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ เพ่ือน่าไปสู่การเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการอนุรักษ์และด่ารงรักษาสิ่งแวดล้อมรูปธรรม (tangible) และนามธรรม (intangible) อย่างยั่งยืน 

2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด การศึกษาและวิจัย การตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตเป็น 
ชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชากรในเรื่องการตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตของชุมชน 
เกาะยอ จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่เกิดขึ้น ที่สร้าง
ผลกระทบด้านกายภาพทางลบต่อชุมชน และการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ  

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านกายภาพทางลบ 
ที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์
และด่ารงรักษาสิ่งแวดล้อมเกาะยอ 
 
3. ค าถามเพื่อการวิจัย  

 การรับรู้ของประชากรในเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนของเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
นั้น สร้างผลกระทบด้านกายภาพในทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมของเกาะยออย่างไร และมีความรุนแรงในระดับใด จะมีแนวทางในการอนุรักษ์และด่ารง
รักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างไร ให้ยังคงไว้อย่างยั่งยืน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่ (scope of the research area) 

 พ้ืนที่การวิจัย คือ พ้ืนที่ซึ่งจะท่าการวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบต่างๆ จากการรับรู้ของ
ประชากร ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ ครอบคลุมพ้ืนที่เกาะยอ
ทั้งเกาะ และพ้ืนน้่าทะเลในระยะห่าง 500 เมตรโดยรอบเกาะยอ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 



  4 

ทิศเหนือ จรด ทะเลสาบสงขลา เขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ทิศใต้ จรด ทะเลสาบสงขลา เขตองค์การบริหารส่วนต่าบลพะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

  ทิศตะวันออก จรด ทะเลสาบสงขลา เขตองค์การบริหารส่วนต่าบลพะวง อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา 
 ทิศตะวันตก จรด ทะเลสาบสงขลา เขตองค์การบริหารส่วนต่าบลน้่าน้อย อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 พ้ืนที่ของเกาะยอและบริเวณโดยรอบเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  
มีฐานะเป็นต่าบลหนึ่งในอ่าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลามีเนื้อที่รวมทั้งพ้ืนน้่า 17.95 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 11,220 ไร่ และมีเนื้อท่ีเฉพาะพ้ืนดินเพียง 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,375 ไร ่

4.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา (scope of the content) 

 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยประกอบด้วย 
1. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ที่เก่ียวข้องกับการตั้งถ่ินฐาน และการเจริญเติบโต 

เป็นชุมชน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม รวมไปถึงการศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย   
ที่เก่ียวข้อง  

2. การศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประชากร นโยบาย ผังเมืองรวม แผนผังต่างๆ 
และรวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณเกาะยอ 

3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านกายภาพจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน 
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ  

4. การส่ารวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการรับรู้ของประชาชนในเรื่องผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาด้านกายภาพที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ 

5. การเสนอแนะแนวทางและมาตรการควบคุม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก 
การตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการวิจัยเกาะยอ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Google Earth, 2559 
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5. กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการท่างาน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการและร่างเค้าโครงของการวิจัย 
 การก่าหนดหัวข้อเรื่องและชื่อเรื่องที่สนใจ การก่าหนดปัญหาการวิจัย การร่างเค้าโครง
และเสนอขออนุมัติโครงการ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานศึกษาและวิจัย 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีและแนวคิด
การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตเป็นชุมชน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษา
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย  

การก่าหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฎี กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย  เครื่องมือที่จะใช้ใน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงระยะเวลาด่าเนินการ การก่าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
และรายละเอียดในการด่าเนินการวิจัยอื่น ๆ 
 ขั้นตอนที่ 4 การด่าเนินการวิจัย  

การด่าเนินการวิจัยตามที่ก่าหนดในขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย การศึกษาประวัติ และ
พัฒนาการของชุมชนเกาะยอ สภาพทั่วไปในปัจจุบันของเกาะยอ ลักษณะทางกายภาพ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการของตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ และทะเลสาบสงขลา การส่ารวจความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ถึงผลกระทบทางด้านกายภาพจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะยอ และการวิเคราะห์ผลที่ได้จากส่ารวจความคิดเห็น 
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และสิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิจัย รวมทั้ง
จัดท่าข้อเสนอแนะเพ่ือจะน่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยและจัดท่ารายงานรูปเล่มของรายงานตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
รวมทั้งจัดท่าเอกสารส่าหรับเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
 
6. วิธีการวิจัย    

 วิธีการวิจัยที่จะน่ามาใช้ท่างานในขั้นตอนที่ส่าคัญ มีดังนี้ 
6.1 วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

       1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จะใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทและสัณฐานชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารประวัติศาสตร์ 
และเอกสารการวิจัยจากห้องสมุดสถาบันทักษิณคดีศึกษา หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน 
รวมทั้งการสืบค้นจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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        2. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารการศึกษาและงานวิจัย จะใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือและต่าราวิชาการ รายงานการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและพ้ืนที่
เกาะยอ รวมทั้งการสืบค้นจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          3. การศึกษาลักษณะภูมิประเทศและสภาพทั่วไปพ้ืนที่เกาะยอ สภาพปัจจุบันของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น      
โดยการสังเกตการณ์ด้วยสายตา และการส่ารวจอย่างย่อ (windshield survey) พร้อมทั้งจดบันทึก
และบันทึกภาพนิ่ง รวมทั้งการระบุต่าแหน่งของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสถานที่ซึ่งมีความส่าคัญ
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ลงในแผนที่ เพ่ือน่าไปสู่การสร้างความเข้าใจและ   
การวิเคราะห์ต่อไป 

6.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 

          1. การส่ารวจความคิดเห็นของประชากรที่รับรู้ถึงผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เจริญเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมเกาะยอ จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยค่าถามแบบมีโครงสร้างและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อประกอบความเข้าใจ  
          2. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จะใช้วิธีการทดสอบส่านวนภาษา 
การสื่อความหมายและความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างจ่านวนหนึ่ง และน่าข้อบกพร่องที่ได้รับไปท่าการ
ปรับปรุง 
 3. การแจกแบบสอบถาม จะใช้วิธีสุ่มแจก ท่าการสุ่มแจกทีละคนเพ่ือให้ผู้ตอบตอบเอง 
หรือผู้สอบถามเป็นผู้กรอกให้ และจะใช้วิธีสุ่มแจกเป็นชุดไปตามกลุ่มตัวแทน นอกจากนี้ยังจะใช้วิธี
แจกแบบเจาะจง และผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ตามลักษณะวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม 

6.3 วิธีการวิเคราะห์ 

              1. การวิเคราะห์เบื้องต้นโดยผู้วิจัย ในหัวข้อผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนา
ด้านกายภาพ ในด้านบริเวณพ้ืนที่และต่าแหน่งที่ตั้งของสิ่งแวดล้อมมนุษย์สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในเกาะยอ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (empirical analysis)         
              2. การประเมินผลกระทบ จะใช้วิธีการให้ค่าคะแนนตามระบบมาตราส่วนลิเคิร์ต    
(Rikert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผลกระทบการตั้งถิ่นฐานต่อ
สิ่งแวดล้อมจะใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (mean หรือ X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ SD.) 
 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นการรับรู้ผลกระทบการตั้งถิ่นฐานต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างจากแบบสอบถาม จะใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (descriptive statistical analysis) 
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation – SD.) 
           5. การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม จะใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
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7. ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย 

 ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้่าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา เล่ม 122 ตอนที่ 124 ก ราชกิจจา

นุเบกษา 27 ธันวาคม 2548 ซึ่งอ่านาจการบังคับใช้ผังฉบับนี้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณต่าบลเกาะยอ 
หมดอายุการใช้บังคับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2555 ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกาศใช้  
ผังเมืองรวมฉบับใหม่แต่อย่างใด เพื่อให้การวิจัยนี้ด่าเนินการต่อไปได้และจ่าเป็นต้องมีผังเมืองรวมเป็น
พ้ืนฐาน (basis) ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงจะถือว่า ผังเมืองรวมฉบับนี้ยังเป็นผังเมืองรวมที่ใช้บังคับตามกฎหมาย 

2. ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เล่ม 134 ตอนที่ 4 ก ราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2560  
ซึ่งประกาศบังคับใช้ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 และสิ้นสุดบังคับใช้วันที่12 มกราคม พ.ศ.2565   
ผังเมืองรวมจังหวัดฉบับนี้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณเกาะยอทั้งหมด ดังนั้น ในการวิจัยผู้วิจัยจึงจะใช้เป็น
พ้ืนฐาน (basis) ของนโยบายด้านผังเมืองรวมระดับจังหวัด  

3. ในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวางผังเมือง ผู้วิจัยจะใช้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการผังเมืองและ
สถาปัตยกรรม  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เท่านั้น เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้
จะคุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่เกาะยอ มากกว่ากลุ่มบุคคลในพื้นที่อ่ืน ๆ 
 
8. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 “เกาะยอ” หมายถึง เกาะที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าเภอเมืองสงขลา มีฐานะเป็นต่าบลหนึ่งในเขตอ่าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะยอ เป็นหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  
 “การรับรู้” (perception) หมายถึง กระบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่างๆ ที่ได้
จากการรู้สึก ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ อารมณ์ฯลฯ เป็นต้น 
 “ผลกระทบ” (impact) หมายถึง ผลของการกระท่าที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลดี หรือ 
ผลเสียในระยะยาวอย่างไร หรือเป็นผลลัพธ์ที่ท่าให้กระทบกระเทือนไปถึงผู้อ่ืนหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่
จะตามมา 
       “การตั้งถิ่นฐาน” (settlement) หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เข้าไปบุกเบิก 
ครอบครองและดัดแปลงพื้นที่เพ่ือตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยและท่ามาหากิน แหล่งที่ตั้งถิ่นฐานที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มักประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานที่เหมือนกัน คือ มีอาหาร น้่าและที่ก่าบังภัย 
การตั้งถ่ินฐานแต่ละแห่งจึงเปรียบเสมือนระบบๆ หนึ่งที่ค่อยๆ มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้นตามกาลเวลา โดยมีมนุษย์เป็นองค์ประกอบหลักของระบบที่เข้าไป
อาศัยธรรมชาติ ดัดแปลงธรรมชาติ สร้างที่อยู่อาศัย ที่เพาะปลูก ถนน และจัดองค์กรสังคมให้เกิดข้ึน 

      “การตั้งถิ่นฐานของชุมเกาะยอ” หมายถึง การตั้งถิ่นฐานของประชากรในพ้ืนที่เกาะยอ 
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการ
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ตั้งถิ่นฐานที่มองเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะภูมิประเทศ มีความสัมพันธ์ของประชากรกับพ้ืนที่ในอดีตใน
ด้านของการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม
เกาะยอ 

    “ชุมชน” (community) หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยในพ้ืนที่เดียวกันที่ขึ้นอยู่กับขนาดของ
กลุ่มอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนาน มีความผูกพันต่อพ้ืนที่ มีความคิดเห็นและความเชื่อไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตลักษณ์เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

     “การเติบโตของชุมชน” หมายถึง การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวจากบริเวณชุมชนเดิม
ออกสู่บริเวณโดยรอบ ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ป่าไม้ หรือชายฝั่งทะเล มี จ่านวนอาคาร
บ้านเรือนที่เพ่ิมข้ึน มีรูปแบบลักษณะของอาคารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อาคารไม้ดัดแปลงเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเดี่ยว และอาคารเรือนแถว เพ่ิมความสูง และจ่านวนชั้น เป็นต้น 

     “การเติบโตของชุมชนเกาะยอ” หมายถึง มีการเติบโตของชุมชนไปตามเส้นทางการ
คมนาคมทางบกหรือตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ต่าบลเกาะยอ ซึ่งมีการขยายตัวไปลงสู่ทะเล
และขึ้นสู่เนินเขา 

     “สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ” (natural environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แม่น้่า ทะเลสาบ อากาศ ดิน หิน ภูเขา แร่ธาตุ สัตว์ต่าง ๆ 
ป่าไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น (natural man-made 
environment) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด่ารงชีวิต หรือประกอบอาชีพ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพาะปลูก เช่น สวนสัก สวนปาล์มน้่ามัน สวนยางพารา สวนมะพร้าว สวน
ทุเรียน ไร่ข้าวโพด นาข้าว เป็นต้น 

     “สิ่งแวดล้อมมนุษย์สร้างขึ้น” (man-made environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ ที่สร้างโดยมนุษย์ 
และการน่าความรู้มาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
หรือเป็นเครื่องใช้สอยเพ่ืออ่านวยความสะดวกในการด่ารงชีวิต เช่น อาคาร บ้านเรือน ชุมชนเมือง 
สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

     “สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม” (cultural environment) หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาทางสังคมของ
มนุษย์ รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยให้ความส่าคัญกับ
คุณค่าของพ้ืนที่โดยรวมมากกว่าสถานที่จุดเดียว 

      “การอนุรักษ์” (conservation) หมายถึง การดูแล รักษา เพ่ือให้คงคุณค่าไว้ และให้
หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย 

      “เอกลั กษณ์ ”  (uniqueness)  หมายถึ ง  ลั กษณะที่ เหมื อนกันมี ร่ วมกัน  หรื อ
ลักษณะเฉพาะที่มีหนึ่งเดียว หรือลักษณะที่แสดงความเป็นอย่างเดียวกันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสังคมนั้น ๆ   
ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนลักษณะร่วมกันในสังคมอ่ืนๆ โดยเน้นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวหรือลักษณะ
โดดเด่น ซึ่งแยกออกมาในเชิงเปรียบเทียบของประเด็นนั้นๆ อันเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และ
สามารถรับรู้ได้ว่าพิเศษ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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       “อัตลักษณ์” (identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกหรือมีความชี้ชัดของ
ชุมชนหรือพ้ืนทีน่ั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ไม่มีทั่วไปและเป็นสากลกับ
สังคมอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ อัตลักษณ์จะใช้ในวงแคบๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ 
1. องค์ความรู้ด้านการตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตเป็นชุมชน การวางผังออกแบบชุมชน 

และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

2. ต่าแหน่งของการตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ การเปลี่ยนแปลง         
พ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบทางกายภาพจากการรับรู้ของประชากร ที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ 

3. แนวทางการควบคุม มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์และด่ารงรักษาสิ่งแวดล้อมเกาะยอ 
ให้ยั่งยืน 
 
10. การน าเสนอผลการวิจัย 

1. รายงานขนาด A4 ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัยก่าหนด ซึ่งในรายงานจะประกอบด้วย 
เนื้อหา จ่านวน 7 บท คือ บทที่ 1 บทน่า บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม การตั้งถิ่นฐาน การวางแผน ผังเมือง การออกแบบชุมชนและเมือง บทที่ 3 การ
ออกแบบการวิจัย บทที่ 4 การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่วิจัยเกาะยอ บทที่ 5 การด่าเนินการวิจัย 
เก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล และวิเคราะห์ บทที่ 6 สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้ และ บทที่ 7 บทสรุปการวิจัย พร้อมด้วยรูปภาพ แผนที่ 
ตารางและแผนภูมิที่เก่ียวข้องประกอบรายงาน 

2. File ข้อมูล .pdf โดยจะจัดท่าในรูปแบบ CD จ่านวน 1 แผ่น 
3. เอกสารเพ่ือการเผยแพร่ในรูปแบบ Power Point และบทความวิชาการ เพ่ือน่าเสนอใน 

การประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง“การศึกษาผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา” ผู้ศึกษาได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านทฤษฎี 

แนวคิด และกฎหมายที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือจะน ามา

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย ทฤษฎีด้านการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน  ด้าน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน  ด้านจิตวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม ด้านองค์ความรู้การวางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงของเมือง ด้านการปฏิบัติการวางผัง

และออกแบบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกาะยอ และสรุป 

 

1. ทฤษฎีด้านการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน 

         องค์ความรู้ด้านทฤษฎีและแนวคิดที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในหัวข้อนี้ 

ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคิดด้านการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน ทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์ที่ส าคัญและยอมรับ

กันแพร่หลายในอดีต คือ ทฤษฎีแหล่งกลาง หรือ Central Place Theory และทฤษฎีหรือแบบจ าลอง

การขยายตัวของเมือง ได้แก่ แบบจ าลองวงแหวนร่วม (Concentric Theory) แบบจ าลองรูปเสี้ยว 

(Sector Theory) และแบบจ าลองหลายศูนย์กลาง (Multiple Nuclei Theory) 

1.1 การตั้งถิ่นฐานชุมชน 

 การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนของมนุษย์ริเริ่มจากการครอบครองพ้ืนที่หรือเลือกท าเลที่ตั้งจาก

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามรูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ ท าให้ชุมชนเติบโต

ขึ้นตามล าดับ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนก่อให้เกิดกิจกรรม ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อน

วิถีชีวิตและการด ารงชีพของประชากรในชุมชนนั้น ๆ 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีได้พบว่ามนุษย์เมื่อแรกเริ่มอาศัยอยู่ตามถ้ า ดังปรากฏ

ภาพเขียนในถ้ าหลายแหล่งในประเทศไทย เช่น ถ้ าเขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา ผาแต้ม จังหวัด

อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์สมัยนั้น เป็นพวกที่

ล่าสัตว์เป็นอาหาร ไม่จ าเป็นที่จะต้องอาศัยรวมอยู่กันเป็นจ านวนมาก ต่อมามนุษย์ได้เริ่มรู้จักการ
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เพาะปลูกต้องอาศัยที่ดินในการท าเกษตรกรรม จึงรวมกันตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน มีวิวัฒนาก ารที่

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ เมื่อกล่าวถึงการตั้งถิ่นฐาน อาจ

กล่าวได้ว่ามีผลมาจาก 3 ปัจจัยใหญ่ๆ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2550: 121-123) คือ 

1. ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือ 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การอยู่ล าพังย่อมจะเป็นไปไม่ได้ จึงเกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้น การตั้งถิ่นฐานอาจจะ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสังคมมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานบางแห่งเป็นชุมชนหรือ
หมู่บ้านประกอบด้วยคนเป็นจ านวนมาก บางแห่งอาจจะเป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนเพียงเล็กน้อยอาศัยอยู่ 

2. การประกอบอาชีพของมนุษย์ การตั้งถ่ินฐานชุมชนของมนุษย์ที่เก็บอาหารและล่าสัตว์  
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนของมนุษย์ที่ท าการเพาะปลูก กล่าวคือ ลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานของสังคมเกษตรกรรมจะอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอยู่รวมกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3. การย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากมนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ในภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
เมื่อการประกอบอาชีพเกิดฝืดเคืองไม่มีแหล่งทรัพยากรที่จะท ามาหากิน ท าให้ไม่มีอาหารเพียงพอกับ
การประทังชีวิต หรือมีความไม่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรือจากมนุษย์ด้วยกัน จึงได้มีการย้ายถิ่นไปอยู่ที่
ที่เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่ ผู้คนที่มาอยู่รวมกันจะมีลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมคล้ายๆ กัน 
 จากทฤษฎีว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Ekistics Model) ได้สรุปว่ากระบวนการเกิด
เป็นเมือง (urbanization) มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งหลักแหล่งหรือถิ่นฐานของมนุษย์ (human 
settlement) ซึ่งคอนสแตนติโนส เอ ด็อกซิเอดีส (Constantinos A. Doxiadis) ได้เสนอตัวแบบ 
Ekistics Model เข้ามาใช้วิเคราะห์การรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคม
เข้ากับปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานชุมชนของมนุษย์ (กฤษ เพ่ิมทันจิตต์, 2536: 37-41) 
ได้แก่  

- ธรรมชาติ (nature) เป็นรากฐานและขอบเขตที่ซ่ึงชุมชนถูกสร้างข้ึนมา 
- คน (man or anthropos)  
- สังคม (society) 
- โครงสร้างทางกายภาพ (shells) 
- โครงข่าย (networks) เป็นระบบที่เกิดจากธรรมชาติและการสร้างของมนุษย์ 

ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมอยู่อาศัยของคน เช่น ถนน น้ าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น  
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 ทั้งนี้ ในเป้าหมายของทฤษฎี Ekistics ก็คือการส่งเสริมให้คน (man) มีความเป็นอยู่อย่าง
ผาสุกและปลอดภัยในชุมชน โดยการสร้างเสริมสภาวะสมดุล ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว 5 
ประการ เพ่ือให้คนสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของชุมชน และช่วยให้เขาสนองตอบ
ต่อเจตนารมณ์ของตนเองได้โดยไม่ขัดต่อข้อก าหนดนั้นๆ และการศึกษาหรือการวิเคราะห์ดังกล่าว
จ าเป็นต้องพิจารณาในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ (systematic way) โดยการ
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพราะหากพิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละอย่างโดยไม่
น ามาพิจารณาร่วมกัน ย่อมท าให้ไม่เข้าใจเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ 

 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตาม Ekistics Model 
ที่มา : กฤษ เพ่ิมทันจิตต์, ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง (กรุงเทพฯ: 
สุขุมวิทการพิมพ์, 2536), 38. 
 
 นอกจากนั้น ยังมีแนวความคิดเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐาน (กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, 2545: 9-

14) ที่เริ่มจากการรวมตัวของมนุษย์และเกิดการเติบโตกลายเป็นชุมชนและเมืองเช่นเดียวกัน แต่

แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งส่งผลท าให้เกิด

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ต่างกัน ได้ 4 รูปแบบ คือ 

 1. การตั้งถิ่นฐานชุมชนแบบแนวยาว (linear settlement) เป็นการตั้งชุมชนและ
บ้านเรือนมีลักษณะเป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคม เช่น แม่น้ า ล าคลอง ( river linear 
settlement) และอาจมีเป็นกลุ่มตามแหล่งการค้าหรือทางแยก การตั้งถิ่นฐานชุมชนนี้เป็นการตั้งถิ่น
ฐานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อาศัยแหล่งน้ าในการประกอบอาชีพ ใช้สอย และสัญจร โดยเฉพาะการ
ตั้งถิ่นฐานชุมชนริมแม่น้ าที่ช่วยในการติดต่อกับแหล่งอารยธรรม เผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ความ
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หนาแน่นของการตั้งถิ่นฐานชุมชนส่วนมากจะอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าตอนล่างหรือที่ราบลุ่มแม่น้ าท่วมถึง 
หรือที่ราบลุ่มปากแม่น้ าซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของแม่น้ า ระดับของแม่น้ าที่สูงขึ้นและความลาดเอียงน้อย
จะมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้เกิดการตั้งถิ่นฐานชุมชนตามแนวยาวของสองฝั่งถนน (road 
linear settlement) ที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายของชุมชนเนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วกว่าทางน้ า และเมื่อถนนมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นยิ่งท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานชุมชนรูปแบบใหม่
ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน 

 
 
ภาพที่ 3  การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบแนวยาวตามแม่น้ าล าคลอง (river linear settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 

 
 
ภาพที่ 4 การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบแนวยาวตามสองฝั่งถนน (road linear settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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ภาพที่ 5  การตั้งถ่ินฐานชุมชนรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
 
 2. การตั้งถิ่นฐานชุมชนแบบรวมกลุ่ม (cluster settlement) เป็นการตั้งบ้านเรือนที่อยู่
บริเวณจุดตัดของโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยมีการรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นรอบศูนย์กลางชุมชน 
เช่น วัด และการรวมกลุ่มนี้เกิดได้จากปัจจัยทางธรรมชาติที่จ ากัดการขยายตัว และปัจจัยการประกอบ
อาชีพกสิกรรม 

 
 
ภาพที่ 6 การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบรวมกลุ่มเป็นแนวยาว (cluster linear settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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 3. การตั้งถิ่นฐานชุมชนแบบเป็นระเบียบ (uniform settlement) เป็นการตั้งบ้านเรือน

ที่มีความเป็นระเบียบมักเกิดขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่ที่มีการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

สม่ าเสมอท าให้มีความสะดวกในการสัญจรได้ไม่แตกต่างกันมาก สามารถวางแผนและผังการตั้งถิ่น

ฐานชุมชนไว้ล่วงหน้า 

 
ภาพที่ 7 การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบเป็นระเบียบ (uniform settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
 
 4. การตั้งถิ่นฐานชุมชนแบบกระจายตัว (scatter settlement) เป็นการตั้งชุมชนที่มี
บ้านเรือนที่อยู่ห่างกันตามพ้ืนที่ประกอบอาชีพของตนเอง เป็นการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยวขึ้นอยู่
กับขนาดของแปลงที่ดินนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบนี้จะมีศูนย์กลางรวมร่วมกัน 

 
ภาพที่ 8 การตั้งถ่ินฐานชุมชนแบบกระจายตัว (scatter settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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1.2  ทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) 

 ทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) มีสาระส าคัญของทฤษฎีนี้อยู่ที่การมอง

ลักษณะการตั้ งถิ่นฐานชุมชนในแนวราบ มีก ารขยายตัวออกไปตามแนวนอน (horizontal 

arrangement) และการแบ่งประเภทของการตั้งถิ่นฐานในแนวนอนโดยทั่วไปออกเป็น 3 แบบ (ฉัตรชัย 

พงศ์ประยูร, 2527: 38-44) คือ 

1. ลักษณะยาวรี (linear pattern) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนต่าง ๆอาจตั้งอยู่ตาม
เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น เส้นทางสัญจรทางน้ า เช่น แม่น้ า ล าธาร คลอง  หรือ เส้นทางสัญจรทาง
บก เช่น ทางเดิน หรือ ถนน ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส าหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ลักษณะรวมกลุ่ม (cluster pattern) โดยมาก ได้แก่ สถานที่ประกอบกิจกรรมพิเศษ
ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การท่องเที่ยว กิจกรรมดั งกล่าวเกิดจากความได้เปรียบทาง
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ หรือขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ 

3. ลักษณะเป็นระเบียบ (uniform pattern) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนแบบนี้มัก
เป็นศูนย์กลางการบริการต่าง ๆ และโดยทั่วไปกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง เพราะขึ้นอยู่กับบทบาท
หนา้ที่ของศูนย์กลางเหล่านั้นเอง 
  “แหล่งกลาง” คริสตัลเลอร์ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง เมืองซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน

ด้านบริการสินค้าต่าง ๆ ต่อบริเวณรอบนอก ทฤษฎีแหล่งกลาง คือ หลักเกณฑ์ที่คิดขึ้นเพ่ืออธิบายถึง

ล าดับความส าคัญของการตั้งถิ่นฐานชุมชนในแง่ท าเลที่ตั้งเปรียบเทียบกัน โดยยึดเอาจ านวน ขนาด 

บทบาท หน้าที่ และช่วงระยะห่างของแต่ละแห่งเป็นหลัก  
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ภาพที่ 9 ระบบแหล่งกลางของคริสตัลเลอร์จากอันดับเล็กไปหาใหญ่ 
ที่มา : ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, ภูมิศาสตร์เมือง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2527), 42. 

 คริสตัลเลอร์ชี้ให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ด้านพ้ืนที่ (spatial relationship) ของการตั้ง
ถิ่นฐานชุมชนซึ่งเกี่ยวพันกับลักษณะทางเศรษฐกิจ หรือบทบาทหน้าที่ของแหล่งกลางแต่ละแห่งซึ่งมี
กฎเกณฑ์ระเบียบและสามารถอธิบายได้ ตัวอย่างเช่น ระบบแหล่งกลางสะท้อนให้ เห็นบทบาทและ
โครงสร้างตลอดจนการติดต่อเคลื่อนไหวของลูกค้าสู่แหล่งกลางในอันดับต่าง ๆ กัน การเข้าถึงระบบ
แหล่งกลางจึงช่วยให้ประมาณลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเป็นส่วนรวมทั้งหมดและสามารถท านาย
ล่วงหน้าถึงการขยายตัวเติบโตของเขตตั้งถิ่นฐานชุมชนแต่ละแห่งของแหล่งกลางที่มีขนาดลดหลั่นกัน
ไป นอกจากนี้ท าให้เห็นบทบาทหน้าที่ทางด้านการค้าและบริการแต่ละแห่งของแหล่งกลางได้ชัดเจน
ขึ้น ความคิดเก่ียวกับแหล่งกลางจึงสามารถน ามาดัดแปลงใช้ได้ในโลกของความเป็นจริง กล่าวคือ ช่วย
ให้เราสามารถท าความเข้าใจเรื่องอันดับความส าคัญของแหล่งการตั้งถิ่นฐานชุมชน ทั้งสามารถ
เปรียบเทียบกิจกรรมของแต่ละขนาดได้ด้วย 
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ภาพที่ 10 ล าดับชั้นของพ้ืนที่ 
ที่มา : ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, ภูมิศาสตร์เมือง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2527), 43. 
 
 ข้อด้อยของทฤษฎีแหล่งกลาง คือ มักจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะขนาดและการกระจาย
ของประชากรในเขตหนึ่งๆ ตลอดจนระดับความก้าวหน้าทางสังคม เทคโนโลยี และวิทยาการของ
สถานที่นั้น เส้นทางคมนาคมมีบทบาทส าคัญต่อระบบแหล่งกลางเป็นที่สุด สมัยนี้รถยนต์ส่วนตัวและ
รถบรรทุกมีประสิทธิภาพในการขนส่งมากข้ึน ในขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ และโทรทัศน์ก็ได้ขยาย
เขตการติดต่อออกไป แหล่งบริการเล็กๆ ไม่สามารถต่อสู้กับแหล่งที่ใหญ่ได้ เพราะสินค้าและบริการมี
น้อยกว่า ประกอบกับผู้คนสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น ความสัมพันธ์ของแหล่งการตั้งถิ่นฐาน
แบบเดิมจึงก าลังเปลี่ยนไป 

 

1.3  การขยายตัวของเมือง 

นักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าเมืองเป็นสิ่งที่มีชีวิต ย่อมขยายตัวและ

เติบโตได้เหมือนสิ่งที่มีชีวิตอ่ืน ๆ  การขยายตัวของเมืองอาจสังเกตได้จากการเพ่ิมของประชากร และ

ความซับซ้อนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเหตุที่เชื่อว่าการขยายการเติบโตของเมือง มีหลักเกณฑ์

ร่วมและสามารถอธิบายได้ นักสังคมศาสตร์จึงได้พยายามวางหลักเกณฑ์ศึกษาปรากฏการณ์ของเมือง

ดังกล่าว    ซึ่งในอดีตแบบจ าลองที่ได้รับความสนใจและเชื่อถือกันมากมีอยู่ 3 แบบ หรือจะเรียกว่า 

ทฤษฎี หรือ 3 ข้อสังเกต ก็ได้ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2527: 45-53) ได้แก่ 

ทฤษฎีหรือแบบจ าลองวงแหวนร่วม (Concentric Theory) 

ทฤษฎีหรือแบบจ าลองรูปเสี้ยว (Sector Theory) 

ทฤษฎีหรือแบบจ าลองหลายศูนย์กลาง (Multiple Nuclei Theory) 
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         1. ทฤษฎีหรือแบบจ าลองวงแหวนร่วม (Concentric Theory) ผู้ท าการสังเกตและเสนอ
ทฤษฎีนี้ออกมา คือ เออร์เนสต์  เบอร์เจสส์ (Ernest W. Burgess) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิ
คาโก ในช่วงปี ค.ศ.1920-1930 เขาได้สังเกตความเจริญและขยายตัวของนครชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าหลักการนี้ก็สามารถน าไปใช้กับเมืองอ่ืน ๆ ได้ด้วย เขา
อ้างว่าเมืองขยายตัวออกไปจากจุดศูนย์กลางเดียว ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเขตต่าง ๆ ดังนี้ 
                1.1 เขตใจกลางเมือง (central business district) โดยทั่วไปเรียกกันว่า CBD หรือ 
downtown  อันนับเป็นศูนย์กลางของเมืองก็คือ ย่านค้าปลีก ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า กิจกรรมและ
การบริการทางสังคม ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ใจกลางของเมืองจริงๆ ก็คือ ย่านค้าปลีก ซึ่ง
ประกอบด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านจ าหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยหรือราคาแพง ส านักงาน ธนาคาร 
โรงแรมชั้นหนึ่ง และท่ีตั้งของสถาบันส าคัญๆ ของเมือง ตลอดจนเป็นย่านบันเทิง เริงรมย์ เช่น โรงหนัง 
โรงละคร ในกรณีที่มีเมืองขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะมีปะปนกันไป ส่วนใน
กรณีท่ีมีเมืองขนาดใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้จะปรากฏอยู่เป็นย่าน เช่น ย่านห้างสรรพสินค้า ย่านการเงิน
การธนาคาร ย่านโรงหนัง โรงละคร และสถานีขนส่ง เป็นต้น 
                1.2 เขตปรับเปลี่ยน (zone in transition) ถัดจากเขต downtown ออกไปก ็คือ 
เขตย่านขายส่ง (wholesale district) ซึ่งเป็นย่านโกดังเก็บของและคลังสินค้า บางตอนก็ปะปนอยู่กับ
ย่านอุตสาหกรรมเบา (light industries) ซึ่งอยู่รอบ ๆ CBD โดยยึดเอาความได้เปรียบในเรื่องตลาด 
หรือบางแห่งเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยที่ด้อยคุณภาพและบริการ เป็นห้องให้เช่า หรือแฟลตราคาถูก จึงมักจะ
เป็นที่พักพิงซ่องสุมของคนไร้บ้าน คนว่างงานและผู้ร้าย และบริเวณนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากการเดินทางไป
ท าธุระในเมือง ซึ่งอยู่ในเขตใจกลางเมือง 
                1.3 เขตที่อยู่อาศัยของคนงาน (zone of independent workingmen’s home)  
นับเป็นเขตที่ 3 ซึ่งถัดจากใจกลางเมืองออกไปเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรโรงงาน  ซึ่งเป็นแรงงาน
ส าคัญของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นเขตที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวออกมาจากเขตที่ 2 กลุ่มเหล่านี้ยึดเอา
ความสะดวกในการไปท างานซึ่งส่วนมากเป็นโรงงานอยู่ในโซนถัดออกไป  และบริเวณนี้ไม่ไกลจากการ
เดินทางไปท าธุระในเมือง  ซึ่งอยู่ในเขตใจกลางเมือง 

1.4 เขตที่อยู่อาศัยชั้นดี  (zone of better residences)  อยู่ถัดจากเขตที่ 3 มักเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลางของชาวอเมริกัน  และเป็นผู้ที่เกิดในประเทศนี้เอง ไม่ได้อพยพมาจาก
ไหน บุคคลเหล่านี้ส่วนมากเป็นนักธุรกิจ  เป็นผู้ที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน เช่น  เสมียน พนักงาน เซลส์แมน  
และอ่ืน ๆ ส่วนมากอาศัยอยู่ในลักษณะเป็นครอบครัวเดียว ต่อๆ มาก็มีแฟลต อพาร์ตเมนท์ และ
โรงแรม เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามถนนสายส าคัญ ๆ พร้อมกับมีศูนย์กลางบริการ
เล็ก ๆ เกิดข้ึนด้วย 
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      1.5 เขตที่อยู่ผู้เดินทางสัญจรเช้าเย็น (commuters’ zone)  โดยทั่วไปตั้งอยู่นอกเขต
เมืองออกไป ตามเส้นทางส าคัญ ๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็นชุมชนย่านที่อยู่อาศัยขนาด
ย่อม  ส่วนมากเป็นถิ่นอาศัยที่มีราคาแพง  บุคคลเหล่านี้เดินทางเข้ามาท างานในเขตใจกลางเมือง  
โดยอาศัยการขนส่งมวลชนบ้าง ใช้รถส่วนตัวบ้าง เขตทั้ง 5 ที่เบอร์เจสส์เสนอนี้มิได้หมายความว่าจะ
คงท่ีอยู่เช่นนี้ตลอด  แต่จะแปรเปลี่ยนไปตามความเจริญของเมือง  โดยเฉพาะเวลาเมืองขยายตัวออก
โซนชั้นในจะลุกล้ าโซนชั้นนอกและชั้นถัด ๆ ไป จึงเกิดอาการกระเพ่ือมคล้ายกับระลอกน้ า  เมื่อเรา
โยนก้อนหินลงไปเหนือผิวน้ า 

2. ทฤษฎีหรือแบบจ าลองรูปเสี้ยวหรือลิ่ม ผู้เสนอทฤษฎีรูปเสี้ยวขึ้นมาคือ  โฮเมอร์  ฮอยท์ 
(Homer Hoyt)  สาระส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ เขตที่อยู่อาศัยจะจัดรูปแบบในลักษณะเป็นเสี้ยวหรือ
เป็นเสี่ยง ๆ แบบรูปพัด  แผ่ออกไปจากจุดศูนย์กลางของเมืองตามถนนสายส าคัญ ๆ ซึ่งจะตรงกันข้าม
กับข้อสังเกตของเบอร์เจสส์  แบบจ าลองของฮอยท์อ้างถึงเขตที่อยู่อาศัยเท่านั้น  มิได้ให้รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ เลย 
 เนื่องจากฮอยท์เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดการเคหะของรัฐบาลกลาง  (Federal Housing 
Administration) จึงสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองต่าง ๆ ในสหรัฐ ฯ ไม่ต่ า
กว่า 142 เมือง เป็นบล็อก ๆ ไป  นอกจากนี้ยังท าการส ารวจเมืองใหญ่เพ่ิมเข้ามาอีก เช่น นิวยอร์ก   
ดีทรอยต์  ฟิลาเดเฟีย  และชิคาโก  เป็นต้น  แล้วเอาค่าข้อมูลต่าง ๆ ก าหนดใส่ลงไปในแผนที่ร่างของ
แต่ละเมืองเป็นบล็อก ๆ ไป โดยเฉพาะข้อมูลค่าเฉลี่ย  ท าให้ฮอยท์สังเกตเห็นรูปแบบซึ่งเขาได้เสนอ
ออกมาเป็นทฤษฎีดังกล่าว 
 ฮอยท์แสดงให้เห็นว่า ค่าเช่าเป็นตัวแทนของคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทั้งหมด  
ดังนั้น  จึงชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของเขตที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง ฮอยท์ชี้ให้เห็นว่า เขตเช่าต่าง ๆ 
เหล่านี้มิได้คงที่ตายตัวแน่นอน แต่อาจเปลี่ยนหรือย้ายที่ได้โดยขยายออกไปสู่เขตรอบนอก การขยาย
เขตออกไปสู่บริเวณรอบนอกจึงเกิดขึ้นใหม่ในประชากรผู้ที่ร่ ารวย  จึงเกิดย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ
ดีขึ้นในบริเวณชานเมือง  และอาจจะถูกขนาบข้างด้วยเขตที่มีคุณภาพรองลงมา 
 ในกรณีที่เมืองขยายตัวออกไป การเคลื่อนที่ของเขตที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงจึงเป็นแรงดึงดูด
ส าคัญ  เพราะมีอิทธิพลดึงให้เมืองเจริญไปในทิศทางนั้นด้วย ฮอยท์กล่าวว่า เขตที่มีราคาแพงเริ่มต้น
ขึ้นใกล้เมืองการค้าหรือส านักงานต่าง ๆ เพราะเป็นที่ซึ่งผู้มีรายได้สูงท างาน นอกจากนี้ฮอยท์ได้ระบุ
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งท าให้เขตที่อยู่อาศัยชั้นดีเกิดข้ึน  คือ  
      2.1 เขตที่อยู่อาศัยราคาแพงจะเกิดขึ้นและขยายตัวออกไปตามเส้นทางคมนาคมขนส่ง
สายส าคัญ  หรือไปสู่จุดที่มีศูนย์กลางการค้าและอาคารอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว 
      2.2 เขตที่มีบ้านอยู่อาศัยราคาแพงจะมีแนวโน้มขยายไปสู่บริเวณที่มีระดับพ้ืนดินสูง     
พ้นจากอุทกภัย และมักต้องการอยู่ใกล้ ๆ ทะเลสาบ อ่าว ท่าเรือ หรือพ้ืนที่ริมน้ า ที่ไม่มีกิจการอุตสาหกรรม 
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      2.3 เขตที่อยู่อาศัยราคาแพง จะขยายตัวออกไปสู่บริเวณที่โล่งนอกเมืองซึ่งไม่ได้เป็นทางตัน 
(dead end) และขยายไม่ออกในอนาคต 
      2.4 เขตที่อยู่อาศัยราคาแพงมักจะมีแนวโน้มอยู่ใกล้บ้านของชนชั้นผู้น าในถิ่นนั้นละแวกนั้น 
      2.5 การเคลื่อนที่ของส านักงาน  ธนาคาร  และร้านค้าจะดึงเอาเขตที่อยู่อาศัยราคาแพง
ออกไปในทิศทางเดียวกัน 
      2.6 เขตที่อยู่อาศัยราคาแพงจะเกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมขนส่งสายส าคัญที่สะดวกที่สุด 
      2.7 เขตท่ีอยู่อาศัยราคาแพงจะปรากฏอยู่ในที่หนึ่ง ๆ เป็นเวลานานทีเดียว 
      2.8 อพาร์ตเมนท์หรือแฟลตให้เช่าราคาแพง ดูเหมือนจะสร้างอยู่ในเขตย่านการค้าเก่า 
      2.9 ผู้จัดสรรที่ดินอาจมีส่วนในการหันเหทิศทางของเขตท่ีอยู่อาศัยราคาแพงได้ 
      2.10 เขตที่อยู่อาศัยราคาแพง  จะไม่เจริญแบบก้าวกระโดด  แต่จะขยายตัวไปในทิศทาง
ที่แน่นอนเป็นเสี้ยวๆ หรือมากกว่าหนึ่งเสี้ยวก็ได้    

3. ทฤษฎีหรือแบบจ าลองหลายศูนย์กลาง ผู้เสนอแบบจ าลองนี้ขึ้นมา คือ โชนซี แฮร์ริส 
และเอ็ดเวิร์ด อัลล์มัน ศาสตราจารย์ทางภูมิศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  ในขณะนั้น  (ค.ศ. 1945)  
โดยการน าเอาข้อคิดของเบอร์เจสส์และของฮอยท์มาผนวกเข้าด้วยกัน  แล้วผสมผสานกับความคิด
ของตนเองมาเป็นแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า แบบจ าลองศูนย์กลางหลายแห่งขึ้นมา  เขาเสนอแนะว่าบ่อย
ทีเดียวที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองหนึ่ง ๆ แสดงออกซึ่งจุดศูนย์กลางแยกๆ กันหลายแห่งแทนที่จะ
เป็นแหล่งเดียวดังที่เบอร์เจสส์เสนอแนะ ค าว่านิวเคลียส์ที่เขาทั้งสองใช้หมายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อ านาจดึงดูดท าให้เกิดย่านที่อยู่อาศัย ย่านธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ขึ้นมาภายในเมืองหนึ่งๆ 
ในบางเมือง จุดนิวเคลียส์เหล่านี้คือต้นก าเนิดเดิมของเมืองทีเดียว  และยืนยงอยู่ตลอดเวลา  แม้ว่า
เมืองนั้นขยายตัวออกก็ตาม 
 การที่เกิดศูนย์กลางต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นเขตเฉพาะนั้น  ก็เพราะอิทธิพลร่วมของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.1 กิจกรรมบางอย่างต้องการอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกสบายเป็นพิเศษ  เช่น  
ย่านการค้าย่อยต้องการบริเวณท าเลที่ตั้งซึ่งเข้าถึงสะดวกที่สุดจากสื่อการคมนาคม (mode of 
transportation) ทุกประเภท  ส่วนท่าเรือต้องการชายฝั่งที่เหมาะสมส าหรับการรวบรวมและขนถ่าย
สินคา้ ย่านอุตสาหกรรมต้องการท าเลที่เหมาะสมในเรื่องขนาดของที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ าและเส้นทาง
คมนาคม  เป็นต้น 
      3.2 กิจกรรมบางอย่างท่ีเหมือนกันมักจะตั้งรวมกลุ่มอยู่ใกล้กัน โดยยึดเอาความได้เปรียบ
ร่วมกัน เขตร้านค้าย่อยอยู่ร่วมกันเพราะได้เปรียบจากการมีลูกค้าร่วมกัน ย่านการเงินและการธนาคาร
ก็อยู่รวมกันในเขตเดียวกัน  เพราะความสะดวกในการติดต่อและท าธุรกรรมระหว่างกัน 
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      3.3 กิจกรรมที่ต่างกันจะเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกัน เช่น เขตที่อยู่อาศัยชั้นดีก็ไม่คู่ควรกับ
แหล่งอุตสาหกรรม  เขตย่านการค้าซึ่งเต็มไปด้วยคนเดินเท้า รถยนต์ และรถรางก็เป็นปฏิปักษ์กับเขต
ใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านกิจการรถไฟ  เป็นต้น 
      3.4 กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถที่จะจัดซื้อหาท าเลที่ดินที่ต้องการได้ จึงต้องเลือกเอา
ท าเลที่รอง ๆ ลงไป เช่น เขตค้าส่งต้องการบริเวณกว้าง เพราะต้องใช้พ้ืนที่ส าหรับขนถ่ายวัตถุดิบ 
เครื่องจักร และสินค้า แต่บางครั้งหาสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ หรือย่านที่อยู่อาศัยแบบหนาแน่นไม่
สามารถหาท าเลที่มีทิวทัศน์ได้สวย ๆ เป็นต้น 
  ทั้งแฮร์ลิสและอัลล์มันได้ชี้แจงให้เห็นถึงย่านต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของกิจการต่าง ๆ 
ในเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไป เขตย่านการค้าเป็นนิวเคลียร์ที่ใหญ่เพราะเป็นศูนย์รวมของการ
คมนาคมขนส่ง เขตย่านการเงิน ย่านโรงหนังโรงละคร หรือเขตที่ท าการของรัฐบาล  เป็นต้น  รวมทั้ง
ย่านการขายรถยนต์  ซึ่งส่วนมากตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญ ๆ ที่ออกไปสู่นอกเมือง เขตการขายส่ง
มักจะอยู่ใกล้ๆ กับเส้นทางรถไฟ  เขตย่านอุตสาหกรรมหนักมักอยู่รอบนอกเมือง เพราะมีสถานที่กว้าง  
และมีถนนหนทางเข้าถึงสะดวก  ส่วนเขตที่อยู่อาศัยก็ต้องการท าเลที่ตั้งเฉพาะของตัวเองด้วย เช่น  
อยู่บนที่สูง ไกลจากเสียงและสิ่งรบกวน เช่น เขตรถไฟ และย่านอุตสาหกรรม 
      3.5 การวิพากษ์ วิจารณ์ทฤษฎีของแฮร์ลิสและอัลล์มัน ทั้งแฮร์ลิสและอัลล์มันได้วิจารณ์
ทฤษฎีของตัวเองใหม่ โดยกล่าวว่าเขต CBD หรือดาวน์ทาวน์ก าลังจะหมดความเป็นหนึ่งในแง่ปริมาณ
การขายและจะกลายเป็นเขตธรรมดาอย่างหนึ่งของเมืองไป ทั้งนี้เพราะเกิดศูนย์การค้าขึ้นมาแข่งรอบ 
ๆ เมือง และมีแนวโน้มว่าศูนย์ภูมิภาค (regional  center) หรือแหล่งกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ จะเกิดขึ้น  
ซึ่งทั้งนี้ก็เท่ากับท าให้ทฤษฎีของเขาเด่นขึ้น เช่น เกิดศูนย์กลางหรือนิวเคลียส์ใหม่รอบ ๆ สนามบิน 
ย่านการค้าและโรงงาน แม้กระท่ังศูนย์รวมทางการศึกษาและวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นด้วย (Ullman, 1962) 
  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองทั้งหมดนี้ เกิดจากนักคิดของชาว
อเมริกันท้ังหมด ดังนั้น ความคิดพ้ืนฐานและแม้แต่วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็เป็นแบบฉบับของสังคมอเมริกัน 
ซึ่งได้น ามาเป็นหลักอธิบายการขยายตัวของเมือง บางท่านเรียกนักคิดกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มวิเคราะห์
โครงสร้างหรือสัณฐานเมือง (morphological  school) ถ้าโครงสร้างที่ใช้สากลทั่วไปโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมแล้ว  ก็ควรอธิบายเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในทวีปอ่ืนได้ด้วย  
ซึ่งในปัจจุบันนี้ข้อมูลต่าง ๆ จากเมืองเหล่านั้นมีให้ทดสอบได้แล้วด้วย   
  ทัง้นี้เมืองที่ไม่ใช่เมืองตะวันตก  (non-western city)  หรือที่ไม่ได้รับวัฒนธรรมจาก
ประเทศตะวันตก อาจมีทั้งความแตกต่างหรือความละม้ายคล้ายคลึงกันในแง่การขยายตัวของเมือง  
หรือหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งเมืองในประเทศไทย 
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ภาพที่ 11 ทฤษฎีหรือแบบจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง 
ที่มา : ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, ภูมิศาสตร์เมือง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2527), 48. 
 

2.  ทฤษฎีด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนหมายถึง การเปลี่ยนแปลงการจัดการทางสังคมจาก
แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง โดยที่ชุมชนยังมีเสถียรภาพอยู่ นักคิด 3 คน ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการสร้าง
แนวความคิดนี้ที่ส าคัญ ได้แก่ Ferdinand Toennies, Robert Redfield และ Emile Durkheim 
(ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2549: 29-31) 

นักคิดคนแรก คือToennies ในปี ค.ศ.1957 ได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับ “Gemeinschaft” 
และ “Gesellschaft” ในการแสดงและอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมใน
สถานการณ์ท่ีตรงกันข้าม คือ ชนบทกับเมือง ในชุมชนชนบทนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีลักษณะ
ที่ช่วยเหลือร่วมมือกัน มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันและกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจและมีข้อตกลง
ที่ไม่เป็นทางการ เมื่อชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ 
Gesellschaft ซึ่งมีลักษณะที่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ มีการบ่งเฉพาะลงไปของหน้าที่ต่าง ๆ 
และมีการใช้ระบบเงินและสินเชื่อในการแลกเปลี่ยนสินค้า 
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 นักคิดคนที่สอง คือ Redfield ในปี ค.ศ. 1941 ได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับ Folk – Urban 
Continuum ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ขณะที่มีการพัฒนาจาก
ชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง โดยRedfield ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานสามอย่าง ในขณะ
ที่ชุมชนชนบทกลายเป็นเมือง อย่างแรก คือ cultural disorganization ซึ่งหมายถึงว่า กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับซึ่งใช้เป็นเครื่องชี้น าการกระท าของคนในสังคมเริ่มมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ 
มากขึ้นและเริ่มจะไม่คงเส้นคงวา การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สอง คือ secularization ซึ่งหมายถึง
กระบวนการที่มีการใช้เหตุและผลเป็นตัวน าในการจะกระท าสิ่งใดของคนในสังคมแทนที่ความเชื่อทาง
ศาสนา การเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีสาม คือ individualism ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับความเป็นตัวของตัวเอง
ที่สูงขึ้นของคนในสังคมเมือง 
 
 ในขณะที่นักคิดคนที่ 3 คือ Durkheim ในปี ค.ศ.1933 ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในชุมชนโดยเน้นความคิดเก่ียวกับ mechanical solidarity และ organic solidarity โดยบ่งชี้ว่าการ
แบ่งงานกันท าหรือการแยกย่อยของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ชุมชนมีขนาดและความ
หนาแน่นเพ่ิมขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการผสมผสานของส่วนต่าง ๆ ในสังคม 
(social integration) จาก mechanical ไปเป็น organic solidarity โดย mechanical solidarity 
เกิดจากค่านิยมและความสนใจที่เหมือนกันของคนในชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง
บุคคลในชุมชนที่มีขนาดเล็ก และมีความคล้ายคลึงกันในหน้าที่และกิจกรรม ส่วน organic solidarity 
นั้น เกิดข้ึนจากความแตกต่างกันของบทบาทและหน้าที่อันเป็นผลมาจากการแบ่งงานกันท า เป็นแรงที่
ท าให้เกิดการผสมผสานกันของส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ส่วนที่แตกต่างกันเหล่านี้ แม้ว่าจะมีความต้องการ
และหน้าที่ต่างกัน จะเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกัน และท าให้แต่ละส่วนต้องพ่ึงส่วนอื่น ๆ มากข้ึน 
 
 จากแนวความคิดข้างต้น ท าให้ได้ข้อสรุปลักษณะแตกต่างกันของชุมชนชนบท (ชุมชนเล็ก) 
และชุมชนเมือง (ชุมชนใหญ่) ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะแตกต่างกันของชุมชนชนบท (ชุมชนเล็ก) และชุมชนเมือง (ชุมชนใหญ่) 

ชุมชนเล็ก ชุมชนใหญ่ 
1. ความสัมพันธ์ทางสังคม (social relations)  
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ความผูกพันกันด้วยสัญญา หรือกฎข้อบังคับ 
- การพ่ึงพาขึ้นอยู่สถานะทางเศรษฐกิจ - ความเฉพาะเจาะจงของหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
- ความรู้สึกผูกพันกันเป็นกลุ่ม - การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยระบบ

เงินตรา 
- ข้อตกลงระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ  
2. ข้อบังคับและบรรทัดฐานทางสังคม (rules 
& norms) 

 

- มีลักษณะง่าย ๆ ไม่เป็นทางการ - มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันหลายด้าน 

3. การกระท าของบุคคล (human actions)  
- กระท าด้วยความเชื่อทางศาสนา - กระท าด้วยความมีเหตุผล 

4. ความเป็นตัวของตัวเอง (individualism)  
- มีน้อย อยู่ในระดับต่ า - อยู่ในระดับสูง 

5. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม 
(social integration) 

 

- เกิดจากค่านิยมที่ เหมือนกัน ความสนใจ
เหมือนกัน อันเนื่องมาจากมีหน้าที่และกิจกรรม
ที่คล้ายคลึงกัน 

- เกิดจากความแตกต่างในบทบาทและหน้าที่อัน
เนื่องมาจากการแบ่งงานกันท า 

- ไม่มีรูปแบบชัดเจน (informal) - มีรูปแบบเป็นทางการ (formal) 

ที่มา : ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลัง
พัฒนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 4, 2549), 31. 
 

แนวความคิดแบบระบบสังคม (Social System Approach) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ชุมชนคือการเคลื่อนไหวเข้าสู่สภาวะที่ซับซ้อน และการมีความสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น การเคลื่อนไหว
นี้เกิดข้ึนโดยผ่านสองกระบวนการ คือ การแยกย่อยของโครงสร้างและหน้าที่ (differentiation) และ
การผสมผสาน (integration) เมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้น จะเกิดการแยกย่อยในหน้าที่ของชุมชน เช่น 
ในการผลิตสินค้าและบริการ การกระจายผลผลิตและการบริโภค การเรียนรู้ระเบียบสังคม การ
ควบคุมทางสังคม การมีส่วนร่วมในสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างสมาชิกของชุมชน
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เนื่องจากการแยกย่อยนี้ก่อให้เกิดความแตกต่างกันออกไปของระบบย่อย ๆ ในชุมชน ตลอดจนความ
สนใจและกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นการผสมผสานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือเชื่อมโยงส่วนที่     
แยกย่อยของชุมชนเข้าด้วยกัน 

 

3. ทฤษฎีด้านจิตวิทยา 

         ทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและน ามาใช้กับการวางผังและออกแบบชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ และทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ ของอับ
ราฮัม มาสโลว์ สาระส าคัญของ 2 ทฤษฎี พอสรุปได้ ดังนี้  

3.1 จิตวิทยาเกสตัลท์ 

 ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์  ซึ่งเน้นความส าคัญของส่วนรวมและความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน 
เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความสลับซับซ้อน ก็สามารถท าให้เราจดจ า
ภาพรวมของเมือง ผ่านกระบวนการการรับรู้  ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้า ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
โดยเฉพาะสิ่งเร้าทางสายตา (visual sensation) ผ่านรูปทรง สีสัน แสงสว่าง หรือความเคลื่อนไหวที่มี
คุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างการบันทึกจดจ าผ่านกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) 
อันเป็นจิตวิทยาที่ท าให้เกิดแผนที่ทางจิต (mental map) และในที่สุดก็ปรากฏเป็นจินตภาพ (image) 
ขึ้นในระบบมโนทัศน์ (ก าธร กุลชล, 2545: 209-213) 

3.2 ความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์  

      ทฤษฎีจิตวิทยา ความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งอับราฮัม มาสโลว์  น ามาเผยเเพร่ในปี 
ค.ศ.1954 ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราต้องการการตอบสนองความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ไล่เรียงจาก   
ขัน้ที่ 1 ขึ้นไปตามล าดับ ดังภาพที่ 10 
              การสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ
การด ารงสถานะทางชีวภาพ  คือ การศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติความต้องการที่มนุษย์ส่วนใหญ่มี
เหมือนๆ กัน จะประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 อย่างดังนี้ (ก าธร กุลชล, 2545: 313-350) 
 3.2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (sociogenic 
environment) ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ได้ให้ค าอธิบายว่า โดยปกติ มนุษย์เรามีความจ า
เป็นส าหรับการด ารงชีวิต 7 ขั้น ตามล าดับ ซึ่ง 4 ขั้นแรก ได้แก่ 
        1. ด้านสรีระ (physiological needs) 
          - ความอยู่รอด มนุษย์จ าเป็นต้องบริโภค อาหาร น้ า อากาศ และมีที่พักอาศัย      
ซึ่งคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติ 



  28 

           - สุขภาพที่ดี มนุษย์จ าเป็นต้องใช้น้ าสะอาด ต้องการแสงแดดและการระบายอากาศ 
แต่ไม่ต้องการน้ าเสียหรืออากาศที่เป็นพิษ 
            - การพัฒนาของร่างกาย มนุษย์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จ าเป็นต้องออกก าลังกาย     
และทดสอบสมรรถนะของตน โดยการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ อยู่เสมอ 
       - ความรู้สึกสบาย มนุษย์ต้องการอุณหภูมิ ลม และความชื้น ที่พอเหมาะ 

 

ภาพที่ 12 ทฤษฎีจิตวิทยา ความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์  
ที่มา : ก าธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาค าตอบในรอบ 40 ปี. 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 312. 

        2. ด้านความม่ันคงปลอดภัย (safety & security needs) 
           - ความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะมีทางด้านร่างกาย 
เช่น สัตว์มีพิษ สารเคมีกัมมันตภาพรังสี โรคภัย พายุ น้ าท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งจาก
การจราจร และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจน อาชญากรรม และพฤติกรรมต่อต้านสังคม 
          - ความเชื่อและความยึดมั่นทางจิตใจ เช่น ความเชื่อในระบบจักรวาล ต ารา 
ฮวงจุ้ย การนั่งสมาธิ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เพราะ
เมื่อรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่แห่งใด รู้วัน รู้เวลา ไม่หลงทาง มนุษย์ก็จะเกิดความเชื่อมั่นและสามารถควบคุมสติได ้
        3. ด้านการยอมรับเป็นพวก (affiliation needs) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ย่อยของมนุษย์ซึ่งมีท้ัง กลุ่มที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบควบคุม และการรวมกลุ่มแบบสมัคร
ใจ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องพ่ึงกฎเกณฑ์ เช่น กลุ่มชนชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ



  29 

สร้างความรู้สึกความเป็นพวกเดียวกันในกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเครือญาติหรือสืบเชื้อสายเดียวกัน       
แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเดียวกัน อนึ่ง ความเชื่อในเรื่องการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันได้แพร่ขยาย
กลายเป็นเรื่องที่สากลยอมรับ โดยถือว่าสังคมที่ดีคือสังคมที่รู้จักหน้าตากันมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปจนเกิด
พวกที่รู้สึกหลุดจากกลุ่ม แต่ก็ไม่เล็กเกินไปจนหมดโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความหลากหลาย ดังนั้น       
นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียง เช่น เฮอร์เบิร์ต แกนส์ (Herbert Gans) จึงแนะน าให้สร้างสังคมที่มีความ
คล้ายคลึงกันในวงแคบ และสังคมที่หลากหลายในวงกว้าง  
          ในการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม จึงควรน าจิตวิทยา
เกสตัลท์ที่ว่าด้วยการจัดระเบียบในการรับรู้ และ ทฤษฎีจินตภาพของเมือง ที่ว่าด้วยการสร้างเสริมขอบ
ให้เด่นชัด ดังนี้ 
          - แบ่งพ้ืนที่ในเขตชุมชนเมืองออกเป็น หน่วยชุมชนย่อย (neighborhood)    
ซึ่งประกอบด้วยศูนย์กลางและขอบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขอบธรรมชาติหรือขอบที่มนุษย์สร้างขึ้น 
          - ให้ผู้คนในหน่วยชุมชนเดียวกันใช้บริการของโรงเรียนอนุบาล ร้านค้าย่อย 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่วมกัน เพ่ือท าความรู้จัก และสนิทสนมคุ้นเคยกัน โดยอาจใช้เด็ก ๆ    
เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
        4. ด้านการนับถือยกย่อง (esteem needs) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความนับถือ
ตนเองและการให้ผู้อ่ืนยกย่อง หากขาดสิ่งเหล่านี้ มนุษย์จะเกิดความรู้สึกอ่อนแอและต่ าต้อย ส าหรับ
ความรู้สึกนับถือตนเองนั้น เกิดจากความรอบรู้หรือความสามารถที่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่าง ๆ 
และการควบคุมชีวิตได้ดี ส่วนการยกย่องจากผู้อ่ืน จะได้รับโดยค าชมเชย ค าสรรเสริญ โล่เกียรติยศ 
และรางวัล รวมทั้งการเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอื่น ๆ แต่ก็มีคนจ านวนไม่น้อยที่แสวงหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนเกินความพอดี ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะจากการสู้รบ การแข่งขันกีฬา การท าธุรกิจ การประกอบอาชีพ    
การเรียนหนังสือ การส่งลูกไปเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง การสร้างบ้านที่ใหญ่โตหรูหรา การด ารง
สมาชิกภาพในสังคมระดับสูง ฯลฯ ขณะที่บางคนต้องการความนับถือตนเองเพียงอย่างเดียว 
        5. ด้านความรู้และสติปัญญา (cognitive needs) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
แสวงหาประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความอยากรู้อยากลองเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งทาง
ร่างกาย และทางสมอง เช่น การทดสอบความทรงจ า การเฝ้าสังเกตสิ่ งรอบ ๆ ตัวแล้วลองท าตาม     
การเล่นเกม การใช้โทรศัพท์ การปีนต้นไม้ การวิ่งแข่ง ฯลฯ 
        6. ด้านสุนทรียภาพ (aesthetic needs) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ความสวยงามอันเกิดจากการจัดระเบียบของสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น 
ทิวทัศน์แม่น้ าล าธารที่งดงาม และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความเป็นเอกภาพ และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และถนนหนทาง เป็นต้น โดยอาจแบ่งสุนทรียภาพเป็น 3 
ประเภทคือ 
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          1) สุนทรียภาพที่เกิดจากประสาทสัมผัส ได้แก่ ความประทับใจจากการสัมผัส
พ้ืนผิว อุณหภูมิ ความเร้าอารมณ์จากโทนสี การได้ยินเสียง ความสั่นสะเทือน หรือการสูดกลิ่น ซึ่งท าให้
รู้สึกพึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกจากเท้าเปล่าเมื่อสัมผัสพ้ืนหินอ่อนที่เรียบลื่น การอาบน้ าฟอก
สบู่หอมหลังจากการออกก าลังกาย การหรี่ม่านตาขณะชื่นชมท้องฟ้า ท้องทะเลอันเจิดจ้ าสดใส การได้
อาหารโปรดยามหิว และการได้ยินเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ขณะที่เล่นกัน เป็นต้น 
          2) สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรง ได้แก่ ความประทับใจจากการใช้รูปทรง
เรขาคณิต และการสร้างระเบียบของมุมมอง องค์ประกอบของสุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรงได้แก่ 
สัดส่วน จังหวะ จุดสมดุล การเน้น การปรับสัดส่วนเพ่ือแก้การหลอกสายตา รวมทั้งการสร้างแนวแกน
เพ่ือเน้นความส าคัญ ณ จุดปลายสุดโดยใช้มวลอาคารหรือต้นไม้สองฝั่งช่วยบีบมุมมอง เป็นต้น อนึ่ง     
มีคนจ านวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมคือการสร้าง
สุนทรียภาพประเภทที่ 2 นี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
          3) สุนทรียภาพที่เกิดจากสัญลักษณ์ ได้แก่ ความประทับใจจากการใช้รูปแบบที่
สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามความคาดหมาย เช่น แถบแพรสีเหลือง ซึ่งสื่อความ
หมายถึงความยินดีต้อนรับกลับคืนสู่ที่เก่า ซุ้มประตู ซึ่งสื่อความหมายถึงอาณาบริเวณที่อาจสงวนสิทธิ์
ในการผ่านเข้าออก เป็นต้น สุนทรียภาพประเภทนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความจ าเป็นด้านการ
ยอมรับเป็นพวก และด้านการนับถือยกย่อง  
        7. ด้านการใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ (self-actualization needs)         
อับราฮัม มาสโลว์ พบว่าผู้ที่บรรลุถึงขั้นนี้มีจ านวนน้อยมาก เพราะคนส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาเกียรติยศ
ชื่อเสียงในระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่บรรลุถึงขั้นนี้มักมีความพึงพอใจในชีวิตของตน มีทัศนคติที่ดี มองโลก
แห่งความเป็นจริง ยอมรับสภาพต่าง ๆ และใส่ใจในสังคมเพ่ือนมนุษย์ อุปนิสัยชอบความเป็นส่วนตัว   
รักความเป็นประชาธิปไตย คบเพ่ือนสนิทจ านวนไม่มาก มุ่งแก้ปัญหามากกว่าแสวงหาความยกย่องให้
ตนเอง และสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และโดยที่ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ความสนใจเรื่อง     
การตอบสนองความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ และยินดีเข้าร่วมในองค์กรของชุมชนเพ่ือผลักดันให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น จอน แลง (Jon Lang) จึงเห็นว่าบุคคลประเภทนี้
สมควรได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสาธารณชนในการแสดงความคิดเห็น และร่วมมีบทบาทใน
กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 
 3.2.2 สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการด ารงสถานะทางชีวภาพ (biogenic 
environment) นอกเหนือจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์แล้ว การวาง
ผังและออกแบบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมยังจ าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะ
ส าหรับการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งในปัจจุบัน การพัฒนาทางอุตสาหกรรมได้
ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า และทางอากาศอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในย่านที่มีผู้คนอาศัยอย่าง
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หนาแน่น จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก และเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง การออกแบบ
ชุมชนเมืองโดยขาดองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมย่อมน ามาซึ่ง
ความเสียหายที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้น ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการด ารงสถานะทางชีวภาพ 
จึงต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
   1. การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นดิน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด 
น้ าท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ และการกระท าของมนุษย์ เช่น การสร้างเขื่อน การขุดตัดทางน้ าใหม่ การถม
ที่ลุ่ม การสร้างทางหลวง การระเบิดภูเขา การปรับที่ดินเพ่ือก่อสร้าง การถากถางหน้าดินจนหมดปุ๋ย 
การตัดไม้ท าลายป่า การท าให้ทางระบายน้ าธรรมชาติอุดดัน ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวัฏจักรของพืช สัตว์ท้องถิ่น และลมฟ้าอากาศโดยรวม 
   2. การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา เมื่อเริ่มสร้างชุมชนหรือเมือง พ้ืนดินตามสภาพ
ธรรมชาติจะถูกปิดทับด้วยพ้ืนถนน และอาคารบ้านเรือน ท าให้ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาไม่สามารถ
แทรกซึมลงดินหรือไหลไปตามร่องน้ าสู่แม่น้ าล าธารอย่างแต่ก่อน จึงกัดเซาะตลิ่ง และดินที่ขวางกั้นจน
พังทลาย ระดับน้ าใต้ดินลดต่ ากว่าปกติ คราบน้ ามัน และสิ่งสกปรกบนพ้ืนถนนที่ไหลปนเปื้อนกับน้ าฝน
ก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า พืช และสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในท้องถิ่นพลอยถูกท าลายไปด้วย  
   3. การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากมลภาวะ ทุกวันนี้ เราก าจัดขยะ และควันพิษที่
เกิดขึ้นในชุมชนเมืองโดยปล่อยไปในน้ า อากาศ และดิน จนเกินปริมาณที่ธรรมชาติจะบ าบัดได้เองแล้ว 
และนับวัน ขยะ และควันพิษก็จะเพ่ิมทวีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง มลพิษในอากาศส่งผลกระทบต่อแสงแดด 
อุณหภูมิ และปริมาณโอโซน ที่ส าคัญที่สุดคือ ท าให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  
   4. การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ของนก และสัตว์ อ่ืน ๆ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์         
ยิ่งขยายตัวมากขึ้นเท่าใด พืชและสัตว์ก็ดูยิ่งถูกเบียดเบียนที่อยู่มากขึ้นเท่านั้น ผลกระทบดังกล่าวเกิด
จากการปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนดินและคุณภาพของอากาศทั้งในเมืองและรอบ ๆ เมือง อนึ่ง เมื่อมนุษย์ไร้
ที่อยู่หรือไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ก็มักน าเอาสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้ง พืชพันธุ์ สัตว์เลี้ยง จากที่เก่าติดตามไปด้วย 
นักท่องเที่ยวก็นิยมซื้อหาพืชและสัตว์พันธุ์แปลก ๆ จากถิ่นอ่ืนไปเลี้ยงในถิ่นของตน สิ่งเหล่านี้ได้
ก่อให้เกิดสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอย่างที่คาดไม่ถึง 
   5. การบริโภคทรัพยากรที่ทดแทนไม่ได้ การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมากมาย   
ก็ดี การใช้เชื้อเพลิงเพ่ือการก่อสร้างและปรับอุณหภูมิก็ดี ท าให้วัสดุธรรมชาติที่หาทดแทนไม่ได้หมดไป
อย่างรวดเร็ว เช่น ไม้เนื้อแข็งในป่าเขตร้อนที่โตช้า น้ ามันเชื้อเพลิงที่ให้ก าเนิดพลังงานเครื่องยนต์และ
ไฟฟ้าในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก และแม้กระทั่งทรัพยากรที่ดินอันอุดมสมบู รณ์ซึ่งเหมาะส าหรับการ
เกษตรกรรม ฯลฯ 
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 นอกเหนือจากเรื่องที่ควรค านึงข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
แนวการบริโภคที่ยั่งยืนแทนการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การก าจัดขยะธรรมดา และขยะมีพิษ
อย่างถูกต้องเพ่ือลดมลพิษ การใช้ที่ดินแบบผสมผสานเพ่ือลดปริมาณการเดินทาง การเพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่ง 
และการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมก๊าซออกซิเจน และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเกาะกลุ่มของอาคารเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริโภคพลังงาน ฯลฯ การออกแบบที่เหมาะกับการด ารงสถานะทางชีวภาพ คือ 
      1) การใช้รูปทรง และวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
      2) การสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันแดด ฝน และ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
      3) การสร้างแนวพ้ืนที่สีเขียวล้อมรอบเมืองเพ่ือจ ากัดขอบเขตการพัฒนา และ 
สร้างบรรยากาศแบบชนบทที่ไม่ห่างไกลจากใจกลางเมือง หากไม่สามารถท าได้ ก็ควรจัดให้มีที่เปิดโล่ง
หรือริ้วพ้ืนที่สีเขียวแทรกกระจายไปให้ทั่วทั้งเมือง 
 ผลพลอยได้จากการวางผังและออกแบบให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัย     
จะท าให้สัตว์ป่าบางชนิดเช่น นก กา กระรอก ผีเสื้อ ลิง กวาง ฯลฯ ที่สูญหายไป กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับ
มนุษย์ในเมืองอีกครั้งหนึ่ง การศึกษาความรู้ด้านนิเวศวิทยาจะช่วยขยายแนวความคิดนี้ให้กว้างขวาง 
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 หลังจากการศึกษาองค์ความรู้จากทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน (fundamental) ของแนวคิด
ด้านการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน  และด้าน
จิตวิทยาแล้ว ล าดับต่อไป ผู้วิจัยก็จะท าการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐาน ( fundamental) ของแนวคิดด้าน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
 

4. ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ                 

4.1  ระบบนิเวศ / นิเวศวิทยาของเมือง 

            นิยามของ ระบบนิเวศ หรือ นิเวศวิทยาของเมือง  สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมีผู้เรียบเรียงไว้
หลากหลาย แต่ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังเช่น 
           “นิเวศวิทยา” หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิต รวมถึงปัจจัยด้านกายภาพ
และชีวภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งที่มีชีวิต ตลอดจนการศึกษาอิทธิพลของสิ่งที่มีชีวิตต่อปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านั้น โดยการศึกษานั้น จะให้ความส าคัญกับโครงสร้าง และหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมภายในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้น (วศิน       
อิงคพัฒนากุล, 2548) 
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            “นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม” หมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับ
สิ่งที่มีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆของสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการประยุกต์เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ    
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 
           “สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ” คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และถ้าหากมนุษย์สามารถ
น าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติชนิดใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้นจะถูกจัดให้เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกชนิดนั้น มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของเวลา และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบางชนิดในปัจจุบัน มนุษย์
อาจจะไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่หากมีการพัฒนาเทคโนโลยี หรือวิทยาการต่าง ๆ แล้ว 
มนุษย์จะสามารถน าสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 
         “ทรัพยากร” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน 
คือ ทรัพยากรทางวัตถุและวัฒนธรรม หมายถึง ทรัพยากรที่เกิดจากการสร้างสรรค์ เช่น โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง ทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ หรือมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน รวมทั้ง
ก าลังงานจากมนุษย์ เป็นต้น  
         ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ซึ่ ง สามารถ เ พ่ิม เติมรายละเ อียดของค านิ ย ามของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางตรง และทางอ้อมของมนุษย์ โดยครอบคลุมถึง วัตถุ ธาตุ 
สสาร และพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะถูกดัดแปลง เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และ
สถานะ เพ่ือให้มนุษย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น เพ่ือการด ารงชีวิต ใช้อ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย  การ พักผ่อนหย่อนใจ  เป็นต้น   โดยจะเห็ น ได้ ว่ า  การน า
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั้น อาจจะมีความจ าเป็นที่
ต้องมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปทรัพยากรนั้น ๆ ก่อนจึงจะน าไปใช้ประโยชน์ โดยอาจจะ
ต้องมีกระบวนการหล่อ หลอม ถลุง แต่ง ฯลฯ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และพร้อม หรือเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องใช้ประโยชน์ในลักษณะตามธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว จะท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป 
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สิ่งแวดล้อม หมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต 
ตลอดชั่วอายุขัยของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดนิยาม 
และความหมายไว้ว่า “สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิต และ          
ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้อง และมองเห็นได้) และนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง 
จะมีส่วนเสริมสร้าง หรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร และวัฏจักรที่
เกี่ยวข้องไปทั้งระบบ” 

นอกจากนี้แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้ให้ความหมายของ “สิ่งแวดล้อม”       
หมายถึง ความสัมพันธ์ร่วมกันของสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบมนุษย์ และสังคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการก าหนดรูปแบบ และเงื่อนไขของการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งในลักษณะของการด ารง
อยู่ของสิ่งมีชีวิตใดชนิดหนึ่ง หรือการด ารงอยู่ในลักษณะสังคมของสิ่งมีชีวิต  ความหมายของ
สิ่งแวดล้อม สามารถก าหนดนิยาม และขอบเขตให้มีลักษณะกว้างขวางมากขึ้น โดยสิ่งแวดล้อมยัง
หมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ ดิน น้ า อากาศ 
เมือง ชุมชน อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ศาสนา ความเชื่อ 
จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
 เมื่อน านิยามของสิ่งแวดล้อมมาประมวลร่วมกัน จะพบว่า การก าหนดความหมายของ
สิ่งแวดล้อมสามารถบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ และจ าแนกองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมออกเป็น 
3 ลักษณะ คือ การจ าแนกองค์ประกอบตามลักษณะการเกิด การสัมผัส และรูปแบบชีวิต ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การจ าแนกองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม 

 

ที่มา:วศิน อิงคพัฒนากุล, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม , (นครปฐม:

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2548),  

 จากตารางที่ 2 หากจ าแนกองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมตามลักษณะการเกิดของ

องค์ประกอบแล้ว จะสามารถจ าแนกเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) และ

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) โดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แต่มนุษย์มีส่วน

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลักษณะของการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

 

ภาพที่ 13 การใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยมนุษย์ 
ที่มา  : การใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ  1 สิงหาคม  2560 เข้าถึงได้จาก, 
https://sites.google.com/site/patpolchanan403bank/hnwy-b/aa-2 
 

https://sites.google.com/site/patpolchanan403bank/hnwy-b/aa-2
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“สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น” จะครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง หรือก าหนดขึ้น
โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานส าคัญ (ดังแสดงภาพที่ 13) กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นนั้น เป็นผลของการประยุกต์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในการด ารงชีวิตที่สะดวก ปลอดภัย ท าให้เกิดลักษณะขององค์ประกอบที่แตกต่างไปจาก
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สามารถจ าแนกเป็นสิ่งแวดล้อมนามธรรม และสิ่งแวดล้อมรูปธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส โดยสิ่งแวดล้อมนามธรรม หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส และเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา สัญชาตญาณ พฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อมรูปธรรมนั้น ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมที่สามารถสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส และยังสามารถจ าแนกได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิ ต   
(วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 

 
 สิ่งแวดล้อม อาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment) และ
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต (abiotic environment) 
 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้
ท าข้ึนทั้งโดยความตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง โดยสามารถจ าแนกออกเป็น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) และสิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment or 
abstract environment)  

การจ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมตามข้างต้น มีความสอดคล้องกับการจ าแนกประเภทของ
สิ่งแวดล้อมของปริญญา นุตาลัย กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ( natural  
environment)  และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made  environment)  ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด้วย ecosphere และ biosphere  โดย ecosphere นี้            
ยังจ าแนกเป็นบรรยากาศ (atmosphere) น้ า (hydrosphere) ดินหิน (lithosphere) และพลังงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ส่วน biosphere คลอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างข้ึน ประกอบด้วย ประดิษฐกรรม (technosphere) และระบบเศรษฐกิจ สังคม (socio-sphere) 
(ปริญญา นุตาลัย, 2549) 
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 โครงสร้างขององค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมจ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
 2. สิ่งแวดล้อมมนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง กลุ่มโครงสร้างความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ โดยจ าแนกเป็นสิ่งแวดล้อมรูปธรรม หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
อาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมนามธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม เช่น ระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมทางสังคมนี้มี
ส่วนส าคัญในการควบคุม ผลักดันให้องค์ประกอบทางสังคม และกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีระบบ ระเบียบ มีความเป็นไปได้ และต่อเนื่องตลอดไป 

 3. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มของโครงสร้างความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ แผนงาน งบประมาณ การบริหารองค์กร ฯลฯ มีบทบาท

ส าคัญในการเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อด าเนินการ และปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 

 4. มลพิษสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางที่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย หรือความเสียสมดุลขององค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดความหมายไว้ว่า หมายถึง 
การใช้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มาก
ที่สุด และมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนานที่สุด ซึ่งนอกจากจะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังค านึงถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกด้วย 
ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติครอบคลุมถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่
เกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบสังคมต่าง ๆ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2539) 
 
5. ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

5.1 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้อธิบายไว้ว่า เป็นพ้ืนที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวอัน
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ อันมีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าของพ้ืนที่โดยรวมมากกว่าสถานที่จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของ
คนโดยทั่วไป 
 สิ่งแวดล้อม  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ได้ให้ค านิยามของสิ่งแวดล้อมที่หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น (ชุติมา สุรเชษฐพงษ์, 2554: 29) 
 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) 
  1.1 สิ่งแวดล้อมในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต (biotic environment) เช่น พืช สัตว์ ต่าง ๆ 
  1.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เช่น สิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ า อากาศ แร่ธาตุ เป็นต้น 
 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน (man-made environment) 
  2.1 สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็น
รูปธรรม (tangible environment) ได้แก่ วัตถุต่าง ๆที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือการอ านวยความสะดวก
และใช้สอย เช่น อาคาร บ้านเรือน ศาสนสถาน เป็นต้น 
  2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็น
นามธรรม (intangible environment) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวก าหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตาม 
ได้แก่ ศิลปกรรม วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่าและ
ความภูมิใจของคนในชุมชนและท้องถิ่นและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า 
 โดยแนวคิดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเมืองที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ 
(สุรัสดา นิปริยาย, 2543: 7) 
 1. องค์ประกอบทางกายภาพ เพื่อการด ารงชีวิตและรองรับกิจกรรมเมือง เช่น ลักษณะภูมิ
ประเทศ อาคารบ้านเรือน ที่โล่งว่าง สภาพแวดล้อม การตั้งถ่ินฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางการ
คมนาคม ฯลฯ 
 2. องค์ประกอบทางด้านกิจกรรม เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข เช่น ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ 
 นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดที่อ้างอิงจากการน าระบบเพ่ือการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของเดนมาร์ก โดยเน้นการดูคุณค่ารวม (collective value) และพิจารณาร่วมกันอย่างมีขั้นตอน ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ (living environment) หรือ ระบบนิเวศท้องถิ่น โดยพิจารณาจากคุณค่า
ทางวัฒนธรรม (cultural value) และคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมร่วมสมัย (contemporary socio-
economic value) โดยก าหนดนิยามว่า “สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม” หรือ “cultural environment”   
หมายถึง ขอบเขตพ้ืนที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ทางสังคมในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดยชุมชนเป็นผู้บอกเล่าถึง



  39 

เรื่องราวของมนุษย์กับธรรมชาติผ่านช่วงเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับ
คุณค่าโดยรวมในการสะท้อนวิถีชีวิตของคนซึ่งสรุปเป็นกลุ่มสาระส าคัญ ( theme) แต่ละประเด็นได้
ดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548: 2) 
 1. กลุ่มสาระส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) 
ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า ป่าไม้ ฯลฯ 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก หรือพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ตัวอย่าง เช่น นาข้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา สวนป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ สวนสัก สวนปาล์มน้ ามัน 
เป็นต้น 
 2. กลุ่มสาระส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ประกอบด้วย
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ชุมชน
โครงสร้างเมือง ฯลฯ 
 3. กลุ่มสาระส าคัญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible heritage) ประกอบด้วย สภาพที่ไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพหรือรูปธรรม เช่น 
ประวัติศาสตร์ส าคัญ วิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชน การประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น ฯลฯ 
 

5.2  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 ยังมีอีกหนึ่งค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คือ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ซึ่ง“ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”หรือ “cultural landscape” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระท าต่อ
ธรรมชาติเพ่ือสร้างความเจริญและการพัฒนาสังคม แต่ผลที่ได้จะแสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน์
ธรรมชาติที่สะท้อนวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นผู้กระท า โดยมีธรรมชาติเป็นสื่อกลาง ท าให้เกิดการผสมผสาน
กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้อย่างกลมกลืนและต่อเนื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับการกระท าที่มีขีดจ ากัดเพ่ือน าไปสู่การรักษาสมดุล และมีความเกี่ยวข้อง
กับวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท าให้เกิดคุณค่าความงามและเห็นถึงการพัฒนาการของสังคมผ่าน
ทางพ้ืนที่และการใช้งาน เห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ตรงที่การให้ความส าคัญกับคุณค่าของพ้ืนที่โดยรวมมากกว่าสถานที่จุดใดจุดเดียวหรือแห่งเดียว       
ซึ่งพ้ืนที่โดยรวมต้องสัมพันธ์ในทุกระดับที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม
เนื่องจากการศึกษาองค์รวมจะสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปได้ โดยมีชุมชนเป็นผู้บอกเล่า
เรื่องราวความสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านช่วงเวลาที่มีคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ภูมิทัศน์
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วัฒนธรรม มุ่งเน้นถึงการกระท าต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แสดงออกมาให้รูปของภูมิทัศน์
ธรรมชาติที่สะท้อนความเจริญ การพัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็นผู้กระท าและ
เกิดคุณค่าทางความงามและการใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น โดยมีธรรมชาติเป็นสื่อกลางใน
การผสมผสานองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่ผู้คนใน
กลุ่มถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระท าต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพ่ือสร้างความเจริญงอกงาม 
และพัฒนาสังคมของมนุษย์ 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการของมนุษย์เพ่ือหมายให้เกิดการด ารงชีวิตอยู่โดยปกติสุขในสภาพแวดล้อมธรรมชาตินั้น  ๆ แต่
ทว่ามนุษย์ก็มีข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิต ศาสนา 
ความเชื่อ ท าให้การจัดการต่อพ้ืนที่เป็นไปได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น รวมไปถึงขีดจ ากัดในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็เป็นปัจจัยหนึ่งให้มนุษย์ท าต่อธรรมชาติได้อย่างจ ากัด 
ผลลัพธ์ของการด าเนินไปของวัฒนธรรมมนุษย์บนธรรมชาติแวดล้อมนี่เองก่อให้เกิดความหมายของค า
ว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 
 จากค าจ ากัดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความหมายของ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” มีสาระส าคัญ
คือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่เป็นผลกระทบกันและกันระหว่างวัฒนธรรมของมนุษย์
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากมนุษย์รู้จักการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่าง
ดีแล้วย่อมส่งผลให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขและมีความม่ันคงในชีวิตนั่นเอง 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอาจแบ่งประเภทออกได้ตามความเข้มข้นของการจัดการโดยมนุษย์ที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมได้ 3 ประเภท 
 1. ชุมชนที่มีภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม 
 2. ชุมชนที่มีลักษณะเด่นร่วมกันทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรม 
 3. ชุมชนที่มีวัฒนธรรมน าภูมิทัศน์ 
 

6. ทฤษฎีด้านองค์ความรู้ในการวางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและเนื้อหาของเมือง  

           ทฤษฎีที่จะเป็นองค์ความรู้ (substantive theory) ส าหรับนักวางผังที่จะน าไปเป็นแนวคิดเพ่ือ
วางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและเนื้อหา (framework and content) ทางด้านสุนทรียภาพหรือ
ความสวยงามให้แก่ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  ดังเช่น Urban 
Design: The Architecture of Towns and Cities ของ Paul D. Spreiregen (1965) ทฤษฎีจินตภาพ
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ของเมือง (The Image of The City) ของ  เควิน ลินซ์ (Kevin Lynch) และทฤษฎีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สูญ
เปล่า (Finding Lost Space) ของโรเจอร์ ทรานซิก (Roger Trancik) ส่วนทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์
ทางด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมและมี
ประสิทธิภาพสูงด้านการใช้งาน ได้แก่ เมืองกระชับ (Compact City) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 

6.1 จินตภาพของเมือง 

 ทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The Image of The City) เป็นผลจากการศึกษาเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 3 เมือง คือ บอสตัน เจอร์ซี่ ซิตี้ และลอสแองเจลิส ของนักทฤษฎีเมือง 
(urban theorist) ที่ชื่อ เควิน ลินซ์ (Kevin Lynch, 1960) ศาสตราจารย์ผังเมืองจาก Massachusetts 
Institute of Technology (MIT.) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย เควิน 
ลินซ์ ให้เหตุผลว่า มนุษย์เราเมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ย่อมเกิดความรู้สึกหวั่นใจว่า
อาจจะหลงทางได้ จ าต้องปรับตัวโดยอาศัยสัญชาติญาณจดจ าสิ่งต่าง ๆรอบตัว และเริ่มคล าหาทิศทาง
โดยการอ่านแผนที่และป้ายต่าง ๆ (path-finding หรือ way-finding) แต่สภาพแวดล้อมนั้นยิ่งเป็น
ระเบียบและยิ่งมีอัตลักษณ์มากขึ้นเท่าใด ก็จะช่วยให้การจดจ าดีขึ้นเท่านั้น ความรู้สึกคุ้นเคย 
ความรู้สึกอบอุ่น และความมั่นใจ ก็จะเกิดขึ้นโดยง่าย ดังนั้นสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความเป็น
ระเบียบ มีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีอัตลักษณ์ ย่อมเป็นเมืองที่มีผู้คนนิยมชมชอบมากกว่าเมืองที่ไร้
ระเบียบ ขาดอัตลักษณ์ ไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งที่เหมือนๆกัน ซ้ า ๆกันไปหมด ไม่มีอะไรแปลกหรือเด่น
ให้จดจ า ซึ่ง องค์ประกอบของเมือง ที่ได้จากการสังเกต ที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ต้องพยายามสร้างอัต
ลักษณ์ (identity) และการจัดระเบียบโครงสร้าง (structure) ในส่วนต่าง ๆของเมืองที่มองเห็นได้ให้
ชัดเจน เพ่ือให้เมืองนั้น ๆอ่านเข้าใจง่าย (legible) หรือวาดจินตภาพออก (image able) หลังจาก
การศึกษาที่ใช้เวลากว่า 5 ปี เควิน ลินช์ สรุปว่า องค์ประกอบที่ช่วยจดจ าสภาพแวดล้อมของเมืองได้ดี
ตามความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ 5 อย่างด้วยกันคือ เส้นทาง (path)  เส้นขอบ 
(edge) ภูมิสัญลักษณ์ (landmarks)  ชุมทาง/ชุมชน (node) และย่าน (districts) แต่ละองค์ประกอบ 
มีค าอธิบาย ดังนี้   (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2537: 157-161) 
 เส้นทาง (path) ทางสัญจร เป็นช่องทางการเคลื่อนที่ที่ผู้คนในเมืองหรือนักท่องเที่ยวใช้
สัญจรไปมา เช่น ถนน ทางรถไฟทางด่วน ทางเท้า เป็นต้น เส้นทางเหล่านี้เป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก
ต่อการเดินทางของผู้คนในเมือง ในขณะที่ผู้คนซึ่งเคลื่อนไหวผ่านเส้นทางจะมีโอกาสมองเห็นส่วน        
ต่าง ๆ ของเมืองตามเส้นทาง และเกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของเมือง  
 เส้นขอบ (edge) เส้นขอบ หรือ ขอบเขตเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะก าหนดขอบเขต
ของบริเวณท่ีไมไ่ด้ใช้เป็นเส้นทางตามทัศนะของผู้สังเกต อาจปรากฏเป็นเส้นหรือแนวกั้นจากส่วนหนึ่ง
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ไปอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นแนวกั้นตามธรรมชาติ เช่น หน้าผาสูงชัน ชายฝั่งทะเล หรือ ริมฝั่ง แม่น้ า         
ล าคลอง และแนวกั้นที่แสดงขอบเขตที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้น เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง เขื่ อนกันดิน
พังทลาย เป็นต้น 

ภูมิสัญลักษณ์ (landmark) จุดสังเกต หรือ จุดหมายตา เป็นจุดอ้างอิง หรือ ภูมิสัญลักษณ์
ที่ใช้เป็นจุดหมายตา มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่น จดจ าได้ง่าย และสังเกตเห็นได้ในระยะไกล     
โดยท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ บอกทิศทาง หรือระบุต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ในสภาพแวดล้อมของเมือง 
เช่น ป้ายอาคารส าคัญๆ อนุสาวรีย์ เจดีย์ ยอดเขาสูง เป็นต้น 
 ชุมทาง (node) จุดศูนย์รวม หรือ ชุมทาง มักเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง เช่น บริเวณ
ทางแยก สามแยก หรือสี่แยก หรือชุมทางสถานีขนส่งต่าง ๆ เช่น ต้นทางหรือปลายทางของท่าเรือ
โดยสารหรือรถไฟชานเมือง ชุมทางสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นต้น อาจเป็นสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมหนาแน่น 
เช่น ตลาด หรือบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง จุดศูนย์รวมจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของย่านในเมือง       
เกิดความสัมพันธ์กับเส้นทางต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นชุมทางเมื่อมาถึงและเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่ 
อ่ืน ๆ 
 ย่าน (districts) เป็นบริเวณพ้ืนที่ชุมชนที่มีขนาดของพ้ืนที่กว้างใหญ่มากน้อยตาม
ลักษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีอัตลักษณ์ของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะ
ร่วมกันของบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อเดินทางเข้าสู่ภายในเมือง โดยแต่ละพ้ืนที่ของย่านจะมี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชากรที่แตกต่างกันตามโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของ
ชุมชนจะแสดงลักษณะกิจกรรมของผู้คนที่ปรากฏเป็นย่านที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในเมือง 
 

6.2 การฟื้นฟูพื้นที่สูญเปล่า (Finding Lost Space)  

 โรเจอร์ ทรานซิก (Roger Trancik, 1986) ศาสตราจารย์ภูมิสถาปัตยกรรมจาก
มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงแนวทางการฟ้ืนฟู “พ้ืนที่สูญเปล่า” ในหนังสือ
ที่ชื่อ “Finding Lost Space”ไว้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีภาพกับพ้ืน (Figure 
– Ground Theory) ทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory) และทฤษฎีการสร้างความส าคัญให้กับ
สถานที่ (Place Theory) ทั้งสามทฤษฎีจะแยกกันไม่ได้ ต้องใช้พร้อมกันเป็นชุดจึงจะได้ผล โดยแต่ละ
ทฤษฎีมีเนื้อหาสรุปได้ดังต่อไปนี้ (ก าธร กุลชล, 2545: 299-307) 
 6.2.1. ทฤษฎีภาพกับพ้ืน  หรือสิ่งก่อสร้างกับพ้ืนที่ว่าง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อาคารสิ่งก่อสร้างกับพื้นท่ีว่างให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีองค์ประกอบที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ ได้แก่ ส่วน
ทึบ 3 ประเภท คือ อาคารสถาบันหลักของเมือง อาคารที่แสดงลักษณะความเป็นกลุ่มก้อน และ
อาคารที่เน้นขอบหรือทิศทาง และ ส่วนโปร่ง 5 ประเภท คือ พ้ืนที่บริเวณปากประตูเมือง พ้ืนที่กึ่ง
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สาธารณะในบริเวณกลุ่มอาคาร ถนนและลานโล่ง สวนสาธารณะ และพ้ืนที่โล่งแนวยาวซึ่งเชื่อมต่อ
ออกไปนอกเมือง โรเจอร์ ทรานซิกสรุปว่า ในการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองใด ๆ ก็ตาม หากส่วน
ทึบสัมพันธ์กับส่วนโปร่งแล้ว ก็จะเกิดรูปทรงที่ดี แต่หากไม่สัมพันธ์กันแล้ว ก็จะเกิด “พ้ืนที่สูญเปล่า” 
ดังนั้น จึงต้องค านึงถึงการวางผังรูปทรงของพ้ืนที่ว่างที่เหลือรอบ ๆ อาคารพร้อมไปกับการออกแบบ
มวลอาคาร 
 6.2.2. ทฤษฎีความเชื่อมโยง การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านมุมมอง สายตา หรือการ
ติดต่อระหว่างสถานที่ส าคัญของเมืองเข้าด้วยกัน ทรานซิก ได้อ้างอิงผลการศึกษารูปแบบเมืองที่มี
ความเชื่อมโยง 3 แบบ ดังนี้ 
 แบบที่ 1 เมืองที่มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ (compositional form) เช่น เมือง
บราซิเลีย ประเทศบราซิล และเมืองจันดิการ์ ประเทศอินเดีย การสร้างรูปร่างโดยใช้อาคารเป็น
องค์ประกอบส าคัญ 
 แบบที่ 2 เมืองที่มีรูปทรงขนาดใหญ่ (mega-form) ได้แก่ เมืองในแนวนิยายวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งขาดความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก 
 แบบที่ 3 เมืองที่มีรูปทรงแบบรวมกลุ่ม (group form) ได้แก่ เมืองในสมัยก่อนที่ค่อยๆ 
เติบโตอย่างสะสม โดยเกาะไปตามแนวแกนของเส้นทางสัญจรหรือที่เปิดโล่งธรรมชาติ มีล าดับการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ปากประตูเมืองไปจนถึงอาคารศูนย์กลางเมือง ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของขนาด
ระหว่างภูมิประเทศกับสัดส่วนมนุษย์ 
 ผลงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของนัก
วางผังและสถาปนิกชาวญี่ปุ่น ฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumiko Maki) แสดงให้เห็นความส าคัญของระบบ
ความเชื่อมโยงในภาพรวมของชุมชนเมืองทั้งหมดก่อนที่จะออกแบบส่วนปลีกย่อย ตัวอย่าง เช่น  การ
วางผังและออกแบบนครฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นผลงานของ เอ็ดมัน เบคอน (Edmond Bacon, 1974 : 
263-307) ก็ได้เชื่อมโยงจุดส าคัญๆ ของเมืองให้เป็นโครงสร้างรวม เพ่ือควบคุมการพัฒนารูปทรงของ
เมืองให้กระชับและเกาะกลุ่มกัน 
 6.2.3. ทฤษฎีการสร้างความส าคัญให้กับสถานที่ ทรานซิก ให้ค านิยามส าหรับสถานที่
จะต้องมีจิตวิญญาณซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่น จะเห็นว่าเมืองสมัยใหม่ด้อยคุณสมบัติในเรื่องนี้
มากเทียบกับเมืองในสมัยก่อนเพราะให้ความส าคัญแก่ผังแม่บทและการออกมาตรการควบคุมมาก
จนเกินไป ไม่เหลือช่องว่างส าหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เคยมีมาก่อน และ
สรุปว่าการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองควรตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ด ารงบริบททาง
ประวัติศาสตร์ และสร้างอาคารสถานที่อย่างมีคุณภาพ 
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 โรเจอร์ ทรานซิก (Roger Trancik) สรุปว่า ในการพัฒนารูปทรงของเมืองนั้น ควร
ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทีละเล็ก
ละน้อยต้องการเวลาเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และท้ายที่สุด เขาได้ให้ค าแนะน า 5 ประการส าหรับแนว
ทางการฟื้นฟูพ้ืนที่สูญเปล่า ดังนี้ 
  1. การเริ่มต้นด้วยการน าทฤษฎีข้างต้นมาใช้พร้อม ๆ กันทั้ง 3 ทฤษฎี 
  2. การค่อยๆ แทรกเสริมสิ่งก่อสร้างใหม่ลงไปในพ้ืนที่เดิมที่มีการพัฒนาอยู่แล้วอย่าง
ระมัดระวัง เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
  3. การผนวกรวมพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้ากับพ้ืนที่ท างานเพ่ือลดความสูญเปล่าซึ่งเกิดจาก
การใช้งานเฉพาะช่วงกลางวันหรือกลางคืนเท่านั้น และเพ่ือสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาขึ้นในพ้ืนที่เหล่านั้น 
  4. การน าสภาพธรรมชาติเข้าไปช่วยลดความแข็งกระด้างสิ่งแวดล้อมในเมือง ทั้งการ
จัดองค์ประกอบของภูมิทัศน์และการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
  5. ความพยายามใช้กระบวนการทางการเมืองการปกครอง เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ที่มี
อ านาจตัดสินใจเห็นว่า การสร้างสรรค์ด้านสุนทรียภาพให้กับชุมชนเมืองนั้น มีความส าคัญไม่น้อยไป
กว่าด้านประโยชน์ใช้สอยหรือด้านเศรษฐกิจ 
 

6.3 เมืองกระชับ (Compact City) 

                 การเติบโตของชุมชนเมืองที่พ่ึงพารถยนต์ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย 
(urban sprawl)จากศูนย์กลางเมืองออกสู่บริเวณชนบทโดยรอบ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง และปัญหาอ่ืน ๆ อย่างมากมายติดตามมา เป็นผลให้การวางผังและออกแบบชุมชนและ
สภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงการประหยัดและประสิทธิภาพในการใช้งาน จ าเป็นต้องเน้นการสร้างความ
กระชับ ลดการกระจายตัว โดยใช้การพัฒนาในทางสูงบริเวณใจกลางเมือง เพื่อประหยัดการใช้ที่ดินและ
เพ่ิมคุณค่าการใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ท าให้สามารถรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติรอบเมือง ได้มุ่งเน้น
การประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเดินทางติดต่อและการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
สร้างโครงข่ายและระบบขนส่งมวลชนให้เป็นทางเลือกในการเดินทาง ค้นหาระบบสันดาปพลังงาน
หมุนเวียนของเมือง ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่อย่างผสมผสานและสร้างความหลากหลายมีชีวิตชีวา สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นแหล่งงานสมดุลกับที่พักอาศัย การเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานและได้รับบริการเหล่านั้นอย่างสะดวก   ข้อดีของ ทฤษฎีเมืองกระชับ ซึ่งสะท้อนความ
มุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต คือ (ก าธร กุลชล, 2545: 351-367) 
 1. การประหยัดเวลาเดินทาง ค่าก่อสร้าง พลังงาน และประหยัดการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพราะเมืองกระชับใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ 
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 2. การน าผู้คนมาอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิดย่อมก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย 
มากขึ้น การให้บริการต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าใช้จ่าย ชีวิตสังคมเมืองก็จะสะดวกสบาย
และปลอดภัยมากข้ึน 
 3. การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพราะคืนพ้ืนที่กลับไป
ให้ธรรมชาติมากขึ้น เมืองก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึนเพราะอยู่ใกล้ธรรมชาติและปราศจากมลภาวะ 
 โดยสรุป เมืองกระชับ (Compact City) เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการ
หยุดยั้งการขยายตัวของเมืองในแนวราบในพ้ืนที่ชานเมือง พร้อมกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใจ
กลางเมืองให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการในการด าเนินชีวิตของประชาชนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยทั่วไปการวางผังและออกแบบเมืองเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นเมืองกระชับมัก
มุ่งเน้นการก าหนดขอบเขตการเติบโตของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน แต่สร้างความ
หลากหลายของกิจกรรมทั้งการอยู่อาศัย การท างาน และการให้บริการสาธารณะผสมผสานกันอยู่ใน
พ้ืนที่ชั้นในของเมือง การพัฒนาที่ดินและการจัดให้บริการสาธารณะจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ชั้นในของ
เมืองให้สามารถรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน อาทิ การท างาน การเรียน การซื้อ
สินค้าที่จ าเป็นเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน และการพักผ่อน อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในระยะที่ไม่ต้องเดินทางไกลนักพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์   
นั่งส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน จักรยาน และการเดินเป็นวิธีการหลักในการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวัน และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองกระชับจะมุ่งพัฒนาเมืองที่มีลักษณะดังนี้ 
 1. การก าหนดขอบเขตการขยายตัวของเมืองอย่างชัดเจน 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเมืองชั้นในให้สามารถรองรับกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นสูง 
 3. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงข่ายการสัญจรโดยการเดินและการใช้จักรยาน 
 4. การพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่พาณิชย์ที่มีความหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นสูง 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 5. การควบคุมความหนาแน่นของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชน 
 6. การวางผังและออกแบบชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ในด้านการให้บริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานท าให้ประชาชนไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกลโดยรถยนต์ส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
 7. การสร้างการกระจุกตัวของสถานที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้สะดวกโดยระบบขนส่งมวลชน 
 8. การวางผังและออกแบบ และควบคุมทัศนียภาพของเมืองให้มีอัตลักษณ์และสวยงาม 
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ภาพที่ 14  การเปรียบเทียบการเติบโตตามปกติและการพัฒนาให้เป็นเมืองกระชับ 
ที่มา : การเปรียบเทียบการเติบโตตามปกติและการพัฒนาให้เป็นเมืองกระชับ, เข้าถึงเมื่อ  20 

สิงหาคม  2561 เข้าถึงได้จาก, http://cmc.bangkok.go.th/bmaitev/web/uploads/14.pdf 

6.4   การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  

            ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่สามารถยึดถือความหมายใดเป็นการเฉพาะได้ 
เนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลักการด าเนินการที่มีความแตกต่างกันไป แต่
แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) นั้น ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
(Bell and Morse, 1999) 
             ความหมายพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) สามารถ
จ าแนกได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ Meadows et al. (1972) กล่าวอ้างใน Limit to Growth โดยสรุปว่า 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือแนวทางการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางนิเวศ และทางเศรษฐศาสตร์  
             การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับความสมดุลขององค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความ
ต้องการทางสังคม (social needs) ความต้องการทางเศรษฐศาสตร์ (economic needs) และ
สมรรถนะของสิ่งแวดล้อม (environmental capacity) ทั้งนี้ ความส าเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะอยู่บนฐานของความสมดุล และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกันระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว 
            การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ sustainable development ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการลง
นามใน สนธิสัญญาโลกร้อน ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี ค.ศ.1992 ได้กลายเป็น
เรื่องจ าเป็นส าหรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน มาตรการต่าง ๆ ที่ผนวกกับสนธิสัญญาดังกล่าวเรียกว่า 
Local Agenda 21 หรือ LA 21 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การเพ่ิมโอกาสให้เท่า
เทียมทางสังคม การปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม โดยพุ่งเป้าไป
ที่การเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและคาดว่ามาตรการเหล่านั้นจะน าไปสู่การจัดตั้งชุมชนเมืองที่
ยั่งยืนในอนาคตด้วย การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในปัจจุบัน (ก าธร กุลชล, 2545: 351) 
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6.5 การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 

              การเติบโตอย่างชาญฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการเติบโตและการพัฒนาที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้   (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2559: 17-22) 
 1. ชุมชนย่อยที่น่าอยู่ มีชีวิตชีวา และอาศัยอยู่ได้ ชุมชนย่อยที่อาศัยอยู่ควรเป็น
ชุมชนที่มีคุณภาพ ควรจะปลอดภัย สะดวกสบาย สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้อยู่อาศัยและผู้พบ
เห็น และขายในราคาที่พอหาซื้อได้ส าหรับทุกคน ในโครงการพัฒนาที่ไร้ระเบียบกระจัดกระจาย 
(sprawl) ผู้อาศัยมักจะต้องเลือกเพียงความมุ่งหมายข้อเดียวในระหว่างความมุ่งหมายหลาย ๆ ข้อ 
เช่น ชุมชนย่อยบางแห่งปลอดภัยแต่ไม่สะดวกในการด ารงชีวิต ชุมชนย่อยบางแห่งอาจมีความ
สะดวกสบายในการอยู่อาศัยแต่มีราคาแพงเกินไป ชุมชนย่อยหลายแห่งที่ราคาไม่สูง พอหาซื้อได้ แต่
มักไม่ปลอดภัย 
 2. ชุมชนที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และการจราจรที่เบาบาง ชุมชนที่มีการผสมผสาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภทเข้าด้วยกัน ท าการพัฒนารวมกันเป็นกลุ่มและจัดให้มีทางเลือก
การคมนาคมขนส่งหลายแบบที่ช่วยให้บริการจัดการจราจรไม่ให้ติดขัด สร้างมลพิษให้น้อยลงและ
ประหยัดพลังงาน ส าหรับผู้ที่จะประสงค์ขับรถยนต์ก็สามารถท าได้ แต่ผู้ที่ไม่อยากจะขับรถหรือไม่มี
รถยนต์ ก็จะมีทางเลือกการใช้สื่อการเดินทางอ่ืน ๆ แทน ความล้มเหลวหลักของการพัฒนาที่กระจัด
กระจายที่พบเห็นโดยทั่วไปก็คือปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการวางต าแหน่ งที่ตั้งแหล่งงาน 
บ้าน และจุดหมายการเดินทางอ่ืน ๆ อยู่ห่างกันมาก เป็นเหตุให้ประชากรต้องใช้รถยนต์ทุกเที่ยวการ
เดินทาง การเติบโตอย่างกระจัดกระจายท าให้ภารกิจในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน ทุกวันเป็นภารกิจ
ประจ าที่น่าเบื่อจากการเดินทางเป็นเวลานาน 
 3. เมืองใหญ่ ชานเมือง และเมืองเล็กที่เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกัน การให้ความส าคัญ
ต่อความต้องการที่จ าเป็นของชุมชนเดิมเป็นล าดับแรก โดยการก ากับการพัฒนาใหม่ให้เกิดขึ้นใน
บริเวณท่ีมีการพัฒนาหนาแน่นแล้วเป็นล าดับแรก เงินงบประมาณส าหรับการลงทุนด้านการคมนาคม
ขนส่ง โรงเรียน ห้องสมุด และการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ควรจัดสรรไปยังชุมชนที่มีคนอาศัยมากแล้ว
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แทนการจัดสรรให้ชุมชนย่อยที่มีการบริการสาธารณะที่ไม่
เพียงพอ และการลงทุนของภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง นอกจากนี้ ยังเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้การอนุรักษ์และสงวนรักษาลักษณะเรื่องราวเฉพาะ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่
ท าให้อาคารสถานที่หลายแห่งมีความพิเศษ เช่น อาคารที่โดดเด่นสวยงาม ย่านประวัติศาสตร์ และภูมิ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 4. การแบ่งบันผลประโยชน์และผลก าไรร่วมกันในระหว่างชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน  การเติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างทั่วถึง จากความเจริญรุ่งเรืองของการพัฒนาภูมิภาค การพัฒนาอย่างกระจัด
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กระจายเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดข้ามชุมชนเดิม และทิ้งผู้คนจ านวนมากไว้เบื้องหลัง การ
แบ่งแยกประชากรด้วยรายได้และเชื้อชาติท าให้บางบริเวณเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่บริเวณอ่ืน ๆ เงียบ
เหงาและขาดชีวิตชีวาและเสื่อมโทรม ในบางชุมชนความจ าเป็นพื้นฐานเช่น แหล่งงาน การศึกษา และ
การบริการดูแลสุขภาพมีน้อย ผู้อยู่อาศัยถูกลดโอกาสที่จะมีส่วนได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค 
 5. การเติบโตที่มีค่าใช้จ่ายต่ าและอัตราภาษีต่ า การช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการเดินทางที่จ าเป็นในแต่ละวัน การใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมท าให้สามารถน ารายได้ของภาครัฐที่จัดเก็บจากภาษีต่ าง ๆ 
ไปใช้ในกิจการอ่ืน จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเก็บภาษีในบางประเภทเพ่ิมขึ้น สามารถรักษาอัตราภาษี
ให้คงเดิมหรือลดต่ าลง นอกจากนี้การมีสื่อการคมนาคมขนส่งทางเลือกจากหลายประเภทที่สะดวก 
ช่วยให้แต่ละครอบครัวลดการพึ่งพารถยนต์น้อยลง ส่งผลให้มีเงินเหลือส าหรับการใช้จ่ายอย่างอ่ืน เช่น 
ซื้อบ้าน หรือเก็บออมไว้ส าหรับเป็นค่าเล่าเรียนลูกหลานในอนาคต ในขณะที่การพัฒนาแบบกระจัด
กระจายมีค่าใช้จ่ายสูง การเปิดพ้ืนที่ว่างใหม่ส าหรับการพัฒนาใหม่หมายถึงค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
โรงเรียน ถนน ท่อระบายน้ าเสีย ระบบผลิตส่งน้ าประปาใหม่ และอ่ืน ๆ จะเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายที่
ต้องจ่ายโดยทางอ้อมของผู้อยู่อาศัยทั่วทั้งบริเวณภูมิภาคมหานคร การพัฒนาแบบกระจัดกระจาย
หมายถึงหลายครอบครัวต้องมีรถยนต์หลายคันและต้องเดินทางไกลมากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
คมนาคมขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายประเภทสูงสุดอันดับ 2 ของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รองจากค่าใช้จ่ายด้าน
อาคารและที่พักพิงอยู่อาศัย 
 6. การรักษาพ้ืนที่เปิดโล่งให้ยังคงเปิดโล่งอยู่ตลอดไป การพัฒนาในบริเวณที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างหนาแน่นแล้ว เป็นการช่วยสงวนรักษาทรัพยากรกรธรรมชาติที่ก าลังสูญหายไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น ป่าไม้และที่ดิน ไปจนถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าและแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า การ
เติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยให้เราสงวนรักษาภูมิทัศน์ที่ทุกคนรักและหวงแหนเหล่านี้
ไว้ และน าส่งต่อไปสู่ประชากรรุ่นลูกหลานให้ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตและเมื่อมีจ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้น ชุมชนก็จะมีความต้องการสวนสาธารณะมากขึ้น การสงวนรักษาพ้ืนที่เปิดโล่ง ตามธรรมชาติ
ไว้ภายในเมือง ท าให้มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีท าเลที่ตั้ง 
เข้าถึงได้สะดวก ให้ทุกทุกคนเข้าถึงแหล่งนันทนาการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้แล้วการคุ้มครองแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติยังช่วยให้มีอากาศที่สดชื่น และแหล่งผลิตน้ าดื่มที่ใสสะอาดอีกด้วย 
 
 
 
 



  49 

 ส่วนประกอบของการเติบโตอย่างชาญฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน    
          (Components of Smart Growth and Sustainable Development) 

 1. การผสมการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายอย่าง การวางแผนผังและออกแบบโครงการ
พัฒนาควรให้มีลักษณะกระชับรวมกันเป็นกลุ่มก้อน โครงการที่สร้างขึ้นใหม่หากจะให้เกิดเป็นชุมชนที่
น่าอยู่ ลดการใช้พลังงานในการเดินทาง และสามารถใช้ประโยชน์จากชุมชนได้ดีที่สุด ควรจัดวางการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์หลายอย่างผสมผสานกัน เช่น ร้านค้า แหล่งงาน 
และบ้านเรือน ในขณะที่เขตย่านขนาดใหญ่ (district) เช่น ย่านอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ได้
เพียงประเภทเดียว ท าให้การด ารงชีวิตมีความสะดวกสบายน้อยลง และต้องพ่ึงพารถยนต์เพ่ือเดินทาง
ไปมากขึ้น จากบ้านไปยังที่ท างาน ย่านการค้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งบริเวณที่มีบริการ
สาธารณะ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นพื้นฐาน 
 2. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติชุมชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐควรพยายามหาทางใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้สร้างขึ้นแล้วหรือมีอยู่แล้วในชุมชนให้
มากที่สุด ตั้งแต่สวนสาธารณะท้องถิ่น และโรงเรียนของชุมชนย่อย ไปจนถึงระบบขนส่งมวลชนและ
อ่ืน ๆ แผนการลงทุนในพ้ืนที่ใหม่ที่ต้องลงทุนเบื้องต้นสูง เสียค่าใช้จ่ายมากและมีผู้ใช้น้อย จึงเป็นการ
ลงทุนไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
 3. การสร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับเคหะที่อยู่อาศัยหลักหลายประเภท การวาง
แผนผังและออกแบบชุมชนเมืองให้มีการเติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเสนอทางเลือก
ด้านเคหะที่อยู่อาศัยจ านวนมาก เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดบ้านที่พอหาซื้อได้
ส าหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และห้องชุดอเนกประสงค์ห้องเดียวส าหรับผู้ที่ยังไม่มีลูก ทั้งนี้ก็เพราะ
ในการเลือกท่ีอยู่อาศัยซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงที่สุดในชีวิตของทุกคนนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบที่อยู่อาศัย
ประเภทเดียวกันหรือมีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยใช้จ่ายได้เท่าเทียมกัน 
 4. การเสริมสร้างชุมชนย่อยที่สามารถเดินได้และใกล้ชิดกัน การจัดวางสถานที่ต่าง ๆ 
ในชุมชนควรค านึงถึงการสร้างโอกาสที่จะให้เดินได้และจุดหมายปลายทางที่จะเดินไปด้วย ทางเดิน
เท้าข้างถนนเป็นเรื่องจ าเป็นต้องมี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจุดหมายปลายทางให้เดินไปหา ไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้าขายของช าที่หัวมุมถนน ที่หยุดรถประจ าทางระบบขนส่งมวลชนหรือโรงเรียน ชุมชนย่อยที่
กระชับและสามารถเดินได้สะดวกและทั่วถึงทุกบริเวณ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นชุมชน
ของประชาชนทุกคนเนื่องจากเป็นการส่งเสริมเพ่ือนบ้านให้มีโอกาสจะได้ใกล้ชิดกันได้รู้จักกัน          
ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่อยู่แต่เพียงในบ้านและรถยนต์เท่านั้น 
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 5. การส่งเสริมชุมชนให้มีลักษณะโดดเด่นน่าสนใจของสถานที่ชัดเจนรวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูบูรณะและใช้ประโยชน์อาคารประวัติศาสตร์  ในชุมชนทุกชุมชนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีหลายสิ่ง
หลายอย่างที่ท าให้สถานที่แต่ละแห่งมีความพิเศษตั้งแต่ บ้านเรือน วัดวาอาราม โบสถ์ เจดีย์ สถานี
รถไฟ โรงเรียน ร้านค้า ไปจนถึงองค์กรธุรกิจของท้องถิ่น ในการวางผังและออกแบบสิ่งเหล่านี้ควร
ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความโดดเด่นที่แสดงในของสถานที่ชัดเจนรวมทั้งการฟ้ืนฟูบูรณะ
และใช้อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ สมกับที่เป็นอัตลักษณ์เชิดหน้าชูตา
ของชุมชน 
 6. การสงวนรักษาพ้ืนที่เปิดโล่งพ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณสวยงามตามธรรมชาติและ
ส าคัญอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม การวางผังและออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชนควรเน้นการสงวนรักษาพ้ืนที่
เปิดโล่งพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมทั้งบริเวณที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งไว้ ทั้งนี้โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้คนต้องการด ารงชีวิตและมีที่อยู่อาศัยที่
เชื่อมต่อกับธรรมชาติไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและยินดีที่จะด าเนินกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้ 
เกษตรกรรม แม่น้ า ล าธาร ระบบนิเวศ พืชและสัตว์ป่าไว้ 
 7. การสร้างชุมชนเดิมให้เข้มแข็งและผลักดันการเติบโตให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเดิม 
การวางผังและออกแบบควรจะแสวงหาโอกาสที่จะสร้างและส่งเสริมการเติบโตในบริเวณที่พัฒนาจน
หนาแน่นเรียบร้อยแล้วก่อนเป็นล าดับแรก จะเป็นการสร้างชุมชนเดิมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและผลักดันการ
เติบโตให้เกิดขึ้นในชุมชนเดิมก่อนกระจายออกสู่บริเวณรอบนอก ที่มีความหนาแน่นเบาบางก่อนที่จะ
ปล่อยให้เอกชนพัฒนาที่ดินของตนเองอย่างอิสระเสรีด้วยการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม
ในบริเวณชานเมืองและชนบททิ้งไปให้มากไปกว่านี้ 
 8. การจัดหาให้มีทางเลือกของการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย  การวางผังและ
ออกแบบควรจัดหาให้มีทางเลือกของสื่อการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนจ านวนมากต้องการให้มีการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่สะดวกปลอดภัยและพ่ึงพาได้ รวมทั้ง
ทางเดินเท้าข้างถนนและทางจักรยานที่สามารถใช้ได้จริงประชาชนจะไม่สามารถเลิกใช้รถยนต์และ
จักรยานยนต์ได้ จนกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาสื่อทางเลือกอ่ืน ๆ ให้สามารถเดินทางไป
ยังบริเวณท่ีอยากจะไปได้ 
 9. การท าให้การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาสามารถทราบล่วงหน้าได้  
ยุติธรรม  และมีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทุกชุมชนควรก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาที่ชัดเจน
แน่นอนเป็นที่ยอมรับทั่วไปของทุกภาคส่วน และด าเนินการน าไปปฏิบัติตามนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่เป็นไปตามแผนที่คาดหวังไว้ ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะก่อสร้างอาคารในแนวทางที่
สร้างการเติบโตอย่างฉลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
ชุมชนที่ได้วางไว้ ควรได้รับการส่งเสริมหรือมีแรงจูงใจและรางวัลตอบแทนจากภาครัฐหากกระท าตาม
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นโยบายและแผนที่ได้ประกาศใช้ ในขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องสร้างมาตรการขัดขวางหรือไม่ส่งเสริม
การพัฒนาแบบกระจัดกระจายหรือท าให้โครงการพัฒนาแบบที่ไม่สอดคล้องนั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่า
โครงการพัฒนาเพ่ือการเติบโตที่ฉลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 10. การผลักดันให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  การ
ส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกใน
กระบวนการการวางแผนแผนผังที่ได้รับการวางและจัดท าโดยปราศจากการมีส่วนร่วมหรือยุ่งเกี่ยว
ของประชาชนอย่างแข็งขัน จะไม่ได้รับการยอมรับหรือมีพลังขับเคลื่อนในการน าไปปฏิบัติและบังคับ
ใช้ รวมทั้งจะไม่มีชีวิตคงอยู่ได้นาน เมื่อประชาชนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความส าคัญและถูกละเลยไม่
ปรึกษาหารือในการตัดสินใจที่ส าคัญในแผน ก็จะเกิดการต่อต้านเมื่อน าไปปฏิบัติ รวมทั้งก็จะไม่เข้า
ร่วมเพ่ือช่วยหาทางออกเม่ือเผชิญกับปัญหาหรือทางเลือกท่ียากที่จะต้องเลือก 
 

7. ทฤษฎีด้านการปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมืองและสิ่งแวดล้อม 

             ในขณะที่ทฤษฎีด้านองค์ความรู้ (substantive theory) จะให้แนวคิดส าหรับนักวางผังที่
จะน าไปใช้วางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและเนื้อหาของชุมชนและเมือง ทฤษฎีด้านการ
ปฏิบัติการ (procedural theory) เป็นทฤษฎีอีกประเภทหนึ่งที่ให้แนวทางในการท างานวางผังและ
ออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นกระบวนการ ทั้งสองทฤษฎีนี้ต้องใช้ร่วมกัน โดยในขณะที่
ท างานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวางผังและออกแบบ ผู้วางผังและออกแบบก็ต้องน าแนวคิด
จากทฤษฎีด้านองค์ความรู้มาใช้สร้างกรอบเค้าโครงและเนื้อหาของชุมชนและเมือง ทฤษฎีด้านการ
ปฏิบัติการที่ส าคัญเริ่มด้วยแบบจ าลองกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง (urban and 
environmental planning and designing process) การวางผังและออกแบบตามลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพจากชนบทไปสู่ชุมชนเมือง (the Transect) การจัดล าดับความส าคัญ
ของการเติบโต (growth priorities) กระบวนการค้นหา“พ้ืนที่เขียว”(Greenprint) ที่มีความส าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา (development priorities)      

7.1 กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง  

             กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองมีวิวัฒนาการมาจากทฤษฎีและแนวคิดของ 
Patrick Geddes ที่เน้นกระบวนการในการท างานใน 3 ขั้นตอนหลัก คือ survey, analysis, and 
plan หรือ SAP ต่อมาได้มีนักทฤษฎีหลายคน อาทิ J. Brian McLoughlin, George Chadwick และ 
Andreas Faludi ได้พัฒนาให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นที่รู้จักในชื่อแบบจ าลอง
กระบวนการวางแผน "Rational Comprehensive Planning Process Model" (Lang, 2005: 
308) กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองก็ได้รับการพัฒนาโดยมีความคล้ายคลึงกับการ
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วางแผนด้านกายภาพสาขาอ่ืน ๆ และน ามาใช้แทนกระบวนการวางผังและออกแบบในอดีตที่เน้น
เฉพาะขั้นตอนการวางผังและออกแบบแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นกระบวนการวางผังและออกแบบ
ชุมชนเมืองในปัจจุบันโดยทั่วไปประกอบด้วยการท างานหลายขั้นตอนต่อเนื่องกันดังต่อไปนี้ (สิทธิพร 
ภิรมย์รื่น, 2556: 9-18) 
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (data and information gathering) ขั้นตอนแรกใน
กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่และ
โครงการ ส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูล
จากการส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่ที่จะท าการวางผังและออกแบบ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านนโยบาย แผน ผังเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนาต่าง ๆที่จะมี
ผลกระทบกับอนาคตของพ้ืนที่ 

 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) ขั้นตอนที่สองเป็นการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ที่เก็บได้จากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม จัดหมวดหมู่ 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ือสรุปข้อดีและจุด
แข็ง ข้อเสีย จุดอ่อน หรือปัญหา แนวโน้ม ศักยภาพ หรือโอกาส และภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทางด้านพ้ืนที่ โครงการก็ต้องท าการวิ เคราะห์ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(susceptibility to change) เพ่ือสรุปเนื้อหาพ้ืนที่ที่จะคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (given) สมควร
อนุรักษ์พ้ืนที่ที่ควรฟ้ืนฟูและปรับปรุงเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ (rehabilitation, renovation) และ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการรื้อทิ้งเพ่ือพัฒนาใหม่ (redevelopment) 

 1.3 การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (synthesis) ขั้นตอนที่สามเป็นการสังเคราะห์
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเพ่ือน ามาสรุปรวมเป็นนโยบายและความต้องการอย่างกว้างๆ ในการ
วางแผนผังและออกแบบพ้ืนที่โครงการโดยรวมทั้งหมด โดยค านึงความสอดคล้ องกับบริบทและ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ เป็นส าคัญ 

1.4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
(formulation of roles, policies, goals, objectives and targets) ขั้นตอนที่สี่เป็นการก าหนด
นโยบายและความต้องการของการวางแผนในอนาคตอย่างละเอียดและก าหนดเป็นข้อความ 
(statement) ที่มีความหมายอย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจและยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เริ่มจากนโยบายที่กว้างและครอบคลุมทุกเรื่องไปจนถึงความต้องการ
เฉพาะเรื่องที่แคบและชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ ได้แก่ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ใน
อนาคต นโยบายการพัฒนา ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพ่ือน าไปสร้างทางเลือกใน
การด าเนินการและวางผังออกแบบโครงการในรายละเอียดต่อไป 
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1.5 การสร้างทางเลือกในการพัฒนา (alternatives generation) ขั้นตอนที่ห้าเป็น
การน าข้อความด้านความต้องการต่าง ๆ ในอนาคตที่ก าหนดขึ้นและได้รับการยอมรับแต่ยังเป็น
นามธรรมสร้างเป็นรูปธรรมในรูปของแนวทางวางผังและออกแบบหลายๆ แนวทางเลือก เพ่ือท าการ
ประเมินและคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปใช้
พัฒนาพื้นที ่

1.6 การวางผังและออกแบบโครงการ และการเสนอแนวทางการน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ (planning, design and implementation proposals) ขั้นตอนที่หกเป็นการน าแนวทางที่
ได้รับการเลือกว่าเหมาะสมที่สุดไปวางผังและออกแบบโดยละเอียดที่อาจถึงขั้นน าไปก่อสร้างได้ พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการน าแผนและผังไปปฏิบัติซึ่งอาจต้องเสนอแนะด้านองค์กรรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ การก าหนดรายละเอียดโครงการจนถึงระดับที่น าไปก่อสร้างได้ การจัดช่วงระยะเวลา
ในการก่อสร้าง (phasing) การจัดเตรียมงบประมาณก่อสร้างในแต่ละปีรวมทั้งมาตรการด้านกฎหมาย
และด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.7 การน าแผนและผังไปปฏิบัติ (implementation) ขั้นตอนที่เจ็ดเป็นการน าแผน
และผังไปควบคุมหรือพัฒนาตามที่วางไว้ โดยควบคุมการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์
ตามความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้งบประมาณและเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะส าเร็จ
และใช้งานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหาในระหว่างด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดให้ก่อสร้างได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เคยได้
คาดการณ์ไว้ก่อน 

1.8 การประเมินผล (evaluation) ขั้นตอนที่แปดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ 
เป็นการประเมินการท างานวางผังและออกแบบเพ่ือสรุปเป็น “ทฤษฎี” หรือองค์ความรู้ของ
ผู้ด าเนินการ และน า “ทฤษฎี” รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบ
ไปใช้ในการท างานในโครงการอ่ืน ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
 กระบวนการท างานวางผังและออกแบบทั้งแปดขั้นตอนที่กล่าวถึงนี้เป็นการท างานที่ไม่ได้
เป็นล าดับตามแนวยาวเส้นตรง (linear) ทั้งหมด อาจมีการท างานที่ควบคู่กันไป (concurrent) หลาย
ขั้นตอนหรือมีการน าผลย้อนกลับ (feedback) ไปปรับปรุงการท างานในขั้นตอนที่ผ่านมาจนกว่าจะ
สามารถท างานในขั้นตอนต่อไปได้ และในภาพลักษณะกระบวนการท างานวางแผน เมื่อเสร็จสิ้นการ
ท างานในข้ันตอนที่ 8 ก็อาจต้องกลับไปท างานในขั้นตอนที่ 1 ในลักษณะกระบวนการท างานต่อเนื่อง 
(continuing process) เนื่องจากการวางแผนเป็นการท างานต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าชุมชน
เมืองมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงผู้คนที่เกี่ยวข้องมี
การเปลี่ยนแปลง และสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (สิทธิพร 
ภิรมย์รื่น, 2555 :157-208) 
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7.2 การวางผังและออกแบบตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพ จากชนบทไปสู่

ชุมชนเมือง   

  การวางผังและออกแบบชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมควรมีความสอดคล้องตามหลักการของ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานเป็น
ชุมชน จากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง โดยในบริเวณชานเมืองควรมีรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น
และสภาพกายภาพที่เบาบางและพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวจ านวนมาก แล้วค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นตามล าดับ จาก
บริเวณชานเมืองจนถึงจุดสูงสุดที่ศูนย์กลางเมือง ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 15 
   

 
ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพจากชนบท          
ไปสู่เมือง 
ที่มา: Duany, Speck, and Lydon, The Smart Growth Manual (New York: McGraw-Hill, 
2010), 1.4. 
 

หลักการ “รูปตัดตามขวางแสดงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพ
ของการเติบโตจากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง” หรือ “transect” เป็นแนวความคิดที่น ามาจาก
สาขาวิชานิเวศวิทยาที่แสดงความเจริญก้าวหน้าผ่านภาพแสดงความต่อเนื่องของแหล่งที่อยู่อาศัย 
ตัวอย่าง เช่น จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าสู่พ้ืนที่ดินที่อยู่ถัดขึ้นไปและไปสู่เชิงเขา นักนิเวศวิทยาใช้หลักการ “รูป
ตัดตามขวางของการเติบโต” หรือ “transect” เพ่ืออธิบายแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งนี้สนับสนุน
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองสิ่งที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่าง
แน่นแฟ้นอย่างไร เช่น สภาพแร่ธาตุมีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศในท้องถิ่น ในขณะที่ภูมิอากาศใน
ท้องถิ่นก็มีความสัมพันธ์กับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น เป็นต้น 
 หลักการ “รูปตัดขวางของรูปแบบลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพของการ
เติบโตเป็นชุมชนจากชนบทไปสู่ชุมชนเมือง” แสดงระบบการจัดการแบ่งประเภทพ้ืนที่เหล่านี้ที่ขยาย



  55 

ออกไป รวมถึงความต่อเนื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยมนุษย์ในรูปแบบความหนาแน่นและความ
หลากหลายที่เพิ่มขึ้น จากแผ่นดินที่เป็นชนบทไปจนถึงศูนย์กลางชุมชนเมือง การวางผังและออกแบบ
ทุกระดับ ควรให้สอดคล้องกับตรรกะการเปลี่ยนผ่านจากขอบรอบนอกพ้ืนที่ธรรมชาติไปสู่ศูนย์กลางที่
มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น การคมนาคมขนส่ง การปลูกต้นไม้ การก่อสร้างอาคาร การถอยร่น และ
รายละเอียดจ านวนมากนับไม่ถ้วนทั้งหมดของแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่ผันแปรไปตามหลักของ  
“transect” สิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่เพียงแต่การเปลี่ยนผ่าน (transition) ระหว่างแต่ละย่านการเติบโตได้
ท าอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นไปอย่างทันทีทันใด เช่น ถนนในย่านพาณิชยกรรมสายหลัก
สามารถอยู่ติดกับสวนสาธารณะกลางเมืองได้ แต่ควรจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละย่านมีความคงที่หรือคล้ายคลึงกันภายในย่านนั้น ๆ และสนับสนุนซึ่งกันและ
กันหรือไม่ ตรรกะของสถานที่ที่ว่านี้สัมพันธ์กับเทคนิคที่น าไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองที่
ยั่งยืน ซึ่งในทางกลับกันช่วยท าให้มีความหลากหลายของวิถีชีวิตที่หลายคนปรารถนา และมีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชน (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2559 :37) 

หลักการวางผังและออกแบบตาม “transect”มีสาระส าคัญเป็นการวางแผนผังและออกแบบ
ที่สอดคล้องตามเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพ 
ของการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนจากชุมชนชนบทไปสู่ศูนย์กลางชุมชนเมือง โดยเน้นการพัฒนาในบริเวณ
ชนบทและชานเมืองอย่างเบาบาง อาคารตั้งอยู่ห่างกัน บริเวณสนามมีพ้ืนที่ว่างจ านวนมาก แล้วค่อยๆ 
เพ่ิมความหนาแน่นและเข้มข้นของลักษณะทางกายภาพเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ เข้าสู่บริเวณขอบนอก
ของชุมชนชานเมือง เขตชั้นนอก เขตชั้นกลาง เขตชั้นในและศูนย์กลางเมือง ตามลักษณะทางกายภาพ
ที่แสดงในภาพที่ 13 ทั้งนี้รวมถึงบรรดากฎหมายท้องถิ่นท่ีน ามาใช้ควบคุมการพัฒนาก็ควรมีข้อก าหนด
การควบคุม (zoning ordinance) เช่น ความหนาแน่น ความสูง ระยะถ่อยร่น ระยะห่างระหว่าง
อาคาร FAR, ORS และอ่ืน ๆ ระหว่างแต่ละเขตของการควบคุมที่แตกต่างกันอีกด้วย  (Duany, 
Speck, and Lydon, 2011: 1.4) 

7.3 การจัดล าดับความส าคัญของการเติบโต (Growth Priorities)  

การเติบโตอย่างฉลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรได้รับการจัดล าดับความส าคัญให้
สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพของการตั้ง
ถิ่นฐานเป็นชุมชน จากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง หรือ “transect”  หรืออีกนัยหนึ่ง การเติบโต
อย่างชาญฉลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจะพัฒนาในบริเวณศูนย์กลางเมืองที่มีโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้หนาแน่นและกระชับมากขึ้น ก่อนจะกระจายการพัฒนาออกไปสู่
บริเวณโดยรอบ จากศูนย์กลางเมืองขยายออกไปสู่ชานเมือง การเติบโตอย่างฉลาดและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนช่วยก ากับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และการพัฒนาของภาคเอกชน
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เพ่ือให้ได้รับผลก าไรอย่างสูงต่อส่วนรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ลู่ทางนี้ต้องการ
การก าหนดล าดับความส าคัญที่ชัดเจนของทางเลือกการพัฒนาหรือการเติบโต จากที่ “ฉลาดและ
ยั่งยืนมากที่สุด” ไปหา “ที่โง่เขลาและไม่ยั่งยืนมากที่สุด” ซึ่งควรจะมีล าดับก่อนหลังของการพัฒนา 
ดังนี้ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2555: 39) 

ล าดับที่ 1.  การฟ้ืนฟูบูรณะคืนชีวิตให้ชุมชนเมือง (urban revitalization) 
ล าดับที่ 2.  การพัฒนาเติมเต็มที่ว่างในชุมชนเมืองเดิม (urban infill) 
ล าดับที่ 3.  การขยายชุมชนเมืองออกไปสู่บริเวณโดยรอบ (urban extension) 
ล าดับที่ 4.  การปรับปรุงชุมชนชานเมือง (suburban retrofit) 
ล าดับที่ 5.  การขยายชุมชนชานเมือง (suburban extension) 
ล าดับที่ 6.  การก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่บนโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม (new neighborhoods 

on existing infrastructure) 
ล าดับที่ 7.   การก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่ที่ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ (new neighborhoods 

requiring new infrastructure) 
ล าดับที่ 8.  การก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่บนบริเวณพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมเปราะบาง (new 

neighborhoods in environmentally sensitive areas)  

7.4 กระบวนการค้นหา “พื้นที่เขียว” (Greenprint) ที่มีความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ 

หลักการและสาระส าคัญของการวางผังและออกแบบเพ่ือการเติบโตอย่างชาญฉลาดและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งก็คือ การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หรือ “พ้ืนที่เขียว”ไว้เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยาวนานที่สุด เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้เมื่อน ามาพัฒนาแล้วจะ
สูญเสียคุณสมบัติเบื้องต้นของ“พ้ืนที่เขียว”ไปตลอดไม่สามารถฟ้ืนคืนกลับมาได้อีก หรือในอนาคตอาจ
มีเทคโนโลยีช่วยให้ท าได้แต่ก็คงมีค่าใช้จ่ายสูง กระบวนการค้นหา “พ้ืนที่เขียว”เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาวางผังและออกแบบชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการและวิธีการค้นหาพ้ืนที่เขียวนี้ ริเริ่มน ามาใช้เป็นครั้งแรกโดยองค์การที่ชื่อ “the 
National Lands Trust” ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกชื่อว่า “Greenprint” หรือ“การพิมพ์พ้ืนที่สี
เขียว” มาใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ภูมิภาค เพ่ือใช้
เป็นแนวทางเบื้องต้น แนะน าบริเวณท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส าหรับการเติบโต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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           1) การจัดท าแผนที่บันทึกร่องรอยพ้ืนที่เขียวเดิม (map the Greenprint) 
ขั้นตอนแรกเป็นการระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิภาคท่ีสะสมไว้และเพ่ิมพูนขึ้นมาลง

บนแผนที่ องค์ประกอบทั้ง 9 อย่างที่จะต้องก าหนดต าแหน่งที่ตั้งลงในแผนที่ คือ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 
2559 :50) 

 1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าและเขตกันชน (wetland and their buffers) 
2. เส้นทางน้ าหลาก และท่ีราบน้ าท่วมถึง (floodways and floodplains) 
3. พ้ืนที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate and steep slopes) 
4. บริเวณแหล่งเติมน้ าใต้ดิน (aquifer recharge areas)  
5. พ้ืนที่ป่าไม้ (woodlands) 
6. พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได้ (productive farmland) 
7. แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าที่ส าคัญ (significance wildlife habitats) 
8. ลักษณะเรื่องราวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม  

(historical, archeological and cultural features) 
9. บริเวณทิวทัศน์ที่มองเห็นจากถนนสาธารณะ (scenic viewsheds from public  

roads) 
           2) การจัดท าแผนที่พ้ืนที่ชนบทที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่พัฒนา (map the rural 
preserve land)  

ขั้นตอนที่สอง เป็นการบ่งชี้ที่ดินที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้ปราศจากการพัฒนา ขั้นตอนนี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสงวนรักษาพ้ืนที่เปิดโล่ง นั่นก็คือ เพ่ือพิจารณาว่าบริเวณไหนและลักษณะ
เรื่องราวธรรมชาติอะไรคือพ้ืนที่และสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์อย่างจริงจัง พ้ืนที่ชนบทที่ควรได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ (rural preserve land) ประกอบด้วยบางส่วนของ “พ้ืนที่เขียว (Greenprint)” ตามที่
กล่าวข้างต้น (หัวข้อที่ 1) ที่ห้ามไม่ให้มีการพัฒนาในอนาคต โดยการใช้กฎหมาย ข้อก าหนด หรือ
ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ดินที่ได้รับการคุ้มครองทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นตัวก าหนดศูนย์กลาง แกนหรือแก่น
ของแหล่งทรัพยากรพ้ืนที่เปิดโล่งธรรมชาติที่จะได้รับการขยายออกไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไป    
แผนที่ที่ได้จากกระบวนการท างานในขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่ามีส่วนของภูมิภาคเพียงเล็กน้อยมาก 
แม้กระทั่งในบริเวณพ้ืนที่เขียว ที่จะปลอดภัยจริง ๆ จากการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย แผนที่
บันทึก “พ้ืนที่ชนบทที่ต้องอนุรักษ์ไว้” จะท าหน้าที่เตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า การเติบโตอย่างฉลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรรับรู้และยอมรับ “พ้ืนที่ชนบทที่ควรได้รับการอนุรักษ์”คือ พ้ืนที่เปิดโล่ง
ที่เป็นสาระที่ส าคัญหรือแก่นของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
ความส าคัญนี้สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2559: 51) 
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           3) การจัดท าแผนที่เขตชนบทที่ส ารองไว้เพ่ือสงวนรักษาเพ่ิมเติม (map the rural reserve 
land)  ขั้นตอนที่ 3 เป็นการระบุที่ดินชนบทเพ่ิมเติมที่ควรได้รับการคุ้มครอง “พ้ืนที่ชนบทที่ส ารอง
รักษาไว้เพ่ิมเติม” (rural reserve land) เป็นส่วนเพ่ิมเติมขึ้นมาจากพ้ืนที่ชนบทที่อนุรักษ์ไว้       
(rural preserve land) เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนองความต้องการของพ้ืนที่เขียว (Greenprint)     
ของภูมิภาค ขั้นแรกในการสร้างพ้ืนที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้เพ่ิมเติมก็คือ การพิจารณาตรวจสอบพ้ืนที่
สีเขียวที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ของลักษณะเรื่องราวที่ส าคัญด้านพ้ืนที่เขียวควร
รวมไว้ในพ้ืนที่ชนบทที่ส ารองไว้ แต่ลักษณะบางอย่าง ดังเช่นพ้ืนที่ลาดชันปานกลาง อาจไม่สามารถให้
เหตุผลว่าส าคัญเพียงพอที่จะสงวนรักษาไว้ และอาจจ าเป็นที่จะตัดออกหรือทิ้งไว้ ขั้นต่อไป โครงสร้าง
พ้ืนที่เปิดโล่งของพ้ืนที่ชนบทที่ส ารองไว้ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือส ารองเอาไว้เพ่ิมเติม 
เพ่ือสร้างระบบพื้นที่ธรรมชาติแนวยาว (natural corridor) ต่อเนื่อง  

เมื่อได้จัดท าแผนที่หรือก าหนดไว้บนแผนที่แล้ว พ้ืนที่เขตชนบทส ารองควรระบุอย่างชัดเจน
ถึงบริเวณพ้ืนที่ที่มีล าดับความส าคัญสูงสุดส าหรับการคุ้มครองพ้ืนที่เปิดโล่ง และควรพิจารณาน า 
“พ้ืนที่เขตชนบทส ารองที่อ่อนไหวหรือเปราะบาง” ไปก าหนดเป็นพ้ืนที่เขตชนบทที่สมควรได้รับการ
อนุรักษ์และสงวนรักษาและได้รับการคุ้มครอง  (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2559: 52) 
           แผนที่แสดง “พ้ืนที่เขียว” ทั้ง 3 ประเภทนี้ ควรน าไปเป็นพ้ืนฐานพิจารณาประกอบการวาง
ผังและออกแบบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม และการก าหนดล าดับความส าคัญของการพัฒนาว่าควร
จะอยู่ในภาคส่วนใด (ตามข้อ 7.5) 

7.5 การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา (Development Priorities)  

                บริเวณพ้ืนที่ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความเหมาะสมในการพัฒนาที่แตกต่าง
กันในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นพ้ืนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเติบโตต้องมีการจัดล าดับศักดิ์ของการ
พัฒนา ที่แสดงช่วงระยะเวลาและล าดับความส าคัญที่สมควรได้รับการพัฒนา ในบริเวณชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทจะมีต าแหน่งที่ตั้งของการเติบโต ตั้งแต่ “ฉลาดและยั่งยืนที่สุด” ไปจนถึง “โง่เขลา
และไม่ยั่งยืนที่สุด” ล าดับศักดิ์เหล่านี้ควรแสดงและปรากฏในผังแม่บทระยะยาวของการพัฒนาพ้ืนที่ 
ในฐานะที่เป็นภาคส่วนการพัฒนา (development sectors) ที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญบน
แผนผังการพัฒนาตั้งแต่ในระดับภูมิภาคลงมาจนถึงระดับชุมชนเมือง ซึ่งแต่ละภาคส่วนควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2559: 53) 

1. บริเวณภาคส่วนที่มีเจตนาจะพัฒนาให้เติบโต (intended growth sectors) ได้แก่บริเวณ
ที่มีล าดับความส าคัญสูงและต้องได้รับการพัฒนาก่อนพื้นที่อ่ืน ๆ เช่นพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาเติมเต็มที่
ว่างในชุมชนเมืองที่การพัฒนาไปแล้ว (urban infill) พ้ืนที่พัฒนาไปแล้วและเสื่อมโทรมลง (brownfield 
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sites) และพ้ืนที่โดยรอบสถานีหรือที่หยุดยานพาหนะในระบบขนส่งมวลชน (transit stop) และป้าย
จอดรถประจ าทาง (bus stop) 

2. บริเวณภาคส่วนที่ควรควบคุมการเติบโต (controlled growth sectors) ได้แก่บริเวณ
ล าดับความส าคัญปานกลาง เช่น บริเวณส ารองไว้ส าหรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต และ
บริเวณพ้ืนที่เว้นว่างที่ยังไม่มีการพัฒนาแบบเติมเต็มที่ว่างในชานเมืองที่มีการพัฒนาแล้ว (rural infill) 
บริเวณเหล่านี้สมควรได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อบริเวณที่ 1 ได้รับการพัฒนาไปหมดแล้ว จึงจ าเป็นต้อง
ควบคุมการพัฒนาอย่างเข้มงวดไว้ก่อน 

3. บริเวณภาคส่วนที่ควรจ ากัดการเติบโต (restricted growth sectors) ได้แก่บริเวณล าดับ
ความส าคัญต่ า เช่น บริเวณส ารองไว้ส าหรับการขยายตัวของชุมชนชานเมืองในอนาคต และบริเวณ
ส ารองไว้ส าหรับการพัฒนาใหม่ในอนาคตบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในบริเวณชานเมือง 

4. บริเวณภาคส่วนที่ไม่ควรเติบโต (no-growth sectors) ได้แก่บริเวณที่เมื่อจะมีการพัฒนา
จ าเป็นต้องมีการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ทั้งหมดด้วยงบประมาณที่สูง หรือท าเลที่ตั้งที่มี
ความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี พ้ืนที่ป่าต้นน้ า พ้ืนที่ลาดชัน ภูเขา ฯลฯ 

 

8. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 

      กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองและสิ่งแวดล้อมมีอยู่หลายฉบับ ในที่นี้ ผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาเฉพาะกฎหมายแม่บทที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ .2518 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เท่านั้น 

8.1 พระราชบัญญัติด้านการผังเมือง 

                พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
                      1) สาระส าคัญของกฎหมาย  
                       พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ถือเป็นกฎหมายส าคัญในการควบคุมดูแลการพัฒนาและการ
ใช้พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม และวิถีชีวิต
ของชุมชนว่าในพ้ืนที่ใดควรจะมีการพัฒนาอย่างไร หรือมีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพียงใด 
เช่น การพัฒนาพื้นที่ชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นพ้ืนที่ที่ต้องมี
การอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปกรรม เป็นต้น  
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                       พระราชบัญญัติการผังเมืองได้ให้นิยามศัพท์ในทางผังเมืองที่ส าคัญไว้ ดังนี้  
(สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 25561)  
                     “การผังเมือง” คือ การวาง จัดท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และผัง
เมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของ
เมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพ่ือให้มีหรื อท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือด ารง รักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ (มาตรา 4) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตามนิยามนี้ ผังเมือง และการวางผังเมืองมีขอบเขต 
ครอบคลุมพ้ืนที่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพทุกมิติไปจนถึงการอนุรักษ์
และสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
                  “ผังเมืองรวม” คือ แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้ง มาตรการควบคุมโดยทั่วไป 
หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้าน
การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ สาธารณะและ
สภาพแวดล้อมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง (มาตรา 4) ผังเมืองรวมเป็นผังเมืองเพียงฉบับ
เดียวที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจัดท าส าเร็จจนประกาศใช้บังคับในรูปกฎกระทรวง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนต่าง ๆ 
                    “ผังเมืองเฉพาะ” คือ แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือประโยชน์แก่
การผังเมือง (มาตรา 4) ผังเมืองเฉพาะเป็นผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถด าเนินการ
วางและจัดท าส าเร็จได้แม้แต่ผังเดียว นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองฉบับปัจจุบัน เมื่อ 
พ.ศ. 2518 
                    ในขณะที่ “การวางและจัดท าผังเมืองรวม” จะต้องมีองค์ประกอบตาม มาตรา 17 
โดย มาตรา 21 ก าหนดให้มีคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มี
การวางและจัดท าผังเมืองรวม หรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการผังเมืองหากท้องที่ดังกล่าวคาบเกี่ยว
ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าข้ึน (มาตรา 4)   
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                  2) ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                       ผู้ได้รับมอบอ านาจจากพระราชบัญญัติในการน าไปใช้บังคับ คือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยการเสนอจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เป็นเจ้าพนักงานการผัง 
                    3) แนวทางน าไปใช้ 
                       แนวทางน าไปใช้สนับสนุนการควบคุมการพัฒนาเมืองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ 
กระทรวงมหาดไทยใช้ในรูปกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน
ต่าง ๆ ในขณะที่สภานิติบัญญัติใช้ในรูปพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏการน าไปใช้ 
                  4) ตัวอย่างการน าไปใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
                     กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสงขลา พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2540 ซึ่งหมดอายุการใช้บังคับแล้ว 
                     กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา พ.ศ.2548 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 124 ก ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งหมดอายุการใช้
บังคับแล้ว เช่นกัน 
                    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 4 ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 มกราคม 2560  ซึ่งประกาศบังคับใช้ 
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 และสิ้นสุดบังคับใช้วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 ผังเมืองรวมจังหวัด
ฉบับนี้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสงขลาทั้งหมด ซึ่งรวมบริเวณเกาะยอด้วย 
 

8.2 พระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม 

                    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
                      1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
25561b) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถือเป็นกฎหมายแม่บทส าคัญในการควบคุมจัดการและดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการพัฒนาไม่ว่าโดยรัฐหรือเอกชนก็ตาม 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
และมีความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน โดยต้องมีการวางแผนจัดการที่ดี มี
การควบคุมท้ังด้านนโยบาย และการปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในด้านการควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน 
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                      2) ผู้ได้รับมอบอ านาจ  
                         ผู้ได้รับมอบอ านาจจากพระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ในการน าไปใช้
บังคับ ก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      3) แนวทางน าไปใช้ 
                         แนวทางน าไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการพัฒนาเมือง 
คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสามารถน าใช้ ในรูปประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
                     4) ตัวอย่างการน าไปใช้ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สงขลา 
                       ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบล
แม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบล
บ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษท่ี 91ง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
และการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, พ.ศ. 2561a) 
                         ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษที่ 219ง ลงวันที่ 1 5 
กันยายน พ.ศ.2558 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, พ.ศ. 
2561b) 
                       ในปัจจุบัน อ าเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้รับการประกาศ ให้เป็นเขต 
ควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดให้ท้องที่เขต
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนา
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, พ.ศ. 2561f) (ภาพท่ี 16)  



  63 

 
ภาพที่ 16 เขตควบคุมมลพิษอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

8.3 พระราชบัญญัติด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

                 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 
             1) สาระส าคัญของกฎหมาย 
               พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
จึงเป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุด สามารถน าไปใช้ใน
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพ่ือความสะดวกในการดูแล จัดการภายในพ้ืนที่ 
สาระส าคัญที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีดังนี้ (กรมศิลปากร, 2561) 
            การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตโบราณสถานตามที่เห็นสมควร หากจะเพิกถอนหรือแก้ไข
ภายหลัง ก็ด าเนินการได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หาก
เจ้าของไม่ยินยอมก็สามารถร้องต่อศาลภายในสามสิบวันหลังจากได้รับแจ้งจากอธิบดี ขอให้ศาลมี
ค าสั่งระงับการขึ้นทะเบียนหรือการก าหนดเขตได้ (มาตรา 7) 
             การควบคุมการปลูกสร้างอาคาร พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อ านาจห้ามปลูกสร้างอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับ
อนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารนั้นภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่
วันได้รับค าสั่ง ผู้ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามค าสั่งอธิบดี จะมีความผิดฐานขัด
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ค าสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีมีอ านาจด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือ
ผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น (มาตรา 7 ทวิ) 
             การแจ้งโบราณสถานช ารุดเสียหาย โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและมี
เจ้าของหากช ารุดเสียหายให้เจ้าของแจ้งอธิบดีภายในสามสิบวัน (มาตรา 9) 
              การซ่อมแซมโบราณสถาน ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย 
เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคาร
ภายในบริเวณโบราณสถาน ไม่ได้เว้นแต่จะท าตามค าสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี (มาตรา 10) 
              การครอบครองโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ผู้ใดเก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน 
หรือฝัง หรือทอดทิ้ง โดยพฤติการณ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ และเบียดบังเอา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่
เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 31) 
              การซื้อขายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ผู้ใดซ่อนเร้น จ าหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อรับ
จ าน า หรือรับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันได้มาโดยการกระท าความผิดตาม
มาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 31 ทวิ) 
              การบุกรุกโบราณสถาน ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า 
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
หรือทัง้จ าทั้งปรับถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 32) 
              การท าลายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้
ประโยชน์หรือท าให้สูญหายซึ่งโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 33) 
                 การประกาศเขตโบราณสถาน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 7 มอบอ านาจให้อธิบดีกรมศิลปากร มี
อ านาจในการก าหนดเขตโบราณสถาน โดยโบราณสถานตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้
สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย และตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ก าแพงเมือง-คูเมืองเป็นที่ดินของรัฐ ถือเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ใน
ความดูแลของกรมธนารักษ์ จะเห็นได้ว่า ตามความหมายของค าว่า “แหล่งศิลปกรรม” ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมความหมายเดียวกันกับโบราณสถาน
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ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ดังนั้น ก าแพงเมือง-คูเมือง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518 จึงเป็นโบราณสถานด้วย 
            2) ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                 ผู้ได้รับมอบอ านาจจากพระราชบัญญัติ ฯ ในการน าไปใช้บังคับ คืออธิบดีกรมศิลปากร 
สามารถใช้อ านาจที่ได้รับมอบจากพระราชบัญญัติ โดยการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ 
(มาตรา 7) หากเห็นว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าและสมควร 
            3) แนวทางน าไปใช้ 
                 แนวทางน าไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และควบคุมการพัฒนา
เมือง โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถน าไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาในเมือง
และย่านประวัติศาสตร์ โดยการประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร ซากอาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญในประวัติศาสตร์ ให้เป็นโบราณสถาน ซึ่งจะมีผลบังคับไม่ให้มีการรื้อท าลาย ดัดแปลง 
หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร รวมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่ในเขต
โบราณสถานและบริเวณโดยรอบ รักษาสภาพแวดล้อมของโบราณสถานให้คงอยู่ในสภาพเดิม ป้องกัน
ผู้บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ อันจะท าให้โบราณสถานเสื่อมโทรมหรือถูกบดบังโดยการต่อเติมหรือ
สร้างอาคารใหม่ท่ีไม่เคารพโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
             4) ตัวอย่างการน าไปใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
               กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ตัวอย่าง เช่น โบราณสถาน
วัดท้ายยอ โบราณสถานวัดแหลมพ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถานเล่มที่ 114 พิเศษ 81 ง 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, พ.ศ. 2561c) 

8.4 พระราชบัญญัติด้านการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และ เทศบัญญัติ 

             พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
             1) สาระส าคัญของกฎหมาย 
              พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ ไข เ พ่ิม เติม  โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ถือเป็นกฎหมายหลัก
อีกฉบับหนึ่งที่ถูกน ามาบังคับใช้ในการควบคุมดูแลให้การก่อสร้างอาคารหรือสถานที่มีความปลอดภัย
และถูกต้องตามมาตรฐานของการก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ในระดับจังหวัด อ าเภอ 
หรือต าบล) มีภาระหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับนี้ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
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ก่อสร้าง และมีอ านาจในการควบคุมสั่งการหรือให้มีการระงับการก่อสร้างได้หากการด าเนินการนั้นไม่
ถูกต้องหรือขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การก่อสร้างอาคารสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังให้อ านาจท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุม
อาคารบางประเภทในแต่ละบริเวณกฎกระทรวงที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เพ่ือควบคุมอาคารภายในเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีการวางและจัดท าผังเมืองรวม หรือในแต่ละท้องที่
ที่มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 25561f) 
   การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารโดยพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 2) 
  ชุมชนใดก็ตามท่ีมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมสามารถน าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
มาใช้ได้โดยอัตโนมัติ  ส าหรับเขตท้องที่ท่ีได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองหรือเขตท้องที่ท่ีได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผัง
เมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  ในขณะที่มีการก่อสร้าง อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรง
มหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม 
  อ านาจในการออกกฎกระทรวง พระราชบัญญัติติควบคุมอาคารระบุไว้ว่าเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออก
กฎกระทรวง (มาตรา 8) 
 
              กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เป็นกฎกระทรวงที่ก าหนดนิยามของรูปแบบอาคารและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ ใช้ใน
ข้อก าหนดผังเมืองรวม ประกอบด้วย เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ พ้ืนที่อาคาร ดาดฟ้า      
ที่ว่าง ถนนสาธารณะ เป็นต้น 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เป็นกฎกระทรวงที่ใช้อ้างอิงในการนิยามรูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ในข้อก าหนดของผังเมืองรวมประกอบด้วย นิยามของรูปแบบอาคารและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น 
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อาคารที่อยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 การใช้บังคับกฎหมายไม่มีการบังคับย้อนหลัง นอกจากนี้ยังมีการก าหนดลักษณะของ
อาคาร รวมทั้งความสูงและระยะถอยร่นรวมทั้งที่ว่างของอาคารต่าง ๆ อีกด้วย อาคารที่มีอยู่แล้วใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ก่อนหรือในวันประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดอาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่า
ด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 
             2) ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                  ผู้ ได้ รับมอบอ านาจจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในการน า ไปใช้  คื อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  
               3) แนวทางการน าไปใช้  
                  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการปลูกสร้างและดัดแปลงอาคารบาง
ประเภทในแต่ละบริเวณที่ก าหนดภายในเขตการปกครองของตนเอง นอกจากนี้ ยังให้อ านาจ
กระทรวงมหาดไทย ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกประกาศหรือกฎกระทรวงเพ่ือควบคุมการ
ปลูกสร้างและดัดแปลงอาคารบางประเภทในแต่ละบริเวณที่ก าหนดได้ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยมีอายุการใช้บังคับเพียง 1 ปี หลังจากนั้นต้องออกกฎกระทรวงมาใช้บังคับแทน 
                 4) ตัวอย่างการน าไปใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
                  เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางประเภท ในเขตท้องที่เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษที่ 21 ง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ.2557 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, พ.ศ. 2561d) 
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8.5  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  

             1) สาระส าคัญของกฎหมาย 
               พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีมาตราที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางและจัดท า
ผังเมืองและสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องที่ ดังต่อไปนี้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 25561)  
 “โรงแรม”พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า คือ สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
 สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษาท้ังนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผล
ก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
 สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
 สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
                กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 
  กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการก าหนดรูปแบบของที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวและรูปแบบ
ของโรงแรมในลักษณะต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม คือ 
  สถานที่พักท่ีมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและ
มีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค าว่า 
“โรงแรม” ในมาตรา 4 
   โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
     (1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
    (2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือ
สถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
      (3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือ
สถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา 



  69 

  (4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่
ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ และห้องประชุมสัมมนา 
 
 ประกาศกรมการท่องเที่ยวเรื่อง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย พ.ศ.2554 
 ประกาศฉบับนี้ได้นิยาม “โฮมสเตย์ไทย”ว่าการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยว
จะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถ
น ามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน 
โดยมีค่าตอบแทน และจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบ
กิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็นไปตามบทนิยามค าว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการท่องเที่ยว ก าหนด            
              2) ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                  ผู้ได้รับมอบอ านาจจากพระราชบัญญัติในการน าไปใช้บังคับมีคณะกรรมการส่งเสริม
และก ากับธุรกิจโรงแรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเที่ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนสมาคม
โรงแรมไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือด้าน
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการกระจายผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมไปตาม
ประเภทของโรงแรมท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 เป็นกรรมการ 
             3) แนวทางน าไปใช้  
                  แนวทางน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท  
              4) ตัวอย่างการน าไปใช้  
                 พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม สามารถน าไปใช้
อ้างอิงในกฎกระทรวง ประกาศ และข้อบัญญัติของท้องถิ่น ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติด้าน
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การผังเมือง สิ่งแวดล้อม และควบคุมอาคาร ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงผังเมืองรวม ประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อบัญญัติควบคุมอาคารของท้องถิ่น เป็นต้น ดังเช่น  
               ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
เพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 129/ตอนพิเศษที่ 133 ง หน้า233/ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 
(ฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2561e) 
              พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่ง
ในต าบลชิงโค ต าบลหัวเขา ต าบลสทิงหม้อ ต าบลบ่อยาง ต าบลเกาะยอ ต าบลเขารูปช้าง และต าบล
พะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ฐานข้อมูลราชกิจจานุ เบกษาและการพัฒนากฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, 2561f) 
 

9. การศึกษาเอกสาร งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

               เอกสาร งานวิจัย และกรณีศึกษา ที่ผู้วิจัยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลสื่ออีเล็กทรอนิกส์ พบว่า
มีการวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิตที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเกาะ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ 
การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและบริเวณพ้ืนที่
เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา (อัญชลี ตันวานิช, 2532) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
รูปแบบการพัฒนาที่ดินกรณีศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา (นิตินัย สาริวาท, 2533) การศึกษาสภาพและ
ผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
(กฤตยา ไชยกาฬ, 2553) การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษา
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (มนธิรา เสรีเวสารัตน์ , 2561) สาระส าคัญโดยสังเขปของ
การวิจัยเหล่านี้ มีดังต่อไปนี้ 

9.1 การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ท่ีมีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและ

บริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา 

             วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบน 
ถนนเกาะยอและบริเวณพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา โดย นางสาวอัญชลี ตันวานิช เมื่อ พ.ศ.2532 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (อัญชลี ตันวานิช, 2532) 
             1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากรก่อนและหลังมีการสร้าง
สะพานติณสูลานนท์ของพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ 
               2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 
               3. เพื่อระบุผลกระทบในด้านการใช้ที่ดินจากสะพานติณสูลานนท์ 
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               4. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
               5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 
               โดยมีขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
               1. ระดับจังหวัด ศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดสงขลา ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และประชากร 
               2. ระดับชุมชน ได้แก่ พื้นที่ต าบลเกาะยอท้ังต าบล 
               3. บริเวณที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ต าบลพะวง ต าบลสทิงหม้อ บริเวณท่าแพ
ขนานยนต์ และตัวเมืองสงขลา 
             ผลสรุปและเสนอแนะจากการวิจัย 
            แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินที่เหมาะสม ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าสะพานติณสูลานนท์
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต าบลเกาะยอและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง อันได้แก่ ต าบลพะวง ต าบลสทิงหม้อ 
บริเวณท่าแพขนานยนต์ และตัวเมืองสงขลา ต าบลเกาะยอเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากภาคการเกษตรเป็นนอกภาคการเกษตร โดยเปลี่ยนเป็นทางหลวง 
ถนนรอบเกาะ สวนอาหาร สถาบันทักษิณคดีศึกษา บ้านพักอาศัย ร้านค้า สวนรัชมังคลาภิเษก ตลาด
นัด ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดความเหลื่อมล้ าในระดับรายได้ ที่ดินมีราคาสูงขึ้น มีอาชีพหลากหลาย ส่วน
ทางด้านสังคมและประชากร มีคนอพยพย้ายถิ่นเข้าเกาะยอมากข้ึน เปลี่ยนจากสังคมปิดเป็นสังคมเปิด 
นอกจากนี้สะพานติณสูลานนท์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคมนาคมของจังหวัดสงขลา 
โดยมีผลให้แพขนานยนต์ลดความส าคัญลง ขณะเดียวกันเกาะยอมีบทบาทเป็นทางผ่านและจุดรับ-ส่ง 
การคมนาคมที่ส าคัญ ส่งผลให้พ้ืนที่เกี่ยวเนื่องต าบลพะวงและต าบลสทิงหม้อกลายเป็นทางผ่านการ
คมนาคมท่ีส าคัญ ต าบลพะวงเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากที่ว่าง 
ที่นา ที่ลุ่มเป็น ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ สถานจ าหน่ายน้ ามัน และที่ดินมีราคาสูงขึ้น ส่วนต าบล
สทิงหม้อ เป็นที่ตั้งก่ิงอ าเภอสิงหนคร ที่ดินมีราคาสูงขึ้น ส าหรับตัวเมืองสงขลาและบริเวณท่าแพขนาน
ยนต์กลายเป็นเมืองนอกเส้นทางการคมนาคม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ืออนุรักษ์
เกาะยอให้มากท่ีสุด โดยพัฒนาต าบลสทิงหม้อเป็นแหล่งการค้าการบริการรองรับโครงการต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึนและจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูตัวเมืองสงขลา
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและธรรมชาติและชุมชนโบราณ 
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9.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรูปแบบการพัฒนาที่ดินกรณีศึกษาอ าเภอ

เมืองสงขลา 

             วิทยานิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา โดย นายนิตินัย สาริวาท เมื่อ พ.ศ.2533 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (นิตินัย 
สาริวาท, 2533) 
                1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา 
                2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่ศึกษา
ในช่วง พ.ศ. 2536-2550 
                 3. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ กับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2536-2550 
                 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองสงขลา 
              วิธีการวิจัยใช้วิธีการศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มุ่งเน้นในการลงพ้ืนที่ ส ารวจ
และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและพ้ืนที่ศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย เพ่ือ
ศึกษาเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2550 (เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (GIS) ที่ไม่มีการจัดท าข้อมูลใน พ.ศ. 2536 จึงท า
การวิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลใน พ.ศ. 2533) และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพ่ือเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของพ้ืนที่เขตเมืองด้วยสายตา ใช้ประกอบการ
พิจารณาร่วมกับข้อมูลการพัฒนาที่ดินที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่   ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และได้เก็บรวมรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละปีเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีน าเสนอผล
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
              ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ  
              ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
              ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
              ผลสรุปจากการวิจัย พบว่า 
              1. จากการศึกษาแนวคิดเรื่องปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่ดิน เมื่อน ามาพิจารณากับ
อ าเภอเมืองสงขลาเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจ มีปัจจัยหลากหลายที่คอยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
ดึงดูดให้ นักลงทุนพัฒนาที่ดินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาลงทุนเพ่ือผลตอบแทนทางด้านผล
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ก าไรและผลประโยชน์ทางด้านสังคม โดยภายในพ้ืนที่เดียวมีภูมิประเทศที่หลากหลาย คือ ทางด้าน 
ทิศเหนือเป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล ขนาบด้วยอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา มีเกาะที่เป็นที่อยู่อาศัยที่่
ส าคัญตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา คือ เกาะยอ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งอ่าวไทย เป็น
ชายหาดทอดยาว ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสลับภูเขา เป็นต้น มีศักยภาพและ
ความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมมีทางเลือกส าหรับการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ มีสถานที่อ านวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้จะ
ท าให้เมืองมีความเจริญอย่างรวดเร็ว  สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คอยกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาที่ดิน  เนื่องจากอ าเภอเมืองสงขลามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งภาคพาณิชยกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการประมง ในความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้
ท าให้ดึงดูดนักลงทุนด้านการค้าและนักพัฒนาที่ดินเข้ามาในพื้นที่ จากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวสรุป
มาท้ังหมดนี้เป็นผลท าให้อ าเภอเมืองสงขลาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง ทางด้านกายภาพ และทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
            2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากนโยบายและการลงทุนพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
ท าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการวิเคราะห์หาค่าความช านาญ
พิเศษ (LQ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2536-2550 ภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นสาขาการผลิตที่เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ให้แก่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสาขาการผลิตหลักในปัจจุบัน 
ประกอบกับภาคการค้าและบริการก็ยังคงมีความแข็งแกร่ง คอยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการเพ่ิม
ผลผลิต ส่วนภาคการเกษตรกรรมเริ่มลดบทบาทลง แต่พืชเศรษฐกิจที่ยังคงมีความส าคัญในพ้ืนที่ คือ 
ยางพารา ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอ าเภอเมืองสงขลา บริเวณเขตต าบลพะวง ต าบลเกาะ
แต้ว และต าบลทุ่งหวัง ยังคงเป็นสวนยางพารา ด้านการประมงระยะหลังเริ่มจะซบเซา แต่เป็นผลมา
จากปัจจัยด้านอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ประชากรในอ าเภอ
เมืองสงขลาเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2547 
          3. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วง พ.ศ. 2536-2550 พบว่า อ าเภอเมืองสงขลามี สภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่าง
มหาศาล ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและแผนต่าง 
ๆ ของทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ที่ก าหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการ
ลงทุนในภูมิภาค ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ พ้ืนที่เขตเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเมืองได้ขยายออกไปยังรอบนอกเขตเมืองลงมาทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะที่อยู่
อาศัยที่อยู่บริเวณรอบนอกเขตเมืองที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การขยายตัวของเมืองได้    
ก่อปัญหาให้แก่เมืองอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าชายเลน โครงการที่อยู่อาศัยไม่ท า
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การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โรงงานอุตสาหกรรมสร้างมลพิษแก่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท าให้ทราบ
ว่าถึงแม้สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกายภาพกลับเกิด
ปัญหา  ทั้งปัญหาด้านการใช้ที่ดิน การหลีกเลี่ยงกฎหมาย การแย่งชิงทรัพยากร การก่อมลพิษ และ
คาดการณ์ว่าในอนาคตถ้ายังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง เมืองสงขลาจะเกิดปัญหาทางกายภาพ
เพ่ิมข้ึนอีกมากมายในหลากหลายมิติ 
            ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  
            1. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับมาตรการทางผังเมือง 
                (1) เนื่องจากการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินในอ าเภอเมืองสงขลา ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร จึงได้เสนอแนะแนวนโยบายโดยการก าหนดการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินในอ าเภอเมือง 
สงขลา ในการจัดวางผังเมืองในครั่งต่อไปดังนี้ 
                      - ด้านที่อยู่อาศัย ควรก าหนดเขตการตั้งชุมชนไว้ล่วงหน้าในพื้นที่ท่ีแน่นอนเพ่ือรอง 
รับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าชายเลนเดิม ที่ถูกรุกล้ าเข้าไปสร้าง 
ที่อยู่อาศัยจนเก็บเต็มพ้ืนที่ 
                      - ควรจัดระบบโครงข่ายคมนาคม เพ่ือเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท 
และเป็นแนวในการวางระบบของสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 
                      - ควรจัดระบบโครงข่ายคมนาคม เพ่ือเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท 
และเป็นแนวในการวางระบบของสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
                     - ไม่ควรตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองหรือใกล้กับสถานชุมชน สถานที่ราชการ 
สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนสถานพักผ่อนหย่อนใจ และควรมีระบบควบคุมมลภาวะ 
                     - สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่า บริเวณถนนนครนอก และถนนนางงาม 
ซึ่งมีบ้านเรือนที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
                     - สนับสนุนให้ มีการวางผังเมืองรวมของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
            (2) แนวทางในการประสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการจัดวางผังเมือง ซึ่ง
ขั้นตอนหนึ่งในการจัดวางผังเมือง คือ การวางผังในแต่ละท้องที่ใดก็ตาม ในข้อบังคับผังเมืองจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการวางผังในพ้ืนที่ของตนเอง แต่
จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดวางผังเมือง พบว่า นักลงทุนพัฒนาที่ดิน ไม่ได้ให้
ความร่วมมือ ไม่รู้ข่าวการประชุม หรือ ไม่ได้ได้ถูกเชิญให้เข้าประชุม ประเด็นนี้น่าสนใจมาก ซึ่งหาก
ได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการประชุม อาจจะท าให้บุคคลกลุ่มนี้เข้าใจถึง
มาตราทางผังเมือง ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ต้องการท าให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ    
ให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน ไม่ได้มีไว้เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้บุคคลกลุ่มนี้
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ปฏิบัติตามมาตรการทางผังเมือง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ผังเมืองที่จะต้องให้
ความส าคัญกับบุคคลกลุ่มนี้ด้วย หาวิธีการที่จะท าให้บุคคลเหล่านี้ลดอคติท่ีมีต่อผังเมือง 
            2. การเสนอแนะแนวทางการวางนโยบายและแผนพัฒนาเมือง 
                (1) การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ในระดับสูง 
                (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกลับมาทบทวนบทบาทของอ าเภอเมืองสงขลา ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาเมืองโดยไม่มองข้ามข้อดีในอดีต พร้อมทั้งก าหนดว่าเมืองสงขลาควรเป็นเมืองแห่งการ
พัฒนาทางด้านใด เพ่ือให้การพัฒนาเมืองสงขลาเป็นไปอย่างยั่งยืนเป็นเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนสงขลา 
                (3) ในการที่จะพัฒนาเมืองใดเมืองหนึ่ง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้มีเพียง
หน่วยงานเดียว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และระดมความคิด เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
           3. การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               (1) จากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งและส่วนโอน ด้วยเทคนิค shift and share analysis 
พบว่า สาขาการผลิตในจังหวัดสงขลาที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่ การประมง การไฟฟ้า ก๊าซ 
และประปา การผลิตอุตสาหกรรม การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ และการ
โรงแรมและภัตตาคาร 
               (2) ภาครัฐควรผลักดันให้โครงการ land bridge ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือสงขลา และ
ท่าเรือปากบารา ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ส าคัญของภูมิภาคและ
กระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 
           4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
               (1) ส าหรับอ าเภอเมืองสงขลาโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสงขลามีแนวโน้มการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเรื่องโครงข่ายระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ให้บริการกับประชาชนว่ามีเพียงพอหรือไม่ และประสบปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือเสนอ
เป็นแนวทางการวางแผนขยายระบบสาธารณูปโภคในเขตเมืองให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
               (2) มีข้อจ ากัดด้านข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีความละเอียดเพียงพอใน
การศึกษาการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง เป็นข้อมูลที่เน้นทางการเกษตร มีรายละเอียดส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเกษตรกรรมต่าง ๆ ถ้าต้องการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งถิ่นฐานในเขต
เมืองจึงควรใช้ข้อมูลจากกรมผังเมือง เพราะมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองไว้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการสัมภาษณ์และส ารวจภาคสนาม เพ่ือให้ผลการศึกษามีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
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9.3 การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ 

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

             วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารใน 
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย นางสาวกฤตยา ไชยกาฬ เมื่อ พ.ศ.2553 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยจ าแนกประเด็นศึกษาไว้ดังนี้  (กฤตยา ไชยกาฬ, 2553) 
              1. สภาพการประกอบการร้านอาหาร 
              2. ผลกระทบจากการประกอบการ 
              วิธีการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจ
ภาคสนาม การส ารวจความคิดเห็น ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 82 คน โดย
ท าการศึกษาสภาพการประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ 4 ประการ ได้แก่ ข้อมูลด้าน
ผู้ประกอบการ ลักษณะทางกายภาพ ด้านท าเลที่ตั้ง และด้านการบริหารจัดการ ศึกษาผลกระทบจาก
การประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ 3 ประการ ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
               ผลสรุปจากการวิจัย พบว่า 
               1. สภาพการประกอบการร้านอาหาร     
                  1) ข้อมูลด้านผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงจะเลือกประกอบอาชีพใดก็ได้ แต่สาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการเลือก
ประกอบการร้านอาหารเนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการร้านอาหารต้องการประกอบอาชีพ
อิสระ การประกอบอาชีพอิสระถือได้ว่าเป็นนายของตัวเองจึงท าให้ปัจจุบันในเกาะยอมีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพิ่มขึ้น 
                   2) ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะท าให้การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร
ร้านใดนั้นสามารถตัดสินใจได้จากลักษณะทางกายภาพของผู้บริโภคต้องการ สามารถเลือก
รับประทานอาหารในร้านอาหารที่รับชมวิวสะพานติณสูลานนท์ ตัวเมืองจังหวัดสงขลา ร้านอยู่ติดถนน
ใหญ่และสามารถชมวิวสะพานติณสูลานนท์ทั้ งสองฝั่งหรือชมพระอาทิตย์ตก ต้องการความ
สะดวกสบายในการจอดรถก็สามารถเลือกร้านอาหารที่มีพ้ืนที่จอดรถมาก ต้องการความเป็นส่วนตัวก็
สามารถเลือกร้านอาหารที่มีท่ีนั่งรับประทานอาหารมากแล้วแต่ผู้บริโภคว่าต้องการความสะดวกสบาย
ด้านใด 
                  3) ท าเลที่ตั้ง ร้านอาหารทุกร้านในต าบลเกาะยอมีท าเลที่ตั้งร้านอยู่ติดทะเล และ
ร้านอาหารส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บางส่วนยื่นลงสู่ทะเลเพ่ือท าเป็นที่ส าหรับให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร 
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เกือบทุกร้านมีการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ตั้งร้านอาหารเพื่อเป็นแรงจูงใจลูกค้า ซึ่งสิ่งการ
กระท าดังกล่าวล้วนส่งผลให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม  
                   4) ด้านการบริหารจัดการ สาเหตุที่ท าให้ร้านอาหารสามารถตั้งอยู่ได้นานส่วนใหญ่
เนื่องจากร้านอาหารอร่อยแล้วยังจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการในด้านต่างๆที่ดี 
                2. ผลกระทบจากการประกอบการ 
                   ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) การประกอบการร้านอาหารท าให้เกิด
อาชีพ ส่งผลให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นมีงานท าจากการเลี้ยงปลากะพง การส่งปู กุ้ง วัตถุดิบอ่ืนๆแก่
ร้านอาหาร ซึ่งทางผู้ประกอบการควรให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่ได้จากผู้ผลิตในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนคนในท้องถิ่นด้วยกัน 2) เกิดการกระจายรายได้ เนื่องจากเงินที่ได้จากการประกอบการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ร้านอาหาร   
มีการเก็บภาษีจากร้านอาหารเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และหากร้านอาหารในการจัดซื้อ
วัตถุดิบในการประกอบอาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้นก็จะท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น และ3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคสินค้าพ้ืนเมือง เป็นการประชาสัมพันธ์แก่
ผู้บริโภคที่เดินทางเข้ามารับประทานอาหารแต่การประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายวิธีเพ่ือให้ทั่วถึง และการได้ขายผลผลิตสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆของชาวบ้านแก่ผู้บริโภคก็ต้อง
ขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพ่ือให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจจะได้ซื้อสินค้าอีกครั้งต่อไป 
                ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ผู้บริโภคสะดวกสบาย ประหยัด
แรงงาน เวลา จึงเลือกรับประทานอาหารจากร้านอาหารมากกว่าการท าอาหารเอง แต่ก็จะเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ท าให้คนเกิดความเกียจคร้านในการประกอบอาหารมากขึ้น 2) การถ่ายทอด
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารลดน้อยลง 3) ความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง 4) วิธีการบริโภค
เปลี่ยนแปลง และ5) เกิดแหล่งพบปะสังสรรค์ จากข้อข้างต้นที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าควรมีการ
ปลูกฝังค่านิยมในการประกอบอาหารรับประทานเองร่วมกันในครอบครัวให้มากขึ้นจะเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ต่อไป 
                ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ผลกระทบต่อทัศนียภาพ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของร้านอาหารควรค านึงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ร้านอาหารไม่ควรมีการลุกล้ า
ทะเลสาบจะท าให้ทัศนียภาพของต าบลเกาะยอดีข้ึน  2) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ หากร้านอาหาร
มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดกลิ่นจากการประกอบอาหาร อาหารที่เน่าเสีย ขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูลที่ดีจะท าให้ไม่เกิดมลพิษทางอากาศ 3) ผลกระทบต่อมลภาวะทางเสียง ในการสัญจรไปมา
ของรถหากผู้ขับข่ีไม่มีการเร่งเครื่องมากจนเกินไป การบริการร้องคาราโอเกะค่าการประกอบการควรมี
การสร้างห้องเก็บเสียงหรือมีการจัดเวลาที่แน่นอนจะท าให้ไม่ส่งผลรบกวนเวลาพักผ่อนของชาวบ้าน
ในละแวกใกล้เคียง 4) ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า ควรมีการสร้างจิตส านึกที่ดีรายการทิ้งขยะและสิ่ง
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ปฏิกูลที่ถูกต้องไม่ให้เกิดการทิ้งลงสู่ทะเล ก็จะท าให้น้ าในทะเลสาบไม่เน่าเสีย สกปรก และ5) ผลกระทบ
จากขยะมูลฝอย หากร้านอาหารรักษาความสะอาดดี มีการจัดการขยะมูลฝอยและเศษอาหารอย่าง
เป็นระบบ ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเลสาบ น้ าทะเลสาบก็จะไม่เน่าเสีย ไม่สกปรก 
            ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  

    1. ท าเลที่ตั้งร้านอาหารส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บางส่วนที่ตรงไปในทะเลมีการเสียค่ารุกล้ าแก่กรม
เจ้าท่าจ านวน 2 รายดังนั้นหน่วยงานของรัฐซึ่งควรมีมาตรการควบคุมก ากับไม่ให้มีการก่อสร้างรุกล้ า
ลงไปในทะเลในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

    2. ร้านอาหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ที่ถูกต้องควบคุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการก าจัดเศษ
อาหาร ขยะ และสิ่งปฏิกูล อันเป็นสาเหตุให้น้ าเน่าเสียและก่อมลพิษทางอากาศ ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ กรมอนามัย จึงควรประชุมอบรมให้ความรู้บุคลากร
ของร้านอาหารให้มีความรู้ ความตระหนัก ในการก าจัดเศษอาหาร ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบการร้านอาหารด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

   3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของร้านอาหาร เช่น การจัดสวนหย่อม สนามเด็กเล่น การ
ด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมเพ่ือปรับสถานที่ตั้ง
สวนหย่อม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ควรดูแลสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปรับปรุงพัฒนาในเชิงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  4. สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่ร้อยละ 34. 78   ของร้านอาหารทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่
ในสภาพทรุดโทรม ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ดังนั้นเจ้าของร้านหรือผู้รับผิดชอบจึงควรให้
ความส าคัญ มีการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอ 

   5. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ควรมีกิจกรรมรณรงค์ให้มีการพัฒนา ปรับปรุง
ร้านอาหารในด้านต่างๆอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประกวดร้านอาหารดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้าน
ความสะอาด ด้านภูมิทัศน์ ด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมร้านอาหารและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต าบลเกาะยอได้อีกด้วย 

9.4 รายงานวิจัย: การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์: 

กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

          วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษา
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์เมื่อ พ.ศ.2561 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการด าเนินการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา  2) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (มนธิรา เสรีเวสารัตน์, 
2561) 
           วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
การด าเนินการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์จากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ จ านวน 43 ราย 
และส ารวจที่ตั้งและการกระจายของโฮมสเตย์ โดยการเก็บพิกัดโฮมสเตย์ทุกหลังในต าบลเกาะยอ และ
ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนในพื้นท่ี 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
            ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงแรกการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอเกิดจากกลุ่มผู้
เลี้ยงปลากะพงดัดแปลงขน าหรือที่พักส าหรับเฝ้าปลากะพงให้เป็นโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ปัจจุบันโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอท้ัง 72 หลัง มีลักษณะเป็นบ้านที่ผู้ประกอบการจัดไว้ให้นักท่องเที่ยว
พักแยกต่างหาก ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ด้านเศรษฐกิจ คือช่วยสร้างรายได้ 
ท าให้ เกิดอาชีพและการจ้างงานในชุมชน ด้านสังคม ท าให้ เกิดการประชาสัมพันธ์ชุมชน              
ด้านวัฒนธรรม เกิดการคงอยู่ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสิ่ งแวดล้อม ท าให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ท าให้เกิดขยะ
และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ า เกิดเสียงรบกวนจากการท ากิจกรรมของนักท่องเที่ยวท าลายทรัพยากร
ชีวภาพ และท าลายทัศนียภาพของชุมชน 
              ผลสรุปจากการวิจัย พบว่าการด าเนินการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ต าบลเกาะยอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เริ่มมีด าเนินกิจการโฮมสเตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันต าบลเกาะยอมี
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในพ้ืนที่จ านวน 43 ราย และมีโฮมสเตย์จ านวน 72 หลัง 
โดยส่วนใหญ่ปลูกสร้างในทะเลสาบสงขลา ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มี  
โฮมสเตย์ 1 หลัง โดยทุกรายมีการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในรูปแบบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการประกอบกิจการโฮมสเตย์ เนื่องจากต้องการมีรายได้เสริมแต่ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคใน
การประกอบกิจการโฮมสเตย์ คือหน่วยงานภาครัฐไม่สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจการโฮมสเตย์       
ในลักษณะล่วงล้ าพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีแผนการขยายกิจการโฮมส
เตย์เพ่ิม โฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านลงเสาหรือบ้านถาวรที่ผู้ประกอบการจัดไว้ให้
นักท่องเที่ยวพักแยกต่างหาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนในช่วง 600,000 - 900,000 บาทต่อหลัง 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 15 - 60 คน ส าหรับการบริการอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ โดยส่วนใหญ่จะบริการจัดหาวัตถุดิบ เช่น อาหารทะเลสด หรือบริการสั่งอาหารให้
นักท่องเที่ยว ส าหรับกิจกรรมของโฮมสเตย์ที่จัดให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ให้
นักท่องเที่ยวมาร่วมสังสรรค์ภายในที่ พักมากกว่ากิจกรรมเรียนรู้หรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 
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ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เฉลี่ยประมาณ 10,000 - 15,000 
บาทต่อเดือน 
             การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อชุมชนและผู้อาศัย คือ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีผลให้เกิดการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ท าให้เกิดการคงอยู่ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนรู้สึกหวง
แหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และผลกระทบทางลบต่อชุมชนและผู้อาศัย คือ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไม่สามารถกระจายไปสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน 
เกิดปัญหาขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ า เกิดเสียงรบกวนจากการท ากิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
การท าลายทรัพยากรชีวภาพและทัศนียภาพของชุมชน 
              การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอ ส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง การควบคุมจ านวน
โฮมสเตย์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากโฮมสเตย์อย่างถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรหาวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก เพ่ือให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่อชุมชน 
 

10. สรุป    

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งถิ่นฐาน สิ่งแวดล้อม การวางผังและออกแบบชุมชน และมาตรการน าแผนและผังไปปฏิบัติ จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือจะน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สรุป ได้ดังนี้ 

ทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ (substantive theory) ส าหรับนักวางผังน าไปใช้เป็นแนวทาง
ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองและชุมชนในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีด้านการตั้งถิ่น
ฐานและการเติบโตของชุมชน ทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีแหล่งกลาง หรือ Central 
Place Theory ที่น ามาใช้อธิบายโครงสร้างของศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนบนพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิประเทศ และทฤษฎีหรือแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองในอดีต 
มี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบวงแหวนร่วม (Concentric Theory) แบบส่วนเสี้ยว (Sector Theory) และ
แบบหลายศูนย์กลาง (Multiple Nuclei Theory) ทฤษฎีด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่มีรูปแบบเรียบง่ายไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาควบคุมเน้นการ
สื่อสารระหว่างผู้คนโดยตรง ไปสู่สังคมเมืองที่มีรูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎี
ด้านจิตวิทยา ที่ส าคัญได้แก่ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ซึ่งเน้นความส าคัญของส่วนรวมและความเป็นกลุ่ม
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ก้อนเดียวกัน และทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ของอับราฮัม มาสโลว์ ได้แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์เราต้องการการตอบสนองความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ  

ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นการนิยามความหมายของระบบนิเวศและ
นิเวศวิทยาของเมือง ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมอาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ (natural environment) (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made 
natural environment) และ (3) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม อาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมธรรมชาติ (2) 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และ (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม และ (4) สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมที่เป็นทั้งธรรมชาติและนามธรรม 

ทฤษฎีที่จะเป็นองค์ความรู้ (substantive theory) ส าหรับนักวางผังที่จะน าไปเป็น
แนวคิดเพ่ือวางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและเนื้อหา ทางด้านสุนทรียภาพหรือความสวยงาม
ให้แก่ ชุมชน เมืองและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทฤษฎีจินตภาพของเมือง 
(The Image of The City) ของ เควิน ลินซ์ ว่าด้วยโครงสร้างและอัตลักษณ์ของเมือง ในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่สูญเปล่า (Finding Lost Space) โรเจอร์ ทรานซิก ได้เสนอแนะให้น า 3 ทฤษฎีมาใช้ร่วมกันใน
การวางผังและออกแบบเมือง คือ ภาพและพ้ืน ว่าด้วยการจัดองค์ประกอบของอาคาร (ภาพ) และ
ที่ว่าง (พ้ืน) ของเมือง การเชื่อมโยง พ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ภายในเมือง และการสร้างความส าคัญให้แก่
สถานที่ของเมือง ส่วนทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์ทางด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงด้านการใช้งาน ได้แก่ เมืองกระชับ 
(Compact City) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) และการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth)  

ทฤษฎีด้านการปฏิบัติการ (procedural theory) จะให้แนวคิดส าหรับนักวางผังที่จะที่
ให้แนวทางในการท างานวางผังและออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นกระบวนการ ทฤษฎี
ด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญเริ่มด้วย แบบจ าลองกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง
ประกอบด้วยการท างานต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน หลักการวางผังและออกแบบตาม “transect”มี
สาระส าคัญเป็นการวางแผนผังและออกแบบที่สอดคล้องตามเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพ ของการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนจากชุมชนชนบทไปสู่
ชุมชนเมือง โดยเน้นการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของการเติบโต (growth priorities) 
กระบวนการค้นหา “พ้ืนที่เขียว” (Greenprint) ที่มีความ ส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เริ่มจาก
การจัดท าแผนที่บันทึกร่องรอยพ้ืนที่เขียวเดิม การบ่งชี้ที่ดินชนบทที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้
ปราศจากการพัฒนา และการระบุที่ดินชนบทที่ส ารองรักษาไว้เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ชนบทที่อนุรักษ์ไว้แล้ว 
การจัดท าแผนที่ล าดับความส าคัญของการพัฒนา บริเวณพ้ืนที่ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมี
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ความเหมาะสมในการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ผู้วางแผนควรก าหนดพ้ืนที่ความ
เหมาะสมออกเป็น 4 ภาคส่วน (sectors) ได้แก่ ส่วนที่มีเจตนาจะพัฒนาให้เติบโต ส่วนที่ควรควบคุม
การเติบโต ส่วนที่ควรจ ากัดการเติบโต  และส่วนที่ไม่ควรเติบโต   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองและสิ่งแวดล้อมมีอยู่ หลายฉบับ 
เนื่องจากการน าแผนและผังไปปฏิบัติในประเทศไทยยังต้องอาศัยมาตรการทางลบ โดยการบังคับใช้
กฎหมาย กฎหมายแม่บทที่ส าคัญในการพัฒนาเมือง ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547      
               การสืบค้นผลงานที่เป็นเอกสาร งานวิจัย และกรณีศึกษา พบว่ามีการวิจัยที่น่าสนใจและ
เกี่ยวข้องกับเกาะยอทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ 4 เรื่อง คือ การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลา
นนท์ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและบริเวณพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมกับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา การศึกษาสภาพและผลกระทบจาก
การประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะยอ และการศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ  

  
องค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และหลักการเหล่านี้จะได้น าไปสรุปและประยุกต์ใช้เป็น

กรอบและแนวทางการวิจัยในบทที่ 3 การศึกษาสภาพปัจจุบันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของพ้ืนที่วิจัยชุมชนเกาะยอในบทที่ 4 การวิจัยภาคสนามการประเมินความคิดเห็นของ
ประชากรถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในบทที่ 5 การเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลด
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้านของเกาะยอในบทที่ 6 และ 7 ต่อไป  
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บทที่ 3 

การออกแบบการวิจัย 

 
การออกแบบการวิจัยในบทที่ 3 นี้มีเนื้อหาสาระส าคัญประกอบไปด้วย การออกแบบ

กระบวนการวิจัย การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดจากที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 ส าหรับน ามาใช้เป็น
กรอบแนวทางในการวิจัย การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโต
ของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเกาะยอ การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย การก าหนดวิธีการประเมินผลกระทบและวิธีการวิเคราะห์
ความคิดเห็น การทดสอบเครื่องมือ แผนการด าเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามใน
พ้ืนที่วิจัย และสรุป 
 

1. การออกแบบกระบวนการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเพ่ือใช้ด าเนินการวิจัยภาคสนามเรื่อง “การศึกษาการรับรู้
ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม
เกาะยอ  จังหวัดสงขลา” ให้เป็นการท างานต่อเนื่องประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน           
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบการวิจัย  
การก าหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฏี วิธีการวิจัย เครื่องมือที่จะใช้ ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
1.1 การก าหนดกรอบการวิจัย ด้านทฤษฎีและแนวคิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  

การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชน ทฤษฎีและแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของชุมชน กรอบโครงสร้าง ส่วนประกอบ และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม กระบวนการวางแผนและผังชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดและ
ยั่งยืน กรอบการควบคุมการพัฒนาเมืองด้วยกฎหมาย เป็นต้น  

1.2 การก าหนดประเภทของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่ 
ได้รับผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนเกาะยอ  

1.3 การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา ค าถาม 
ที่ต้องการจะถาม การศึกษาผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอท่ีต้องการจะให้ประชากรประเมิน 

1.4 การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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1.5 การก าหนดเครื่องมือส าหรับส ารวจความคิดเห็นของประชากรในพ้ืนที่วิจัย  
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่เก็บรวบรวมได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย 

การส ารวจภาคสนามบริเวณพ้ืนที่วิจัยเกาะยอเพ่ือท าการศึกษาสภาพปัจจุบัน สร้างความ
เข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแผนที่จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกับสภาพภูมิประเทศ
และความเป็นจริงด้านกายภาพ ท าการส ารวจโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ดังนี้ คือ 

2.1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนเกาะยอในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพทาง
กายภาพของชุมชนและบริเวณสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ยังไม่มีการพัฒนาในปัจจุบัน อาทิ ลักษณะภูมิ
ประเทศ โครงการพัฒนาชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะประชากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และโบราณสถาน การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง ข้อก าหนด และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ในพื้นที่วิจัย  

2.2 สภาพปัจจุบันของการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเกาะยอ โดยใช้กรอบโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้แล้ว 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับส ารวจและเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นของประชากรต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นการออกแบบและสร้างเครื่องมือ
เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมร่างแบบสอบถามไปจนถึงท าการทดสอบก่อนน าไปใช้จริง ดังนี้ 
  3.1 การจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านความคิดเห็นใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อยู่ 
อาศัยในพ้ืนที่เกาะยอหรือคุ้นเคยกับผลกระทบการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรมของเกาะยอ  

3.2 การทดสอบแบบสอบถาม จะท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง หาก
พบข้อบกพร่องจากค าถามในแบบสอบถาม หรือผู้ตอบไม่เข้าใจค าถาม หรืออ่ืนๆ ก็จะด าเนินการแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัยภาคสนาม 

การด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วและท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งในพ้ืนที่วิจัยและนอกพ้ืนที่วิจัยตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
  4.1 การแจกจ่ายแบบสอบถามผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ 
https://drive.google.com/drive/my-drive4.2 ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
  4.2 การแจกจ่ายแบบสอบถามโดยตรงแก่กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามโดย 
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ผู้วิจัยและผู้ประสานงาน ทั้งนี้ได้วางแผนจะด าเนินการในระหว่างเดือนธันวาคมพ.ศ.2561 ถึงเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2562 
  4.3 การรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ตามช่องทางที่แจกจ่าย  
และจากสถานที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้ 

5.1 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2 การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

5.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม แสดงผลในรูปแบบตารางสถิติ และการบรรยายสาระส าคัญของการค้นพบด้วยสถิติพรรณนา  

                ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิจัย  

การสรุปผลการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย ซึ่งจะประกอบด้วย 

6.1 การสรุปการวิเคราะห์ การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และนัยของสิ่งที่
ค้นพบ การจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เสนอแนะแนวทางและมาตรการควบคุม
ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ 

6.2 การสรุปผลการวิจัย การจัดท ารายงาน บทความวิจัย และท าการเผยแพร่งานวิจัย 
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ภาพที่ 17 กระบวนการวิจัยภาคสนามการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ  จังหวัดสงขลา  
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2. การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย  

                จากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งถิ่นฐาน สิ่งแวดล้อม การวางผังและออกแบบชุมชน และมาตรการน าแผนและผังไปปฏิบัติ            
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยภาคสนามของผู้วิจัยในขั้นตอนต่อไป ดังนี้  

 2.1 ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อม  

 ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ผู้วิจัยจะน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการนิยามความหมายสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศและนิเวศวิทยาของเมือง 
ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมอาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural 
environment) (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made natural environment)  
และ (3) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นพ้ืนที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่า
เรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์  อันมีคุณค่าทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าของพ้ืนที่โดยรวมมากกว่าสถานที่จุดเดียวจึงสามารถสะท้อน
วิถีชีวิตของคนโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ“cultural diversity” และ    ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม หรือ “cultural landscape”  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่อยู่
ในสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม อาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ธรรมชาติ (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และ (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม และ 
(4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่เป็นทั้งธรรมชาติและนามธรรม 
 

 
 
ภาพที่ 18 โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
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 2.2 ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน  

การตั้งถิ่นฐานตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ แบบแนวยาว แบบ
รวมกลุ่ม แบบเป็นระเบียบ และแบบกระจายตัว ในขณะที่ “ทฤษฎีแหล่งกลาง หรือ Central Place 
Theory”เป็น ทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้อธิบายโครงสร้างของศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน
บนพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิประเทศ โดยมีล าดับศักดิ์หรือขนาดของศูนย์กลาง
ตามรัศมีการให้บริการ ที่เป็นรูป 8 เหลี่ยม และทฤษฎีหรือแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองในอดีตมี 
3 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นวงแหวนรอบศูนย์กลางเดี่ยวเป็นชั้น ๆ ออกไป
หลายวง แบบส่วนเสี้ยว แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนๆ หรือเป็นเสี้ยวๆ จากศูนย์กลางหลัก
ออกไปทุกทิศทางโดยรอบ และแบบหลายศูนย์กลางที่มีศูนย์กลางใหญ่ และศูนย์กลางเล็กหลายศูนย์ที่
มีบทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน ตามต าแหน่งที่ตั้ง ผู้วิจัยจะน ากรอบทฤษฎี
เหล่านี้มาศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชนเกาะยอ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  

 2.3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน   

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่มีรูปแบบเรียบง่ายไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์มา
ควบคุมเน้นการสื่อสารระหว่างผู้คนโดยตรงไปสู่สังคมเมืองที่มีรูป แบบหลากหลายและสลับซับซ้อนมา
ขึ้น การติดต่อสื่อสารมีระเบียบแบบแผนและเป็นทางการ พร้อมด้วยกฎ ระเบียบที่น ามาใช้บังคับให้เกิด
ความสงบ ทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและน ามาใช้กับการวางผังและออกแบบชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ซึ่งเน้นความส าคัญของส่วนรวมและความเป็นกลุ่มก้อน
เดียวกันเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความสลับซับซ้อนก็สามารถท าให้เราจดจ า 
ภาพรวมของเมือง ผ่านกระบวนการการรับรู้ และทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์เราต้องการการตอบสนองความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ไล่เรียงจากขั้นที่ 1 ขึ้นไปตามล าดับ จากความ
ต้องการด้านสรีระ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการยอมรับเป็นพวก ด้านการนับถือยกย่อง ด้าน
ความรู้และสติปัญญา ด้านสุนทรียภาพ ไปจนถึงด้านการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  ชุมชนเกาะ
ยอก าลังเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทไปเป็นชุมชนเมืองที่จะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเป็น
ระยะ ๆ ตามช่วงเวลาในอนาคต  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน จะเป็นกรอบน าทางให้
ผู้วิจัยน าไปใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรชุมชนเกาะยอในอนาคต ซึ่ง
จ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาชุมชนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้ งการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของประชากร 



  89 

2.4 ทฤษฎีองค์ความรู้ในการวางผังและออกแบบเค้าโครงและเนื้อหาของชุมชน  

เป็นกรอบส าหรับผู้วิจัยและนักวางผังที่จะน าไปวางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและ
เนื้อหาทางด้านสุนทรียภาพหรือความสวยงามให้แก่ ชุมชน เมืองและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทฤษฎีจินต
ภาพของเมืองว่าด้วยโครงสร้างและอัตลักษณ์ของเมือง ที่มีองค์ประกอบส าคัญซึ่งควรน ามาใช้ในการ
วางผังและออกแบบ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ควรน ามาใช้ร่วมกัน คือ การจัดองค์ประกอบของอาคาร
และท่ีว่างของเมือง การเชื่อมโยงพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆภายในเมือง และการสร้างความส าคัญให้แก่สถานที่
ของเมือง ส่วนกระบวนทัศน์ทางด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสงวน
รักษาสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงด้านการใช้งาน ได้แก่ เมืองกระชับที่เน้นการวางผังและ
ออกแบบเมืองให้หนาแน่นและเข้มข้นในบริเวณศูนย์กลางเมือง ซึ่งมีโครงข่ายและระบบขนส่งมวลชน
ให้บริการอยู่แล้ว ส่งเสริมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม การเดินด้วยเท้าหรือใช้จักรยาน ลดการ
กระจายตัวของชุมชนออกสู่พ้ืนที่ชานเมืองและชนบท การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ใช้
ประโยชน์ได้ยาวนาน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและไม่สิ้นเปลือง คงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย ประหยัด
พลังงานในการใช้ประโยชน์ เป็นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างชาญ
ฉลาดเป็นการเติบโตที่สอดคล้องกับบริบทที่ตั้ง บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว อนึ่ง ขอบเขตการวิจัย
ครั้งนี้ไม่ได้ครอบคลุมการวางผังและออกแบบเค้าโครงและเนื้อหาของชุมชน แต่ผลที่ได้จากการวิจัย
สามารถน าไปใช้เป็นหลักการพ้ืนฐาน (basis) ของการวางผังและออกแบบได้ จึงมีความจ าเป็นที่ผู้วิจัย
จะต้องค านึงถึงหลักการวางผังและออกแบบตามทฤษฎีเหล่านี้เพ่ือให้ได้ผลสรุปจากการวิจัยที่จะเป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่การบรรลุความมุ่งหมายหลักของการพัฒนาตามทฤษฎีเหล่านี้ 

2.5 ทฤษฎีการปฏิบัติการวางผังและออกแบบชุมชน  

ทฤษฎีด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญเริ่มด้วยแบบจ าลอง กระบวนการวางผังและออกแบบ
ชุมชนเมืองประกอบด้วยการท างานต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน ตามกรอบทฤษฎีนี้ ขอบเขตของการวิจัยจะอยู่
ในขั้นตอนแรกเริ่ม คือขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ เพ่ือน าผลไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ส่วนทฤษฎีอ่ืน ๆ เช่น หลักการวางผังและออกแบบตาม 
“transect” มีสาระส าคัญเป็นการวางแผนผังและออกแบบที่สอดคล้องตามเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพ ของการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน
จากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง โดยเน้นการพัฒนา ให้อยู่ในบริเวณที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญ
สูง เริ่มจากบริเวณศูนย์กลางและเมืองเก่าโดยการฟ้ืนฟูบูรณะและการพัฒนาเติมเต็มที่ว่างในชุมชน
เมืองเดิมเป็นล าดับแรกก่อนจะขยายชุมชนเมืองเดิมออกไป ล าดับถัดไปควรปรับปรุงชุมชนชานเมือง
เดิมก่อนที่จะขยายชุมชนชานเมือง หากต้องการสร้างชุมชนใหม่ก็ควรท าในบริเวณที่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานเดิมอยู่แล้ว ก่อนจะสร้างใหม่ในบริเวณที่ต้องก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ ล าดับสุดท้ายจึง
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จะท าการพัฒนาใหม่บนบริเวณพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมเปราะบาง แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงเป็นดีที่สุด ทฤษฎี
เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ ของเกาะยอ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเป็นผลเสียมากน้อยหรือวิกฤตเพียงใดต่อการพัฒนาใน
อนาคต  

2.6 ทฤษฎีด้านการค้นหา“พื้นที่เขียว” (Greenprint) เพื่อคุ้มครองและสงวนรักษา  

กรอบทฤษฎีนี้สามารถน ามาใช้หาพ้ืนที่ที่มีความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เริ่มจาก
การจัดท าแผนที่บันทึกร่องรอยพ้ืนที่เขียวเดิม ประกอบด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและเขตกันชน เส้นทางน้ า
หลากและที่ราบน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ลาดชันปานกลางและสูง บริเวณแหล่งเติมน้ าใต้ดิน พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได้ แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าที่ส าคัญ ลักษณะเรื่องราวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และวัฒนธรรม บริเวณทิวทัศน์ที่มองเห็นจากถนนสาธารณะ ขั้นตอนที่สอง เป็นการบ่งชี้
ที่ดินชนบทที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้ปราศจากการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการระบุที่ดินชนบทที่
ส ารองรักษาไว้เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ชนบทที่อนุรักษ์ไว้แล้ว กรอบทฤษฎีนี้ผู้วิจัยจะน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือ
แสวงหาพ้ืนที่เขียวประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นว่าได้รับ
ผลกระทบอย่างไร และอยู่ในสถานะภาพที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วนหรือไม่ นอกจากนี้ 
กรอบทฤษฎีนี้จะช่วยบ่งชี้ว่า ผู้วางแผนในอนาคตควรก าหนดพ้ืนที่ความเหมาะสมออกเป็น 4 ภาค
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่มีเจตนาจะพัฒนาให้เติบโต ส่วนที่ควรควบคุมการเติบโต ส่วนที่ควรจ ากัดการเติบโต  และ
ส่วนที่ไม่ควรเติบโต   

2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองและสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากการน าแผนและผังไปปฏิบัติในประเทศไทยยังต้องอาศัยมาตรการทางลบ โดย
การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายแม่บทที่ส าคัญในการพัฒนาเมือง ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518  มุ่งควบคุมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเป็นหลัก 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มุ่งควบคุมการพัฒนาใน
บริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเปราะบางและบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ส าคัญและมีคุณค่า
สูง พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เน้นการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน    ห้ามการดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อท าลาย พระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร 
และ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เป็นกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยอาคารประเภทโรงแรม รวมไปถึง 
เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ ที่กฎหมายอ่ืน ๆ ใช้อ้างอิงในการออกข้อก าหนดประกอบแผนและผัง ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะน ากรอบทางด้านกฎหมายแม่บทที่เหมาะสมมาเสนอแนะเป็นมาตรการในการคุ้มครองและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมบางประเภท ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ได้ให้อ านาจไว้ 
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3. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอเพ่ือจะน าไปเป็นกรอบค าถามในการส ารวจความ
คิดเห็นของประชากร ได้ด าเนินการดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวม และศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิอ้างอิง และจาก
การสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากส านักศิลปากรที่  
11 สงขลา เอกสารข้อมูลทางวัฒนธรรมเกาะยอจากหอสมุดแห่งชาติ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ ของจังหวัดสงขลา  

      ส่วนที่ 2 ศึกษาข้อมูลจากการลงส ารวจบริบทพ้ืนที่เกาะยอและพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
การส ารวจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมโดยการส ารวจอย่างย่อ 
(windshield survey) สังเกตการณ์ จดบันทึก และบันทึกภาพนิ่ง ได้แก่ ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน 
ลักษณะอาคารที่ส าคัญ โบราณสถานประเภทต่างๆ เช่น ศาสนสถาน ตลอดทั้งภูมิทัศน์โดยรอบ 
ทัศนียภาพมุมมองที่ส าคัญ และพ้ืนที่กิจกรรม การพบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับประชากรใน
พ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลเชิง
สังคมอ่ืน ๆ พร้อมทั้งจดบันทึก 

สรุปได้ว่า ในภาพรวมเกาะยอเป็นชุมชนเกษตรและประมง มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานการท่องเที่ยวและการค้าการบริการ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับธรรมชาติ และร่องรอยของความสัมพันธ์กันในเชิงพัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาตั้งแต่ในอดีต ตลอดจนความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกาะยอมีการเติบโตขึ้นของ
ชุมชน โดยปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัดเจน 

ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้านผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ จะได้น าไปใช้เป็น
หลักการพ้ืนฐาน (basis) ในการออกแบบสอบถามและโครงสร้างของค าถามในการส ารวจความ
คิดเห็นของประชากรต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณเกาะยอ ตามกระบวนการวิจัยในขั้นต่อไป 
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4. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

4.1 การก าหนดประชากรในการวิจัย 

การก าหนดประชากรในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่คุ้นเคยกับ
ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่วิจัย และ/หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ก าหนดให้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีเกาะยอ เป็นการสุ่มแบบไม่เจาะจง  
กลุ่มท่ี 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น เป็นการเลือกอย่างเจาะจง 
กลุ่มท่ี 3 ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มผู้มีความรู้ในเชิงลึก เป็นการเลือกอย่างเจาะจง  

4.2 การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 

     กลุ่มท่ี 1 บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีเกาะยอ  
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ 1 โดยการอ้างอิงจากขนาดของประชากรทั่วไปในต าบลเกาะ

ยอทั้งหมดประมาณ 4,846 คน ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรในการค านวณของ    
ทาโร ยามาเน เนื่องจากเป็นกรณีที่ทราบจ านวนแน่นอน (finite population) โดยมีสูตรในการ
ค านวณดังนี้ 

 
 
 
n = จ านวนตัวอย่าง, ขนาดของตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ 
โดยก าหนดให้ P = 0.1 ( 90% confidence level ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และ

ยอมให้ความคลาดเคลื่อน 10% 
 
 
n = 99.979 ประมาณ 100 
ดังนั้น กลุ่มประชาชนที่อาศัยในเขตต าบลเกาะยอมีจ านวน 4 ,846 คน สามารถ

ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง  
กลุ่มที่  2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  มี เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ จากผู้มี

ประสบการณ์ท างานในภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาทการเป็นผู้น าชุมชน ที่มีหน้าที่ด้านการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานงานระหว่างหน่วยราชการกับสมาชิกชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่าผู้น าชุมชน
จะมีข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์สามารถน ามาประกอบการวิจัยได้ กลุ่มผู้น าชุมชนได้ก าหนดจ านวนไว้
ประมาณ 10 คน โดยจะคัดเลือกจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนประเภทอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นเกาะยอ 
และ สมาชิกองค์การส่วนบริหารต าบลเกาะยอ เป็นต้น  

กลุ่มที่  3 ผู้ เชี่ยวชาญ หรือกลุ่มผู้มีความรู้ ในเชิงลึกและยังรวมไปถึงนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ผังเมือง และสถาปัตยกรรม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ 
ผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มนักวิชาการฯ เป็นผู้มีความรู้ด้านทฤษฎี หลักการ และประสบการณ์ด้านกา ร
ประเมินผลกระทบด้านกายภาพต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าใจกระบวนการวางผังเมืองและการอนุรักษ์
ชุมชน กลุ่มนักวิชาการ ฯ ได้ก าหนดจ านวนไว้ประมาณ 30 คน โดยจะคัดเลือกจากอาจารย์ นักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการผังเมืองและสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา เท่านั้น เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้จะคุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่เกาะยอ มากกว่ากลุ่มบุคคลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

5. การออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบแบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) 
โดยออกแบบให้มีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านผลกระทบ 
จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ 
ของเกาะยอ  

โครงสร้างค าถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ (attitude scale) โดยมีการก าหนดระดับ 

ค าตอบไว้ 5 ช่วง ในรูปแบบของการประเมินเปรียบเทียบเพ่ือให้ค่าคะแนนตามระดับผลกระทบจาก
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่งของเกาะยอ คือ   

กลุ่มท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนที่ส่งผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น 

กลุ่มที ่2 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนที่ส่งผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (กายภาพ) คือ โบราณสถาน ศาสนสถาน พ้ืนที่ประวัติศาสตร์  
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กลุ่มที่ 3 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนที่ส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
ศาสนา และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) 

กลุ่มท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนที่ส่งผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  คือ 
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ชุมชน 
เพ่ือรองรับกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน โดยพ้ืนที่นั้นๆ มีคุณค่าทั้ง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

การตั้งค าถามแต่ละค าถามได้มีการจัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดบั ได้แก่  
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดในตอนท้ายสุดของแบบสอบถาม  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม  

วิธีการใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทางคือ โดยการแจกจ่าย 
แบบสอบถามผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และการแจกจ่ายแบบสอบถามตรงโดยผู ้ว ิจ ัยและ           
ผู้ประสานงาน มีการเขียนอธิบายค าถามแต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มตัวอย่าง) ตอบค าถาม 
โดยผู้ตอบท าแบบสอบถามเป็นผู้บันทึกผลลงในแบบสอบถาม ในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของ
การตั้งถ่ินฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอ โดยผู้วิจัย
จะแสดงภาพและแผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจได้ถูกต้องเพ่ือให้
ค าตอบที่ชัดเจน  
 

6.  การก าหนดวิธีการประเมินผลกระทบและวิเคราะห์ความคิดเห็น 

การก าหนดมาตราส่วนค่าระดับการประเมินผลกระทบ  
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 

5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ผลกระทบมากท่ีสุด  ให้ 5  คะแนน 
ผลกระทบมาก  ให้ 4  คะแนน 
ผลกระทบปานกลาง  ให้ 3  คะแนน 
ผลกระทบน้อย  ให้ 2  คะแนน 
ผลกระทบน้อยที่สุด  ให้ 1  คะแนน 
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วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นและสรุปผลการวิเคราะห์ 
วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ จะใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 

ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ในการหาความเป็นกลางของระดับความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม การ
หาอัตราส่วนร้อยละ (percentage) เพ่ือแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละค าถาม และการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือหาการกระจายของน้ าหนัก 

เกณฑ์การแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( mean )   
ในการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 

(descriptive statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ 𝑥 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) หรือ S.D. การแบ่งระดับคะแนนตามค่าเฉลี่ย (𝑥) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ  ตามเกณฑ์การให้คะแนนจากอันตรภาคชั้น (class interval) ใน 5 ระดับ  ซึ่งค่า
ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ย ค านวณได ้ดังนี้ 

ความกว้างอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนชั้น 
    = 5 – 1 
          5 
    = 0.80 

ดังนั้นระดับคะแนนของค่าเฉลี่ย (𝑥) แต่ละช่วง จึงมีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  มีผลกระทบมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  มีผลกระทบมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  มีผลกระทบปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  มีผลกระทบน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  มีผลกระทบน้อยที่สุด 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณได้จากสูตร 

𝑆𝐷  𝑆  
√∑  𝑋𝑖

𝑁
𝑖   �̄�  

𝑁
 

เมื่อ SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 𝑋 คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละตัว 

 �̄� คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 𝛮 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
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7. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ก่อนการด าเนินเก็บข้อมูลและส ารวจความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้ง   
ถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะยอสงขลา  ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ด าเนินการทดสอบในระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดสัดส่วนความเห็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของค าถาม คือ
ถ้าสัดส่วนเป็น 2 ใน 3 ที่มีความเห็นสอดคล้องถือว่าแบบสอบถามนี้ใช้ได้ 

ผลการทดสอบพบว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยที่ไม่มีนัยส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนามตามช่องทางและ
แผนการด าเนินการต่อไป 
 

8. แผนการด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

                   ผู้วิจัยได้วางแผนที่จะการด าเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามซึ่งได้รับการปรับปรุงแล้ว 
และจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในพ้ืนที่วิจัย ตามช่องทางและช่วงเวลาที่ก าหนด 
ดังนี้ 

1. การแจกจ่ายแบบสอบถามตรงโดยผู้วิจัยและผู้ประสานงาน แก่กลุ่มตัวอย่างท่ี 1  
บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเกาะยอ กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นเกาะยอ และกลุ่มที่ 3 นักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและผังเมือง ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยมี
อาจารย์มงคล ชนินทรสงขลา เป็นผู้ประสานงาน 

2. การแจกจ่ายแบบสอบถามผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ 
https://drive.google.com/drive/my-drive4.2 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

3. การรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จะเก็บรวบรวมตามช่องทางที่
แจกจ่าย และจากสถานที่ตั้งหรือท่ีอยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
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9.  สรุป 

การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ได้ท าการออกแบบกระบวนการวิจัย ให้ประกอบด้วยการ 
ท างาน 6 ขั้นตอน ตั้งแต่ การก าหนดกรอบการวิจัย การส ารวจภาคสนามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ การออกแบบและสร้างแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย การด าเนินการวิจัยภาคสนามส ารวจความคิดเห็น การประมวลผลและวิเคราะห์
ผลการส ารวจความคิดเห็น จนถึงสรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผลและเสนอแนะน าผลการวิจัยไปใช้ 

กรอบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตาม โครงสร้าง 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน 

กลุ่มท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (กายภาพ) 

กลุ่มท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม 

กลุ่มท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

ประชากรในการวิจัย ได้ก าหนดให้เป็นประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่คุ้นเคยกับพ้ืนที่วิจัย 
และหรืออาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ เกาะยอ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยก าหนดให้ประกอบด้วย  3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นจ านวน 10 คน 
และกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ หรือกลุ่มผู้มีความรู้ในเชิงลึก จะก าหนดให้เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวางแผนและผังเมือง จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 140 คน 

เครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การรับรู้ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ ส่วนที่ 
2 ความคิดเห็นในการประเมินระดับความรุนแรงของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภท ตามที่ได้จ าแนกไว้ โดยการประเมินใน
ช่องให้แสดงความคิดเห็นจ านวน 5 ระดับจาก “น้อยที่สุด” ไปจนถึง “มากที่สุด” ตามล าดับ และส่วน
ที ่3 ส่วนแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

การประเมินระดับความรุนแรงของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวัฒนธรรม ใช้ระบบการให้ค่าน้ าหนักแบบ Likert Scale แบ่งค่า
ระดับออกเป็น 5 ระดับ โดยน้อยที่สุดเท่ากับ 1 และมากที่สุดเท่ากับ 5 ส่วนการวัดระดับค่าเฉลี่ยจาก
การวิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยค่าเฉลี่ยระดับน้อยมากอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 และ
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ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้สถิติพรรณนา ซึ่งวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลในรูปตารางแสดงรายละเอียดและการเปรียบเทียบ โดยมีการบรรยาย
ประกอบ 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ได้ท าการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง 
ก่อนด าเนินงาน พบว่าไม่มีข้อบกพร่องที่ส าคัญ ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้วางแผนจะ
ด าเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จะใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและการแจกแบบสอบถามตรงโดยผู้วิจัยและผู้ประสานงาน 
 

หลังจากได้ออกแบบกระบวนการและก าหนดกรอบในการวิจัย รวมทั้งการสร้างเครื่องมือ 
และรายละเอียดในการด าเนินการตามข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจะเริ่มด าเนินวิจัยตามกรอบและรายละเอียด
ที่ก าหนดไว้ โดยท าการศึกษาสภาพพ้ืนที่วิจัยเกาะยอในบทที่ 4 และด าเนินการวิจัยภาคสนามส ารวจ
ความคิดเห็นในบทที ่5 ต่อไป 
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บทที่ 4 

การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และชุมชนเกาะยอ 

 
การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และชุมชนเกาะยอในบทที่ 4 นี้ จะเป็นการศึกษา สภาพ

ของเกาะยอ ด้านที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตั้งและสภาพทั่วไปของชุมชนหมู่บ้านบนเกาะยอ ลักษณะ     
ภูมิประเทศ การปกครองและประชากร เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา การตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชนเกาะยอ เริ่มตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของประชากรบนเกาะยอระยะแรก        
การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเกาะยอ จนถึงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาชุมชนเกาะยอสมัยใหม่      
สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่และชุมชนเกาะยอ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวในเกาะยอและบริเวณใกล้เคียง กฎหมายการผังเมือง
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับในพ้ืนที่เกาะยอ การรับรู้ผลกระทบของการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโต
ของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม และสรุป 

 

1. ท่ีตั้ง อาณาเขต และสภาพทั่วไปของเกาะยอ       

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต  

เกาะยอ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
เมืองสงขลาไปทางทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางบกประมาณ 15 กิโลเมตร และโดยทางน้ าหรือ
ทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา โดยทางทิศ
ตะวันออกเป็นบริเวณพ้ืนที่เนินสูงและลาดต่ าลงเป็นพื้นที่ราบไปทางทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา  

ที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เกาะยอตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 6 องศา 17 ลิปดา ถึง 7 
องศา 56 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 1 ลิปดา ถึงเส้นแวงที่ 101 องศา 6 ลิปดา 
ตะวันออก เกาะยอมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 32.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,581.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.10 
ของพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลาทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา เขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสลขลา 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 

และเขตเทศบาลต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา เทศบาลต าบลเขารูปช้างและต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียงและ 
ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

 
 
ภาพที่ 19 ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่วิจัยเกาะยอ 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณโดยรอบพื้นท่ีวิจัยเกาะยอ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559 จากการเดินทางโดยเครื่องบิน
จากจังหวัดภูเก็ตไปยังอ าเภอหาดใหญ่ 
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1.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอโดยทั่วไปเป็นชุมชน
พักอาศัยเกาะกันอยู่ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบ และกระจายตัวออกไปรอบๆ เกาะยอ
ในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบบริเวณเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยมีอาคารที่อยู่อาศัย
ปะปนอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะตามแนวถนนสายหลักในพ้ืนที่ เช่นทางหลวง 408 เนื่องจาก
เป็นบริเวณท่ีใกล้ทะเลสาบสงขลาที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้าง
สูง และเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา  

ลักษณะของชุมชนเกาะยอ เป็นลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว เนื่องจากที่ตั้งของ
เกาะยอเป็นเกาะเดี่ยวในทะเลสาบ มีข้อจ ากัดทางพ้ืนที่ แต่เมื่อมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมสองฝั่ง 
ความสะดวกในการเดินทางจึงมีมากขึ้น ท าให้เกาะยอสามารถติดต่อกับพ้ืนที่อ าเภอข้างเคียง และใน
บริเวณข้างเคียงเกาะยอมีศักยภาพในการพัฒนาให้เจริญเติบโตได้ ซึ่งส่งทั้งผลดี และผลกระทบใน  
ด้านลบต่อชุมชนเกาะยอ   

 

1.3  ที่ตั้งและสภาพทั่วไปของชุมชนหมู่บ้านบนเกาะยอ        

เกาะยอแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย หมู่ที่ 2 
บ้านตีน หรือบ้านนอกตีน หมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
หมู่ที่ 6 บ้านในบ้านหรือบ้านนาถิน   หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบ้านเขาหัวหรัง หมู่ที่ 8 บ้านท้าย
เสาะและบ้านเกาะแก่ง และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ลักษณะภูมิประเทศการตั้งชุมชนและการคมนาคม
ของหมู่บ้านต่าง ๆ บนเกาะยอ มีดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 7-9) 

หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะยอ มีอาณาเขตด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้าน
ตีนและหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา คือมีเขาบ่อตั้งอยู่ตรง
กลาง เนินเขาลาดลงสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือจะสูงชัน ชายฝั่งตะวันออกไม่
เหมาะสมที่จะตั้งชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เพราะมีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าด้าน      
อ่ืน ๆ และในสมัยก่อนบริเวณนี้มีหาดทรายขาวสวยงาม ส่วนด้านทิศใต้เป็นเนินเขาที่เชื่อมต่อกับเขากุฏิ 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา -
นครศรีธรรมราช) ตัดผ่านทางด้านชายฝั่งตะวันออกไปเชื่อมต่อกับสะพานติณสูลานนท์ ทางทิศเหนือ
ข้ามไปฝั่งอ าเภอสิงหนคร จากถนนสายนี้มีถนนแยกไปทางทิศตะวันตกอีกสองสาย เชื่อมต่อกับถนน
สายรอบเกาะยอที่ต้องผ่านชายฝั่งตะวันตก ชุมชนส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่งถนน แต่จะ
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หนาแน่นบริเวณท่ีราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านนี้ประกอบด้วยบ้านอ่าวทราย บ้านอ่าวม่วง 
และบ้านทรายนุ้ย  

หมู่ที่ 2 บ้านตีนหรือบ้านนอกตีน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางเกาะด้านชายฝั่งตะวันออก มี
อาณาเขตด้านทิศตะวันออกจดทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันตกจดเขากุฏิ ทิศเหนือจดหมู่ที่ 1 บ้านอ่าว
ทราย และทิศใต้จดหมู่ที่ 3 บ้านนอก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงลาดชันลงสู่ชายฝั่ง
ตะวันออกของตัวเกาะที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การท าสวนยางพารา     

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา – นครศรีธรรมราช)    
ตัดผ่าน และมีถนนตัดแยกจากทางหลวงสายนี้ลงไปทางทิศใต้ ขนานไปกับแนวเชิงเขาและทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 408 จนจดหมู่ที่ 3 ลักษณะการตั้งชุมชนกระจายตัวไปตามเชิงเขาและสองข้างทาง
หลวงและถนนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่  2 ทางด้าน          
ฝั่งตะวันออกบนตัวเกาะ มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกจดทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันตกจดเขากุฏิและ
เขาสวนทุเรียน ทิศเหนือจดหมู่ที่ 2 และทิศใต้จดหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทรและหมู่ที่ 6 
บ้านในบ้าน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินและที่ราบระหว่างภูเขา ที่ลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่เหมาะแก่การปลูกยางพารา ผลไม้ และมะพร้าว 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ เส้นทางส าคัญ คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 408 ซึ่งต้องผ่านหมู่ที่ 3 ที่เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 และมีถนน รพช.สข. 
4112 แยกไปทางทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเกาะยอได้สะดวก บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้ง
หนาแน่นอยู่สองข้างถนนใกล้ทางแยกเข้าตัวเกาะส่วนด้านในบ้านเรือนจะตั้งอยู่กระจัดกระจายห่าง ๆ กัน 

หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ตรงกับ 
หัวสะพานติณสูลานนท์ช่วงแรกที่เชื่อมต่อบ้านน้ ากระจาย มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกและทิศใต้จด
ทะเลสาบสงขลา ทิศเหนือจดหมู่ที่ 3 และทิศตะวันตกจดหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบเชิงเขาที่ลาดเอียงไปทางชายฝั่งทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วนทิศตะวันตกเป็นภูเขาและเนินเขา
สวนทุเรียนพ้ืนที่จึงเหมาะแก่การท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ขนุน จ าปาดะ ละมุด ลองกอง เป็นต้น 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีทางหลวงหมายเลข 408 ทางด้านทิศตะวันออก และมี
ถนนรพช.สข. 4111 ลาดยางแอสฟัลต์แยกจากทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศตะวันตก ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
หมู่ที่ 6 บ้านในบ้าน ไปจดกับถนนรอบเกาะด้านทิศตะวันตก ตรงหมู่ที่ 7 บ้านเขาหัวหรัง และจดกับ
ถนนลาดยางหมู่ที่ 3 ตรงบริเวณหน้าวัดโคกเปี้ยว ลักษณะการตั้งชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ
สองข้างถนนและบริเวณริมฝั่งทะเล และมีวัดแหลมพ้อเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนทิศใต้ของเกาะยอ มีอาณาเขตด้านทิศ
ตะวันออกจดหมู่ที่ 4 ทิศตะวันตกจดหมู่ที่ 6 บ้านในบ้าน ทิศเหนือจดภูเขาสวนทุเรียนและทิศใต้จด
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ทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิประเทศเขตด้านทิศใต้เป็นที่ราบเชิงเขาที่ลาดลงสู่ริมฝั่งทะเล พ้ืนที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การท านา ท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีถนนรพช.สข. 4111 ลาดยางแอสฟัลต์เส้นทางรอบเกาะ 
ต่อเนื่องมาจากหมู่ที่ 4 ต้องผ่านหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกไปยังวัดโคกเปี้ยวต่อกับถนนหมู่ที่ 7      
บ้านเขาหัวหรัง ลักษณะการตั้งชุมชนส่วนใหญ่ ตั้งอยู่สองฟากถนนและริมฝั่งทะเล 

หมู่ที่ 6 บ้านในบ้านหรือบ้านนาถิน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนทิศใต้ของเกาะยอ มีอาณา
เขตทิศเหนือจดหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ทิศใต้จดทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
และทิศตะวันตกจดหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ลักษณะภูมิประเทศทางด้านทิศ
เหนือพ้ืนที่ค่อนข้างสูงแล้วลาดต่ าไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เดิมใช้ท านา 
ปัจจุบันเลิกร้างไปหมดแล้ว ส่วนทิศเหนือเป็นที่เนินเหมาะแก่การท าสวนผลไม้และยางพารา 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีถนน รพช.สข. 4111 และ 4112 ลาดยางแอสฟัลต์
เชื่อมต่อจากหมู่ที่ 5 ตัดผ่านไปเชื่อมกับถนนหมู่ที่ 7 บ้านเขาหัวหรัง และมีถนนเชื่อมต่อจากหมู่ที่ 3 
บ้านนอก ตัดผ่านมาเชื่อมต่อกับถนนที่มาจากหมู่ท่ี 5 บริเวณใกล้วัดโคกเปี้ยว ลักษณะการตั้งชุมชนจะ
ตั้งเรียงรายอยู่ 2 ฟากถนน 

หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดและบ้านเขาหัวหรัง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของตัวเกาะ มีอาณาเขตทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 6 ทิศตะวันตกจดหมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะและทะเลสาบ
สงขลา และทิศใต้จดทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิประเทศมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง และมีที่ราบลุ่มกว้าง
ใหญ่เหมาะแก่การท าสวนผลไม้ 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีถนนลาดยางแอสฟัลต์ตัดเลียบริมฝั่งทะเลเป็นถนน
เชื่อมต่อกับหมู่ท่ี 6 และหมู่ที่ 8 หรือถนนรอบเกาะที่เชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ เดินทางถึงกันได้อย่างสะดวก 
ลักษณะการตั้งชุมชนจะตั้งอยู่สองข้างถนนและริมฝั่งทะเล 

หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะและบ้านเกาะแก่ง  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของตัวเกาะ มีอาณาเขตทิศตะวันออกและทิศใต้จดหมู่ที่ 7 ทิศเหนือและทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา 
ลักษณะภูมิประเทศทิศตะวันออกเป็นแนวเนินเขา ทิศตะวันออกเป็นแนวเนินเขา ทิศตะวันตกเป็นที่
ราบชายฝั่งทะเล ส่วนด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสูงเหมาะแก่การท าสวนผลไม้ สวนยางพารา และท าการ
ประมง 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยางแอสฟัลต์ต่อเนื่องมาจากหมู่ที่ 7 มีทาง
แยกขึ้นไปทางทิศเหนือบริเวณหมู่ที่ 7 อีกเส้นทางหนึ่งแยกไปทางทิศใต้แล้วอ้อมไปทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือ ไปบรรจบกับถนนสายเดิมที่ ใกล้กับวัดท้ายยอ ก่อนจะต่อเชื่อมขึ้นไปทางทิศเหนือ    
ผ่านหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ลักษณะการตั้งชุมชนนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณสองฟากถนน และที่
ราบริมฝั่งทะเลสาบสงขลา โดยมีวัดท้ายยอเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
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หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ช่วงกลางของเกาะด้านชายฝั่งตะวันตก         
มีอาณาเขตทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา ทิศเหนือ
จดหมู่ที่ 1 และทิศใต้จดหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ลักษณะภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกในแนวเหนือ -ใต้ 
เป็นเนินเขากุฏิ แล้วลาดต่ าลงไปเป็นที่ราบแคบ ๆ ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่เหมาะแก่การท าสวน
ผลไม้ สวนยางพาราและท าการประมง 

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีถนนรพช.สข. 3049 ลาดยางแอสฟัลต์และถนน
คอนกรีตตัดผ่านเป็นถนนรอบเกาะ จากหมู่ที่ 8 ผ่านหมู่ที่ 9 ไปเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 และมีถนนจากหมู่
ที่ 6 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ตัดผ่านตัวเกาะ ลักษณะการตั้งชุมชน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองข้างถนน และริมฝั่ง
ทะเล เช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 21 การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พื้นที่วิจัยเกาะยอ 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

เกาะยอมีสภาพทางกายภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขา เนินเขา และท่ีราบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 6-7) 

1)  ภูเขาและเนินเขา   พื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงประมาณ 10 – 151 
เมตร โดยมีเขากุฏิเป็นภูเขาสูงสุดประมาณ 151 เมตรจากระดับน้ าทะลปานกลาง มีลักษณะเป็นภูเขา
หินและเนินเขาดินลูกรังตั้งเรียงรายในแนวเหนือ – ใต้ ตอนทิศเหนือสุดของเกาะเป็นเขาบ่อ หรือเขา
แคะ หรือเขาแค่ และมีภูเขาหรือเนินเขาเล็กติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อ เรียกว่า “หัวเขาแดง” ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของเอกชน จากเขาบ่อเชื่อมต่อไปทางทิศใต้ เรียกว่า “เขากุฏิ” เป็นภูเขายาวใหญ่
พุ่งไปทางทิศใต้ เชื่อมต่อกับเขาสวนใหม่ เขากลางหรือเขาในบ้าน เขาสวนเตย และทางทิศใต้สุดเป็น       
เขาหัวหรัง เขาเกาะแกง นอกจากนี้ ยังมีภูเขาและเนินเขาเล็ก ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เช่ น เขาบ่อนก      
เขาบ่อหิน เขาเพหารหรือเขาวิหาร ภายในวัดท้ายยอ เป็นต้น 

2)  ที่ราบ  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขา จึงท าให้พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่มมี
น้อยมาก ดังนั้นพ้ืนที่ราบที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบระหว่างเนินเขาและริมฝั่งทะเลที่ราบลุ่มที่พบส่วนใหญ ่
ซึ่งมักพบทางด้านใต้และทางทิศตะวันออกของเกาะได้แก่บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านในบ้าน บ้านโคกเปี้ยว 
บ้านท้ายยอ บ้านป่าโหนด บ้านสวนทุเรียน บ้านนอก นอกจากนี้ยังมีที่ราบตามเนินเขาที่มีความลาดชัน 
ประมาณ 45 องศา ซึ่งพบทั่วไปในด้านตะวันตก และทิศเหนือของเกาะ พ้ืนที่บริเวณเป็นที่ราบนี้ใช้
เป็นที่ตั้งบ้านเรือนและท านา ท าสวนผลไม้ สวนผัก ส่วนสวนยางพารา นิยมปลูกไว้บนภูเขาหรือเนินเขา 

3)  อ่าว  เนื่องจากเกาะยอเป็นเกาะที่มีน้ าล้อมรอบ จึงท าให้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเว้า ๆ แหว่ง ๆ 
หรือเรียกว่าอ่าว ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ในการหลบคลื่นลมในอดีต      
ใช้เป็นที่จอดเรือหรือท่าเรือ พบว่ารอบเกาะยอมีอ่าวที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น ทางทิศเหนือมีอ่าวทราย
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 อ่าวสวนใหม่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 อ่าวหัวหรังตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 อ่าวสวนเรียนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 
4 อ่าวบ้านนอกตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 อ่าวม่วงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 อ่าวจากตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 เป็นต้น อ่าวเหล่านี้
เหมาะแก่การหลบคลื่นลมและเป็นท่าจอดเรือของคนในชุมชนมาแล้วในอดีต 

4)  แหล่งน้ า  เกาะยอมีแหล่งน้ าธรรมชาติน้อยมากเนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่สูง มีน้ าทะเล
ล้อมรอบ แหล่งน้ าที่พบส่วนใหญ่ จึงเป็นบ่อน้ าที่ประชาชนขุดข้ึนเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค เช่น 
บ่อน้ าหน้าศาลเจ้าจีนในหมู่ที่ 8 บ่อน้ าวัดท้ายยอ บ่อน้ าวัดเขาบ่อ บ่อหลาในหมู่ที่ 4 ใกล้วัดแหลมพ้อ 
บ่องอในหมู่ที่ 9 เป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณเกาะยอจะมีน้ าใต้ดินในปริมาณสูงในฤดูมรสุมจะมีตาน้ า
ไหลลงจากภูเขา หรือเนินเขาสูง กลายเป็นทางน้ า หรือ ธารน้ า หรือคูน้ า ชาวเกาะยอนิยมเรียกว่า 
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“เตราะ” หรือ “ทางเตราะ” ซึ่งพบอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขาในเกาะยอ เช่น ทางเตราะแตกบริเวณบ้าน
อ่าวทรายไหลลงจากเขากุฏิ ทางเตราะบริเวณบ้านสวนนาย ไหลลงระหว่างช่องเขากลางและเขาสวนนาย 
ทางเตราะบริเวณบ้านนาถิน ไหลลงจากเขากลางลงสู่ที่ราบ กลายเป็นคูนาถิน คูวัด และคูช่องเขา เป็นต้น  

 
 
ภาพที่ 22 เส้นชั้นความสูงของพ้ืนที่เกาะยอ 
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ภาพที่ 23 ความลาดชันของพ้ืนที่เกาะยอ 
 



  108 

1.5  การปกครองและประชากร 

ด้านลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองสงขลาแบ่งการปกครองระดับ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ต าบล 54 หมู่บ้าน 
ตารางที่ 3 จ านวนหมู่บ้าน และขนาดพ้ืนที่ จ าแนกตามรายต าบล 

ต าบล จ านวนหมู่บ้าน พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (%) 

ต าบลบ่อยาง 8 7.44 4.33 
ต าบลเขารูปช้าง 10 27.49 15.99 

ต าบลเกาะแต้ว 9 23.38 13.60 

ต าบลพะวง 8 40.34 23.47 
ต าบลทุ่งหวัง 10 58.25 33.89 

ต าบลเกาะยอ 9 15 8.73 

รวม 54 171.9 100 
ที่มา : กรมการปกครองและจากการค านวณพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2560 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อ าเภอเมืองสงขลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 แห่ง ได้แก่ 

 1) เทศบาลนครสงขลา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ่อยางทั้งต าบล 
 2) เทศบาลต าบลเขารูปช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขารูปช้างทั้งต าบล 
 3) เทศบาลต าบลเกาะแต้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะแต้วทั้งต าบล 
 4) เทศบาลต าบลพะวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลพะวงทั้งต าบล 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งหวังทั้งต าบล 
 6) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะยอทั้งต าบล 
 

 ปัจจุบันเกาะยอมีองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง ปกครองดูแลหมู่บ้านในเกาะยอ จ านวน 
9 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 4,832 คน แยกเป็นชาย 2,337 คน หญิง 
2,495 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 322 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้ งหมด 1,929 ครัวเรือน  
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) 
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1.6  เศรษฐกิจ        

ประชากรในต าบลเกาะยอ มีการประกอบอาชีพโดยทั่วไปเป็นแบบผสมผสานกันระหว่าง
การเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเกษตรที่ส าคัญ คือ การท าสวนผลไม้และสวน
ยางพารา การประมงมีทั้งการออกจับกุ้ง ปลา ตามธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาและการเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระชัง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปของเกาะยอ คือ การทอผ้าเกาะยอ 
เศรษฐกิจของเกาะยอ สรุปได้ดังนี้ (องค์หารบริการส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 14) 

(1) การประกอบอาชีพ  
เกาะยอมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการท าสวนผลไม้มากกว่าการท านา คือ     

การท าสวนเชิงเขาที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไปทั้งเกาะ อาชีพหลักของชาวเกาะยอในระยะแรก ๆ คือ การท า
สวนผลไม้ ผลไม้ที่ปลูกกันมาก คือ ละมุด ฝรั่ง ทุเรียน จ าปาดะ ขนุน และเงาะ ส่วนละมุดนั้น ให้ผล
หมุนเวียนกันตลอดปี ละมุดจากเกาะยอจะมีขายในท้องตลาดเมืองสงขลาเกือบตลอดปี ส่วนแถบเชิง
เขาสูง ๆ ขึ้นไป ก็มีการท าสวนยางเป็นระยะ ๆ และแถบที่ราบลงมายังชายฝั่งทะเล ก็มีการปลูก
มะพร้าวบ้างแต่เพ่ือใช้ในครัวเรือนมากกว่าเพื่อการค้า 

  ปัจจุบันไม่มีการท านาบนเกาะยออีกแล้ว ชาวเกาะยอส่วนใหญ่จึงต้องซื้อข้าวสาร
จากภายนอก อาชีพการประมงนั้นมีขึ้นพร้อม ๆ กับการท าสวนผลไม้ ชาวเกาะยอท าการประมงเพ่ือ
หาปลามาบริโภคและขายที่ตัวเมืองสงขลา หรือนายทุนมารับซื้อถึงบ้าน วิธีการจับปลาของชาวเกาะยอ
ที่ท ากันมาตั้งแต่เดิม คือ การท าอวนลอย และไซนั่ง อาชีพการประมงนับว่าเป็นอาชีพที่ส าคัญของชาว
เกาะยอพอ ๆ กับการท าสวนผลไม้ 
  ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 รัฐบาลได้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชังขึ้นในทะเลสาบสงขลาบริเวณหัวเขา อ าเภอสิงหนคร กับเกาะยอ เพราะเป็นบริเวณที่มีน้ ากร่อย 
ชาวประมงแถบหัวเขาและเกาะยอจึงได้หันมาทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเมื่อได้ผลดีก็ท ากัน
มากขึ้น อาชีพท่ีส าคัญอีกอาชีพหนึ่งของเกาะยอ คือ การทอผ้า การทอผ้านี้คงเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ
อันหนึ่งของชาวเกาะยอ การทอผ้าของชาวเกาะยอในปัจจุบันเป็นการทอผ้าด้วยเส้นไหม ซึ่งต้องสั่งมา
จากกรุงเทพในราคาค่อนข้างสูง  ส่วนชาวบ้านทั่วไปจะรับจ้างทอโดยได้ค่าจ้างเป็นหลา รายได้จากการ
ทอผ้าแบบรับจ้างทอก็เป็นรายได้เสริมของครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวจะต้องมีอาชีพอย่างอ่ืนอีก 
เช่น ประมง ท าสวน ค้าขาย 

จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 พบว่า เกาะยอมีเนื้อที่รวมทั้งพ้ืนน้ า 17.95 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,220 ไร่ และมีเนื้อที่เฉพาะพ้ืนดินเพียง 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 
9,375 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร คือ ปลูกสวนผลไม้ ประมาณ 3 ,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
40.53 ของพ้ืนที่รวม ปลูกยางพารา ประมาณ 3 ,223 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.38 ของพ้ืนที่รวมและ
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พ้ืนที่การเกษตรอ่ืนๆ 2,275 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.27 ของพ้ืนที่รวม และพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 77 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของพ้ืนที่รวม  (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 5-6) 
ตารางที่ 4  กลุ่มอาชีพในต าบลเกาะยอ 

ล าดับ ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งของกลุ่ม 
1. กลุ่มเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง 22/1 หมู่ที่ 1 

2. กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านอ่าวทราย 1/1 หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มปลูกฝักไร้ดิน 15/1 หมู่ที่ 1 

4. กลุ่มเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง หมู่ที่ 2 

5. กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์ 26 หมู่ที่ 3 
6. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าเกาะยอ 5 หมู่ที่ 3 

7. กลุ่มท าขนมของฝากเกาะยอ หมู่ที่ 3 

8. กลุ่มผักไร้ดิน  ชุมชนพอเพียง 32 หมู่ที่ 3 
9. กลุ่มทอผ้าดอกพิกุล 60 หมู่ที่ 4 

10. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล 18 หมู่ที่ 4 

11. กลุ่มย าสาหร่ายผมนาง หมู่ที่ 4 
12. กลุ่มน้ าพริกคุณศักดิ ์ หมู่ที่ 4 

13. กลุ่มท าซาลาเปา เกาะยอ หมู่ที่ 4 
14. กลุ่มท าขนมไทย หมู่ที่ 4 

15. กลุ่มฟ้ืนฟูทะเลไทย 62 หมู่ที่ 5 

16. กลุ่มร่มไทร 15 หมู่ที่ 5 
17. กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ าและฟ้ืนฟูป่าชายเลน 7/4 หมู่ที่ 5 

18. กลุ่มเลี้ยงปลากะพง 47/1 หมู่ที่ 6 

19. กลุ่มเกษตรชีวภาพต าบลเกาะยอ 64/3 หมู่ที่ 6 
20. กลุ่มเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 22 หมู่ที่ 7 

21. กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ 3 หมู่ที่ 7 
22. กลุ่มเรือหางยาว 31 หมู่ที่ 8 

23. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 8 

24. กลุ่มท ากะปิกุ้ง 50 หมู่ที่ 9 
25 กลุ่มเลี้ยงปลากะพงขาว 32 หมู่ที่ 9 

ที่มา :  งานพัฒนาชุมชน  อบต.เกาะยอ  ข้อมูล เดือน พฤษภาคม  2556 
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(2) ข้อมูลกลุ่มอาชีพและประมง  
ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านประมง 

หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชนิดสัตว์น้ า 

จ านวนกระชัง 
(กระชัง) 

พื้นที่ 
(ไร่) 

1 140 ปลากระพง 714 12.11 

2 47 ปลากระพง 265 5.06 
3 11 ปลากระพง 61 1.07 

4 28 ปลากระพง 136 2.40 

5 56 ปลากระพง 256 4.74 
6 8 ปลากระพง 27 3.47 

7 50 ปลากระพง 229 24.08 

8 26 ปลากระพง 208 3.48 
9 83 ปลากระพง 583 10.26 

รวม 449  2,479 66.67 

       ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 19 
 

(3) การค้าและบริการ 
  จากข้อมูลส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า สถานประกอบการในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอปี พ.ศ.2555 มีจ านวน 204 แห่ง โดยมี
ประเภทร้านขายปลีกมากที่สุด มีจ านวน 60 แห่ง รองลงมา คือ ที่พักแรม บริกา รอาหารและ
เครื่องดื่ม 55 แห่ง และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 36 แห่ง  
 
ตารางที่ 6 จ านวนร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในองค์การ   
บริหารส่วนต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต าบลเกาะยอ 

จ านวน ร้อยละ 

การขายส่ง และขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์  7 3.43 
การขายส่ง 6 2.94 

การขายปลีก  60 29.41 

ที่พักแรม บริการอาหาร และเครื่องดื่ม 55 26.96 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต าบลเกาะยอ 

จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 36 17.65 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 2 0.98 

การให้เช่า บริการท่องเที่ยว และการบริการ สนับสนุนอื่นๆ 1 0.49 
กิจกรรมบริการอื่นๆ 11 5.39 

การผลิต 25 12.25 

การก่อสร้าง 1 0.49 
รวม 204 100.00 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555. 
           

1.7  สังคมและวัฒนธรรม 

(1) สถาบันศาสนา ในพ้ืนที่ประกอบด้วย  
วัด จ านวน 4 วัด ได้แก่ 

  1. วัดเขาบ่อ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย 
  2. วัดแหลมพ้อ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 
  3. วัดโคกเปี้ยว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
  4. วัดท้ายยอ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ 
 ส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
  1. ส านักสงฆ์เขากุฏิ  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย 
 สถานปฏิบัติธรรม  จ านวน  1  แห่ง ได้แก่ 
  1.  ทิพยสถาน   สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7  บ้านป่าโหนด 
 ศาลเจ้า มีจ านวน 1 แห่ง คือ 

1. ศาลเจ้าไท้ก๋ง  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ 
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ภาพที่ 24 ต าแหน่งที่ตั้งสถาบันศาสนา 
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 (2) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีท าบุญเดือนสิบ  

ประเพณีวันว่าง ประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จ 
เจ้าเกาะยอหรือสมเด็จพระราชมุนีเขากุฏิของชาวบ้านต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ซึ่งชาวเกาะยอ มีความเชื่อว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเกาะยอที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงและเป็นศูนย์รวมของคติความเชื่อความศรัทธาของชุมชนมาเป็นเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะบนยอดเขากุฏิจะมีเจดีย์บรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ดังนั้นในแต่ละปีเมื่อถึงวัน
วิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ชาวบ้านจะนัดหมายกันขึ้นไปบูชา หรือสมโภชเจดีย์บนยอดเขากุฏิ      
มีการห่มผ้าเจดีย์ และองค์พระพุทธรูปแทนสมเด็จเจ้าเกาะยอ จนกลายเป็นประเพณีประจ าปีที่ชาว
เกาะยอถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน (สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2558) 

- ประเพณีท าบุญเดือนสิบ  หรือชาวภาคใต้ทั่วไปเรียกว่า “วันชิงเปรต” หรือ  
ประเพณีชิงเปรต เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรตชน หรือบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ที่ล่วงลับ
ไปแล้วตามคติความเชื่อของชาวบ้านทั่วไป โดยการท าบุญบริจาคทานถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นการอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ก าหนดเวลาท าบุญเดือน 10 ไว้ 2 ครั้ง คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 และวันแรม 
15 ค่ า เดือน 10 ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าวันแรม 1 ค่ า เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรตชนขึ้นมาเยี่ยม
ลูกหลานในเมืองมนุษย์ บุตรหลานจะเป็นผู้ท าบุญเลี้ยงต้อนรับครั้งหนึ่ง เรียกว่า “ท าบุญเดือน 10 แรก” 
เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ า เป็น วันที่เปรตชนจะต้องกลับยมโลก บุตรหลานจะท าบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมกับส่งสิ่งของให้น าติดตัวกลับไปด้วย เช่น ขนมท่ีเก็บกินได้นาน ๆ หอม กระเทียม เป็นต้น 

- ประเพณีวันว่าง  ในวันนี้ชาวเกาะยอจะหยุดการท างานต่าง ๆ ทุกคนจะไปร่วม 
ชุมนุมกันที่วัด คนเฒ่าคนแก่จะไปท าบุญบังสุกุล พ่อ แม่ ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ส าหรับวัดท้ายยอ
นั้นจะก าหนดวันว่างตรงกับ ขึ้น 13 ค่ า เดือน 5 ส่วนวัดโคกเปี้ยวจะก าหนดวันว่างตรงกับ ขึ้น 11 ค่ า เดือน  5 

- ประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมานาน  
จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ชาวต าบลเกาะยอจะร่วมขบวนแห่เรือพระของวัด
ท้ายยอเข้าประกวด ณ บริเวณสระบัว (แหลมสนอ่อน) อ าเภอเมืองสงขลา 

- ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาลถือกัน 

ว่าเป็นขึ้นปีใหม่หรือเถลิงศกใหม่แบบไทย ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอได้ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมไทยเป็นประจ าทุกปี โดยจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส ณ บริเวณวัดแหลมพ้อ 

- งานประเพณีลอยกระทง เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เพ่ือขอขมาและบูชา 
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พระแม่คงคาที่ชาวไทยใช้เป็นแหล่งอาศัยตั้งแต่สมัยโบราณกาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอร่วม

สืบสานวัฒนธรรม เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยเริ่มจัดงานรื่นเริงให้ประชาชนใน

ต าบลเกาะยอได้ร่วมกันลอยกระทง ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที  

ชุมชนเกาะยอมีความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า 
และการท าสวนผลไม้ ส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายตามที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ชุมชนเกาะยอเริ่มมี
ความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีมาก
ขึ้นหลังจากมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์เชื่อมเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ที่อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอ
สิงหนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529   เป็นต้นมา ท าให้ชาวเกาะยอหันมาประกอบอาชีพใหม่ๆ มากขึ้นที่ส าคัญ 
ได้แก่ การค้าขายและการรับจ้าง การค้าขายของชาวเกาะยอ พอจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
กลุ่มท่ีมีทุนมาก จะลงทุนท าร้านอาหารเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าสู่เกาะยอมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งพบว่าระยะแรกร้านอาหารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออก ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
408 ตัดผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเป็นคนในเกาะยอ และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตอนในหรือด้านฝั่ง
ตะวันตกของเกาะยอที่มีถนนรอบเกาะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ส่วนการค้าขายอีก
ลักษณะหนึ่งเป็นการค้าขายของชาวบ้านจริง ๆ คือ การค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ผลไม้ต่าง ๆ อาหาร
พ้ืนบ้าน ผ้าทอเกาะยอ เป็นต้น และอาหารพ้ืนเมืองที่ส าคัญ เช่น ข้าวย าใบยอ ขนมจีน ย าสาหร่าย เป็นต้น    

จากการสร้างสะพานและถนนตัดผ่านเกาะยอนี้เอง ท าให้ที่ดินมีราคาสูงมาก นายทุนจาก
ภายนอกเข้ามากว้านซื้อเพ่ือขายเก็งก าไรหรือสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นเหตุท าให้ ชาวเกาะยอ
บางส่วนขายที่ดินแล้วอพยพไปตั้งถิ่นฐานนอกเกาะกันมาก 
 

1.8  สถาบันการศึกษา 

สถานศึกษาในพ้ืนที่เกาะยอประกอบด้วย 
  - โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
และโรงเรียนวัดท้ายยอ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายยอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแหลมพ้อ 
      - สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย (มีฐานะเทียบเท่า
คณะวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
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ภาพที่ 25 ต าแหน่งที่ตั้งสถานศึกษา 
 

2. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนเกาะยอ 

2.1 การตั้งถิ่นฐานของผู้คนบนเกาะยอระยะแรก 

เกาะยอในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขา ยังไม่มีผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน 
ต่อมาในสมัยตอนปลายสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึงเริ่มพบหลักฐานเกาะยอในแผนที่ภาพกัลปนาวัด
พะโคะ ชื่อแผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977หรือ พ.ศ. 2158  ที่เขียนขึ้นหลัง พ.ศ. 2223 แต่
ก่อน พ.ศ. 2242 (สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์, 2523 : 64) ซึ่งมีภาพเกาะยออยู่ตอนปลายสุดของแผนที่เขียน
เป็นรูปภูเขา ระบุไว้ว่า “เข้าก้อะญอ”  (ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม, 2544 : 65) นอกจากนี้เกาะยอยัง
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ปรากฏอยู่ในแผนที่เมืองสงขลา เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2230 โดยนายมองเดียร์  เดอลามาร์ วิศวกรชาว
ฝรั่งเศส แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีชุมชนบนเกาะยอเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน ชุมชนส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมฝั่งทะเลรอบ ๆ ภูเขาทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของ 
เกาะยอ ซึ่งปัจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหลัง  เขาสวนใหม่ และเขากุฏิ  การตั้งถิ่นฐานของชุมชน
เริ่มแรกบนเกาะยอน่าจะตรงกับบริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ท่ี 2 บ้านนอก กลุ่มชนพวกแรกที่อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานบนเกาะยอสันนิษฐานว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 
5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มคนจีนอพยพจากเมืองจีน และชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มที่เข้า
มาท าเครื่องปั้นดินเผาประเภท อิฐ กระเบื้อง หม้อ ไห โอ่ง อ่าง เพราะบริเวณเกาะยอมีดินดีเหมาะแก่
การท าเครื่องปั้นดินเผา  นอกจากนี้แล้วคงจะมีกลุ่มคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาจากท้องถิ่นเมือง
สงขลาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานส่วนหนึ่งด้วย ดังได้พบหลักฐานเจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอบน
ยอดเขากุฏิ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จากหลักฐานดังกล่าวพอสรุปได้ว่าชาวเกาะยอในรุ่นแรก ๆ ที่ เข้า
มาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวไทยในท้องถิ่นและชาวจีนอพยพจากโพ้นทะเลซึ่งผู้คนกลุ่มนี้ต่อมาได้ผสม
กลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนไทยพ้ืนถิ่นได้กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของชาวเกาะยอสืบ
ทอดมาจนปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 1) 

 
ภาพที่ 26 การตั้งถิ่นฐานและการขยายชุมชนเกาะยอ 
ที่มา : ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม, “การศึกษาสัดส่วนเรือนมงคลสูตร ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 18. 
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2.2 การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเกาะยอ 

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนจากโพ้นทะเลบนเกาะยอ เมื่อมีหลัก
แหล่งและอาชีพที่มั่นคง การติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกมีมากขึ้น ท าให้มีการอพยพผู้คนจาก
แผ่นดินใหญ่เมืองสงขลาและบริเวณใกล้เคียงทั้งคนจีนและคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเกิดเป็น
ชุมชนใหม่ ๆ มีการขยายตัวของชุมชนไปรอบเกาะยอ ดังที่ ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม (2545: 17)        
ได้กล่าวถึงการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเกาะยอไว้ว่า จากชุมชนเกาะยอรุ่นแรกบริเวณหมู่ที่ 6 
บ้านนาถินหรือบ้านในบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ซึ่งบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่
การท านา เลี้ยงวัว และเลี้ยงควาย แต่เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่งได้ค่อย ๆ ขยายตัวไปยังชายฝั่งทางด้าน
ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะใกล้กับวัดท้ายยอ หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ซึ่งบริเวณแถบนี้
พบว่าในทะเลมีปลาและกุ้งชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ พร้อม ๆ 
กับมีการขยายชุมชนไปทางชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะบริเวณวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร และหมู่ที่ 4 
บ้านสวนทุเรียนบริเวณแถบนี้พื้นที่เหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้และทอผ้า เมื่อผู้คนมีจ านวนมาก
ขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นชาวบ้านจึงได้รวมใจกันสร้างวัดแหลมพ้อขึ้นเป็นวัดประจ าหมู่บ้าน หลังจากนั้นจึง
เริ่มขยายชุมชนไปบริเวณที่ราบชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของเกาะยอจนเกิดเป็นชุมชนหมู่ที่ 3 บ้าน
นอกหรือบ้านคู และหมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบชายฝั่งติดกับเชิงเขาตลอดแนวเหนือ-
ใต้ สามารถท าการประมงและสวนผลไม้ได้ดี แต่ด้านชายฝั่งตะวันออกนี้มักจะมีคลื่นลมแรงในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นชาวบ้านที่ท าการประมงบางส่วนได้เคลื่อนย้ายขึ้นไปทางทิศเหนือสุด
ของเกาะยอได้ตั้งชุมชนและสร้างวัดเขาบ่อขึ้นในหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ส่วนชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด    
นั้นคงเกิดขึ้นจากชาวบ้านที่ขยายตัวมาจากบ้านนาถินและบ้านท้ายยอ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่
ใกล้เคียงกัน 
 หลักฐานต่าง ๆ ที่ยืนยันให้เห็นถึงการเข้ามาตั้งชุมชนบริเวณเกาะยอของคนจีนและคนไทยพื้น
ถิ่น ได้แก่ ซากโรงพระจีนหรือศาลเจ้าจีนที่เหลือเป็นหลักฐานอยู่บางส่วนในหมู่บ้าน ต่าง ๆ ได้แก่ หมู่ที่ 3 
บ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ศาลเจ้าจีนที่เป็น
หลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ศาลเจ้าจีนที่เรียกว่า “แป๊ะก๋ง” หรือ “ไทก๋ง” ในหมู่ที่ 8 
บ้านท้ายเสาะ ซึ่งใกล้ ๆ กับศาลเจ้ามีบ่อน้ าจืดโบราณก่อด้วยอิฐและหิน 1 บ่อ และยังมีบ่อน้ าจืด
โบราณกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ าโบราณในหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บ่อน้ า
โบราณวัดท้ายยอ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนได้แก่ สถาบันทางศาสนา ซึ่ง
มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจึงพบว่าบริเวณเกาะยอมีวัดสร้างขึ้นต่างสมัยกันถึง 4 วัด คือ วัดท้ายยอ 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2311 วัดแหลมพ้อ สร้างเมื่อ พ.ศ.2360 วัดโคกเปี้ยว สร้างเมื่อ พ.ศ.2425 และวัดเขาบ่อ 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 นอกจากวัดแล้วยังมีเจดีย์บนยอดเขากุฏิเป็นที่เก็บอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของชาวเกาะยอมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 
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2.3 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการของชุมชนเกาะยอสมัยใหม่ 

 ชุมชนเกาะยอมีความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและการ
ท าสวนผลไม้ ส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายตามหัวเมืองต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ชุมชนเกาะยอเริ่มมี
ความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากข้ึน ซึ่งน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ความจ าเป็นของชุมชนภายนอกในการใช้อิฐ กระเบื้องดินเผา 
และผ้าทอจากเกาะยอลดน้อยลง เนื่องจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยน ไปตามอิทธิพล
วัฒนธรรมตะวันตก ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมใหม่แบบตะวันตกมากขึ้น เช่น บ้านทรงไทยตามคติ “มงคลสูตร” 
เปลี่ยนเป็นแบบบ้านสมัยใหม่ก่ออิฐถือปูน เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนจากเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใน
เกาะยอเปลี่ยนเป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมยิ่งรุนแรงขึ้น หลังจากมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์เชื่อมเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ ที่อ าเภอ
เมืองสงขลา และอ าเภอสิงหนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ท าให้ชาวเกาะยอหันมาประกอบ
อาชีพใหม่ ๆ มากข้ึนที่ส าคัญได้แก่ การค้าขายและการรับจ้าง การค้าขายของชาวเกาะยอ พอจะแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ กลุ่มที่มีทุนมาก จะลงทุนท าร้านอาหารเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหล
เข้าสู่เกาะยอมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพบว่าระยะแรกร้านอาหารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออก   
ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตัดผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเป็นคนในเกาะยอ และจะตั้งอยู่
ตอนในหรือด้านฝั่งตะวันตกของเกาะยอที่มีถนนรอบเกาะเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 408 ส่วน
การค้าขายอีกลักษณะหนึ่งเป็นการค้าขายของชาวบ้านจริง ๆ คือ การค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง เช่น 
ผลไม้ต่าง ๆ อาหารพ้ืนบ้าน ผ้าทอเกาะยอ เป็นต้น และอาหารพ้ืนเมืองที่ส าคัญ เช่น ข้าวย าใบยอ 
ขนมจีน ย าสาหร่าย เป็นต้น จากการสร้างสะพานและถนนตัดผ่านเกาะยอนี้เอง ท าให้ที่ดินมีราคาสูง
มาก นายทุนจากภายนอกเข้ามากว้านซื้อเพ่ือขายเก็งก าไรหรือสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นเหตุท าให้
ชาวเกาะยอบางส่วนขายที่ดินแล้วอพยพไปตั้งถิ่นฐานนอกเกาะมีมากขึ้น ในเรื่องนี้ ฯพณฯ พล.อ. เปรม 
ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ ประธานองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย (พ.ศ.2523-2531) ได้ให้
โอวาทไว้ในโอกาสเดินทางมาเปิดถนน กสช. ที่ต าบลเกาะยอ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 
อย่างน่าสนใจว่า “เกาะยอมีของดีหลายอย่าง เช่น ผลไม้ที่อร่อย ผ้าทอที่สวยงาม ขอให้รักษาเอาไว้    
มีที่ดินแม้ราคาแพงก็อย่าขายเก็บเอาไว้ท ากินสืบไป” (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 4) 

ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่เกาะยอเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของระบบนิเวศซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ กับระบบวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิต การเมือง การปกครอง กายภาพ และเทคโนโลยี แหล่งถิ่นฐานของ
มนุษย์มีลักษณะเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งเป็นระบบที่ต้องพ่ึงพากันและกัน  
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ท าหน้าที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์ ส่งผ่านและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็น
ส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการตั้งถิ่นฐานของเกาะยอ คือ การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทซึ่งประชากรยังชีพด้วยการเกษตร หัตถกรรมมาเป็นสังคมเมืองนั้นก็คือประชากรประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตร ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการสร้างโฮมสเตย์ การค้าและการบริการ
และการเลี้ยงปลากระพงในกระชังเป็นจ านวนมาก ชุมชนเมืองจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การแพร่กระจายของนวัตกรรมต่าง ๆ การกลายเป็น
แหล่งชุมชนเมืองผูกพันกับกระบวนการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน ความก้าวหน้า ทันสมัยและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้ที่ดินของพ้ืนที่เกาะยอ  

 

  
 

  
ภาพที่ 27 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เกาะยอ บริเวณริมทะเลสาบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559 
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3. สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่และชุมชนเกาะยอ 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน        

การใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะยอ จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ.2545 และการส ารวจ
เพ่ิมเติมปี พ.ศ.2556 สรุปได้ ดังนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) 

พ้ืนที่ชุมชนเมือง (urbanized area) ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า ศาสนสถาน สถานศึกษาและสถาบันราชการ ในปี พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ มีพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างรวม 2.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 7.73 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จ าแนกเป็นพ้ืนที่ชุมชน 1.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.94 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้างเป็นพื้นท่ีที่มีสัดส่วนสูงรองจากพ้ืนที่แหล่งน้ า 

ส าหรับพื้นที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพ้ืนที่ 0.30 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.90 
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอทั้งหมด และไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม 

การใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ มีจ านวน
อาคารทั้งสิ้น 1,965 หลัง คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของจ านวนอาคารทั้งหมดในอ าเภอเมืองสงขลา โดยมี
พ้ืนที่อาคารคลุมดินทั้งสิ้น 154,499 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของพ้ืนที่อาคารคลุมดิน
ทั้งหมดในอ าเภอเมืองสงขลา มีขนาดพ้ืนที่อาคารคลุมดินเฉลี่ย 78.63 ตารางกิโลเมตรต่อหลัง 

พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (rural and agricultural area) ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
นันทนาการ     

ที่โล่งว่าง แม่น้ า ล าคลอง โครงข่ายคมนาคม และอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ.2555 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะยอ มีพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 1.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ 1.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 ของพื้นที่ทั้งหมด พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 0.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดและพ้ืนที่แหล่งน้ า เป็นพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด มีพ้ืนที่ 27.19 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
82.57 ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอทั้งหมด 
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ภาพที่ 28 การใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะยอ พ.ศ. 2555  
 

3.2. การคมนาคมและขนส่ง 

1) โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง จากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ต าบลเกาะยอ มีโครงข่ายการ
คมนาคม และขนส่ง ที่เชื่อมต่อจากแผ่นดินอ าเภอเมืองสงขลา กับต าบลเกาะยอเข้าด้วยกัน มีแค่
เส้นทางเดียว คือ ทางรถยนต์ หากเดินทางจากอ าเภอเมืองสงขลาสามารถเดินทางได้ทั้ง 2 เส้นทาง 
โดยใช้ถนนไทรบุรี ที่เป็นถนนสายหลักของอ าเภอเมืองสงขลา หรือจะใช้ถนนชลาทัศน์ ที่เป็นถนนสาย
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รองเพ่ือหลีกปัญหาการจราจร โดยทั้ง 2 เส้นทางจะมาบรรจบ และเชื่อมต่อกับถนนกาญจนวนิช เพ่ือ
เข้าสู่ต าบลเกาะยอ ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ที่เชื่อมต่อกับสะพานติณสูลานนท์ ทั้ง 2 
สะพาน โดยสะพานแรกจะเชื่อมต่อระหว่างต าบลพะวงกับหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ 
และสะพานที่ 2 เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอสิงหนครกับหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ 

2) โครงข่ายการคมนาคม และขนส่งภายในพ้ืนที่โครงการต าบลเกาะยอ มีโครงข่ายการ
คมนาคม และขนส่ง ที่เชื่อมต่อเส้นทางสัญจรภายในพ้ืนที่ ที่ส าคัญ มีด้วยกัน 4 สาย คือ 

(1) ถนนสายหลัก ถนน รพช.สข. 4111 บ้านสวนทุเรียน 
(2) ถนนสายรอง ถนน รพช.สข. 4112 บ้านนอก-บ้านสวนใหม่ 
(3) ถนนสายย่อย ถนน รพช.สข. 4113 บ้านนาถิน-บ้านท่าไทร  
(4) ถนนสายย่อย ถนนสาธารณะ บ้านตีน – ท่าไทร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 29 เส้นทางสัญจรภายในพ้ืนที่เกาะยอ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 
 

ถนน รพช.สข. 4111 บ้านสวนทเุรียน ถนน รพช.สข. 4112 บ้านนอก - บ้านสวนใหม ่

ถนน รพช.สข. 4113 บ้านนาถิน-บ้านท่าไทร
ท่าไทร 

ถนนสาธารณะ บ้านตีน - ท่าไทร 
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3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1) การไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยผลิต
กระแสไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีจ านวนดวงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
380 ชุด (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 31) 
 2) การประปา มีประปาใช้ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน ใช้ระบบประปาหมู่บ้านแบบต่างๆ 4 
แบบ ได้แก่ แบบประปาส่วนภูมิภาค แบบกรมทรัพยากรธรณี แบบกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
แบบถังแชมเปญ 

(1) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรธรณี) หมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2542 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยอ 
ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 60 ครัวเรือน 

(2) ประปาหมู่บ้าน (แบบการประปาส่วนภูมิภาค) หมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 2550 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านถาวรนิมิต หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยอ 
ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 80 
ครัวเรือน 

(3) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมโยธาธิการและผังเมือง) หมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู สร้าง
เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณช่องเขาหมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยอใช้แหล่ง
น้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 50 ครัวเรือน  

(4) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรธรณี) หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2542 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนทุเรียน หมู่ที่ 4 
ต าบลเกาะยอ ใช้แหล่งน้ าดิบจาก บ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า 
ประมาณ 80 ครัวเรือน 

(5) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรธรณี) หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2542 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณ วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะยอ ใช้แหล่งน้ าดิบ
จาก บ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2 -5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 80 ครัวเรือน 

(6) ประปาหมู่บ้าน (แบบการประปาส่วนภูมิภาค) หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2550 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะยอ ใช้แหล่งน้ าดิบ
จาก บ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 20 ครัวเรือน 

(7) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรธรณี) หมู่ที่ 6 บ้านในบ้านหรือบ้านนาถิน สร้าง
เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณข้างโรงเรียนวัดท้ายยอ หมู่ที่ 6 ใช้
แหล่งน้ าดิบจาก บ่อบาดาล  มีก าลังการผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ า ประมาณ 40 ครัวเรือน 
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(8) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมโยธาธิการและผังเมือง) หมู่ที่ 6 บ้านในบ้านหรือบ้านนาถิน 
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณบ้านบนเขา หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะยอ 
ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้น้ าประมาณ 40 ครัวเรือน 

(9) ประปาหมู่บ้าน (แบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บ้านตีนสร้างเมื่อปี พ.ศ.2554 เป็นประปา 
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณบ้านตีนหมู่ที่ 2 ต าบลเกาะยอใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลัง
การผลิต 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีผู้ใช้น้ าประมาณ 30 ครัวเรือน 

(10) ประปาหมู่บ้าน (แบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทรายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 ใช้
แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิต 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้น้ าประมาณ 45 
ครัวเรือน 

(11) ประปาหมู่บ้าน (แบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทรายบริเวณหน้าวัดเขาบ่อ 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555 มีก าลังการผลิต 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้น้ าประมาณ 40 ครัวเรือน 

3) การก าจัดขยะ ใช้การบริการจัดเก็บขยะจากเทศบาลนครสงขลา โดยวิธีการฝังกลบ        
มีพ้ืนที่บริเวณฝังกลบที่เทศบาลต าบลเกาะแต้ว แต่ยังมีปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยจ านวน 2 หมู่บ้าน 

4) การสื่อสารและโทรคมนาคม มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจ านวน 11 แห่ง มีหมายเลข
โทรศัพท์ส่วนตัวจ านวน 1,540 เลขหมาย 

5) การระบายน้ าและแหล่งน้ า ประกอบด้วยแหล่งน้ าบ่อน้ าตื้นจ านวน 342 แห่ง 
6) การสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) 2 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไทร มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีจ านวน 4 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขจ านวน 43 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนทุเรียน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีจ านวน 3 คนอาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 37 คน  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร มีประเภทการเจ็บป่วยที่เข้าการรักษา 5 
อันดับ ได้แก่ 

(1) โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 
(2) โรคระบบหายใจ 
(3) อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ 
(4) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสริม 
(5) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน มีประเภทการเจ็บป่วยที่เข้าการรักษา 
5 อันดับ ได้แก่ 

(1) โรคระบบทางเดินหายใจ 
(2) โรคความดัน 
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(3) โรคเบาหวาน 
(4) โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
(5) โรคผิวหนัง 
 

 

ภาพที่ 30  ต าแหน่งที่ตั้งสถานพยาบาล  
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4.  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

4.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  (natural environment)  

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่าชายเลนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
สาหร่ายทะเล ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา เวิ้งอ่าว  คุ้งน้ า ตาน้ า ภูเขาในบริเวณเกาะยอ เป็นต้น 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

        1) สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีลักษณะและ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต 

        2) สิ่งไม่มีชีวิตหรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต 
อาจจะมองเห็นหรือไม่ก็ได้ เช่น ดิน น้ า ก๊าซ อากาศ ควัน แร่ธาตุ เมฆ รังสีความร้อน เสียง ฯลฯ  
1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด้วย  
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในพ้ืนที่เกาะยอมีสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ดังนี้  
 1) ภูเขา หรือที่เรียกว่าเนินเขาเกาะยอ ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงประมาณ 10-151 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นภูเขาหิน และเนินเขาดินลูกรัง ตั้งเรียงรายในแนวเหนือ-ใต้ 
ตอนทิศเหนือสุดของเกาะเป็นเขาบ่อหรือเขาแคะ และมีภูเขาหรือเนินเขาเล็กติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อ 
เรียกว่า “หัวเขาแดง” จากเขาบ่อเชื่อมต่อไปทางทิศใต้ เรียกว่า “เขากุฏิ” เป็นภูเขายาวใหญ่พุ่งไป
ทางทิศใต้ เชื่อมต่อกับเขาสวนใหม่ เขากลางหรือเขาในบ้าน เขาสวนเตย และทางทิศใต้สุดเป็นเขา
หัวหรัง เขาเกาะแกง นอกจากนี้ ยังมีภูเขา และเนินเขาเล็ก ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เช่น เขาบ่อนก เขาบ่อหิน 
เขาเพหารหรือเขาวิหาร ภายในวัดท้ายยอ เป็นต้น ภูเขาและเนินเขาเหล่านี้  ปกคลุมด้วยป่าไม้
ธรรมชาติและป่าไม้ของชาวบ้าน 
 2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาเกาะยอ (เนินเขา) มีพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
บนภูเขาจ านวนมากบริเวณภูเขาด้านเหนือที่หมู่ที่ 2 และ 9 ด้านใต้บริเวณรอยต่อของพ้ืนที่หมู่ 3 4 5 
และ 6 ด้านตะวันตกบริเวณหมู่ท่ี 8 
 3) ตาน้ า ที่เกิดจากน้ าใต้ดินในปริมาณสูงในฤดูมรสมซึ่งจะมีตาน้ าไหลลงจากภูเขาหรือ
เนินเขาสูง กลายเป็นทางน้ าหรือธารน้ าหรือคูน้ า ชาวเกาะยอนิยมเรียกว่า “เตราะ” หรือ “ทางเตราะ”  
ซึ่งพบอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขาในเกาะยอ เช่น ทางเตราะแตกบริเวณบ้านอ่าวทรายไหลลงจากเขากุฏิ  
 4) ทะเลสาบสงขลามีลักษณะพิเศษ คือ เป็นลุ่มน้ าที่เป็นทะเลสาบเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศไทย ไม่ได้เป็นแม่น้ าเหมือนลุ่มน้ าอ่ืน ๆ และด้วยเหตุผลด้านสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ
แล้ว พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าแตกต่างจากกลุ่มทั่ว  ๆ ไป เพราะประกอบด้วยน้ าจืด      
น้ ากร่อย และน้ าเค็ม 
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 5) ชายฝั่งชายหาด บริเวณพ้ืนที่เกาะยอมีหาดทรายค่อนข้างน้อยเนื่องจากจะมีน้ าทะเลสาบ
โดยรอบและมีลักษณะเป็นชายหาดระดับต่ าที่แผ่ขยายออกไปกว้างขวางแทรกสลับอยู่ระหว่างภูเขาและโขดหิน 
 6) ป่าชายเลนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีลักษณะเป็นป่าชายเลนซึ่งมีความสูงไม่มาก
กระจายทั่วไปในพ้ืนที่ โดยพบป่าชายเลนขึ้นอยู่บริเวณปากแม่น้ าและบริเวณที่เป็นดินโคลนเป็นส่ วน
ใหญ่ ปลาที่พบชุกชุมในป่าชายเลนได้แก่ ปลาหลังเขียว ปลากะตัก ปลากระบอก ปลาบู่ ปลาแป้น 
ปลาข้าวเมา ปลาดอกหมาก ปลาตะกรับ และปลาสลิดทะเล เป็นต้น  ในอดีตพ้ืนที่ป่าชายเลนของลุ่ม
น้ าฯ ซึ่งที่พบเป็นจ านวนมากตั้งอยู่บริเวณท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ หมู่ที่ 9 เป็นพ้ืนที่
ที่มีป่าชายเลนที่ปกคลุมอย่างหนาแน่น  เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลน ป่าชาย
เลนเป็นระบบนิเวศท่ีประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ด ารงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิน
เลน น้ ากร่อย หรือมีน้ าทะเลท่วมถึงสม่ าเสมอ บริเวณป่าชายเลนที่มีพ้ืนที่รองลงมอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านท่า
ไทร ตั้งอยู่บริเวณวัดโคกเบี้ยว  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ บริเวณวัดท้ายยอ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
บริเวณพ้ืนที่ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน และหมู่ท่ี 2 บ้านตีน บริเวณร้านอาหารศิรดา 
 7) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า เนื่องจากเกาะยอเป็นเกาะที่มีน้ าล้อมรอบ จึงท าให้พ้ืนที่มีส่วนหนึ่งเว้าๆ 
แหว่ง ๆ ส่วนโค้งเข้าหากันจนดูคล้ายกับเลนส์เว้า สวยงาม แปลกตา เมื่อมองจากจุดชมทิวทัศน์จะมี
ความโดดเด่นและสวยงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ในการหลบคลื่นลมในอดีต พบว่ารอบ
เกาะยอมีเวิ้งอ่าวที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น   ทิศเหนือมีอ่าวทราย หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย ทิศใต้มีอ่าวป่า
โหนด หมู่ที ่7 บ้านป่าโหนดและ อ่าวห้วยเซาะหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะของพ้ืนที่เกาะยอ 
 8) สาหร่ายทะเล (สาหร่ายผมนาง) ที่มีชื่อว่า กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) 
ซึ่งหาได้ง่ายๆ รอบเกาะยอ แหล่งต้นต าหรับอาหารนี้ สาหร่ายผมนาง หรือบางแห่งเรียกว่า สาย 
สาหร่ายข้อ สาหร่ายเขากวาง สาหร่ายวุ้น ในธรรมชาติสาหร่ายผมนางจะอยู่บริเวณน้ าขึ้น - น้ าลง 
บริเวณใต้น้ าตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ า เช่น เปลือกหอย กรวดทราย หินขนาดเล็ก ๆ เชือก 
อวน ปะการัง และหินโสโครก อาจอยู่เป็นอิสระไม่เกาะกับวัสดุใดโดยลอยตามผิวน้ าก็ได้ บริเวณป่า
ชายเลนซึ่งเป็นน้ ากร่อยและน้ าเค็มมักพบเกาะกับรากไม้ โดยทั่วไปพบสาหร่ายผมนางบริเวณน้ าตื้น
ชายฝั่งที่ลมไม่แรง อาจอยู่รวมกับสาหร่ายอ่ืนหรืออยู่ตามล าพัง ในทะเลสาบสงขลามีสาหร่ายชนิดนี้
มากบริเวณทะเลสาบตอนล่าง ซึ่งเป็นน้ ากร่อยและน้ าเค็ม โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ เกาะยอ 
 9) ลักษณะธรณีวิทยา ทะเลสาบสงขลาเป็นแอ่งสะสมตะกอนพบว่าบริเวณทะเลหลวง
ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและโคลนตม (clay loam) ตะกอนบริเวณตอนกลางใกลฝั่งตะวันตกของทะเล
หลวงเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งและโคลนตม (silt clay loam) ส่วนบริเวณใกล้ปากทะเลสาบ
สงขลาซึ่งเป็นทางเข้าออกของน้ าทะเลจะมีตะกอนดินเหนียวปนทรายและโคลนตม (sandy clay 
loam)  (กรมทรัพยากรธรณี, 2557: 66) 
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 ทรัพยากรดิน หรือกลุ่มชุดดินในบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ ได้แก่ 
 กลุ่มชุดดินที่ 13 ลักษณะดินเกิดจากตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณที่ราบน้ าทะเลท่วมถึง
และชะวากทะเล เป็นบริเวณที่มีการผสมกันระหว่างน้ าจืดกับน้ าเค็ม และเป็นดินลึกที่มีการระบายน้ า
เลวมาก ลักษณะดินเป็นเลน เละเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีด าปนเทา 
มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือเทาปนเขียว มีเศษรากพืชปะปน เป็นดินที่
มีสารประกอบก ามะถันมาก เมื่อดินเปียก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างจัด มีค่า pH ประมาณ 7.0-
8.5 แต่เมื่อมีการระบายน้ าออกไป หรือดินแห้ง สารประกอบก ามะถันจะแปรสภาพปล่อยกรด
ก ามะถันออกมา ท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก pH ประมาณ 4.0   
 กลุ่มชุดดินที่ 13 ลักษณะดินเกิดจากตะกอนผสมของตะกอนล าน้ า และตะกอนน้ าทะเล
แล้วพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย พบในบริเวณลุ่มต่ าชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพ้ืนที่พรุ มีน้ าแช่ขังนานใน
รอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีด าหรือเทา
ปนด า มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและน้ าตาลเล็กน้อย ระหว่างความลึก 
50-100 ซม. มีลักษณะของดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีสารประกอบก ามะถันมาก ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่ า ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-4.5 
 กลุ่มชุดดินที่ 62 ลักษณะดินประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชัน
มากกว่า ร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีความอุดม
สมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นก าเนิด มักมีเศษหินหรือก้อนหินโผล่กระจัดกระจาย
ทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 31 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 
2. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทธรรมชาติมนุษย์สร้างข้ึน (man-made natural environment) 
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่สร้างข้ึนโดยมนุษย์ และการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่  

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม (man-made natural environment) จากสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ที่เหมาะสมมีพ้ืนที่เป็นลักษณะที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก ประกอบกับมีสภาพอากาศที่
เหมาะสม ท าให้ต าบลเกาะยอมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและมีประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งที่
เจริญเติบโตตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูก จากผลการศึกษาพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองเกาะยอ 
พบว่า มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นพืชผักพ้ืนบ้าน ไม้ผล ไม้สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งให้
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คุณค่า มีส่วนเป็นบริบททางสังคมเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของคนในท้องถิ่น แต่ที่มีความโดดเด่น
ปรากฏ และจะมีการปลูกทุกหมู่บ้านแต่จะเน้นแต่ละประเภทของพืชผลแตกต่างออกไป ดังนี้ 

 1) สวนสมรม ภายในสวนประกอบด้วยผลไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10 ชนิด อาทิ จ าปาดะ 
เงาะ ล าไย ทุเรียน ลองกอง สะตอ เป็นต้น ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดและหมู่ที่ 
4 บ้านสวนทุเรียนของเกาะยอ 

 2) สวนจ าปาดะขนุน จ าปาดะ ถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ถือได้ว่าเป็นของดีเกาะ
ยอที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันกับ“สะหวาเกาะยอ” พันธุ์จ าปาดะที่นิยมปลูก ได้แก่ จ าปาดะขนุน พันธุ์
จ าปาดะขนุนที่ถือว่ามีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะพันธุ์สาธร ขนาดของผลที่มีขนาดใหญ่และ
รสชาติที่หวานจัด คือ จ าปาดะพันธุ์ราหูเป็นจ าปาดะพันธุ์พ้ืนเมือง ที่มีลักษณะพิเศษได้แก่ผลมีลักษณะ
รูปทรงกระบอก ผลโตมีรสชาติที่หวานมัน และยังมีจ าปาดะพันธุ์ครูนิตย์ จ าปาดะพันธุ์เข้ง จ าปาดะพันธ์ไอ้งู 
จ าปาดะพันธุ์ไอ้เขียว จะนิยมปลูกทุกหมู่บ้านในพื้นที่เกาะยอ ขึ้นอยู่ว่าหมู่ไหนปลูกมากน้อย 

 3) สวนละมุด สะหวา ละมุดเกาะยอ ปลูกกันมาแต่ช้านานจนได้รับชื่อเสียงในด้านรสชาติ
ความหวานกรอบ เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป ซึ่งพบว่าพันธุ์ที่นิยมปลูก มีอยู่ 2 ชนิด แบ่งและเรียกชื่อ
ตามท้องถิ่น คือ พันธุ์ลูกแขกและพันธุ์ลูกใหญ่ พ้ืนที่ปลูกละมุดส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินติดเชิงเขา ละมุด
เป็นพันธุ์ไม้ท่ีทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีมาก ทนทานต่อโรคแมลง ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
และ หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 

 4) สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน) จะมีหลากหลายชนิด บางพันธุ์เรียกกันไปตามลักษณะของ
พืชผล ปลูกในบริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน  หมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และหมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน 

 5) สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา) จะมีรสเปรี้ยวมาก  ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน  หมู่ที่ 7    
บ้านป่าโหนด และหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน 

 6) สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน) เป็นกระท้อนพ้ืนเมืองที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ และมีผลขนาด
เล็ก ปลูกในบริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และหมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน 

 7) สวนใบชาพลู (ช้าพลู) เป็นไม้กอที่มีความสูงประมาณ 12 นิ้ว ล าต้นสีเขียว ใบสีเขียว 
คล้ายใบพลู และขนาดใบประมาณเท่า ๆ กับใบพลู  ก้านใบยาว ดอกมีสีขาว ดอกแก่เต็มที่จะเป็นสีเขียว  
คุณค่าของชะพลู ใช้ประโยชน์จากใบสด ใบอ่อน มาหั่นฝอยละเอียดแล้วน ามาเป็นส่วนผสมเครื่องปรุง
ในอาหารท้องถิ่น คือ ข้าวย าใบยอ หรือข้าวย าสมุนไพร อาหารพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะยอ   
ปลูกในบริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน  หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน 

 8) สวนยอ ยอป่า ยอเถื่อน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของยอป่า พบใน
พ้ืนที่ป่าโปร่งทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอเป็นแหล่งที่มียอป่าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสามารถ
ขยายพันธุ์ได้ง่ายตามธรรมชาติ  ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างทรัพยากรพ้ืนบ้าน คือ ใบยอหรือยอ
เถื่อน รวมเข้ากับเทคนิควิธีในการปรุงอาหาร จนกลายเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่มีชื่อรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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ข้าวย าใบยอ เป็นอาหารจานเดียวที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน จะปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน    
หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 4  บ้านสวนทุเรียน 

 9) สวนเลียบ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นเลียบในพ้ืนที่ต าบลเกาะ
ยอจะพบได้ในพื้นที่ตั้งแต่ป่าชายทะเลจนถึงป่าเนินเขา ชาวบ้านจะน ามาบริโภคเป็นผักสด ผักแกล้มจิ้ม
น้ าพริก ขนมจีนน้ ายา ข้าวย า หรือใช้ต้มกะทิกับปลาเค็ม ลวกกะทิเพ่ือเป็นผักจิ้ม 

 

 
 
ภาพที่ 32 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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4.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน (man-made cultural 

environment) 

1 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทอาคารในชุมชน (man-made cultural environment: 
residential and community buildings and structures)  

 1) บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  จะปลูกอาคาร บ้านเรือน เป็นกลุ่มบนเนินและตามแหล่งน้ าหรือริม
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความหนาแน่นบริเวณหมูที่ 1   
อ่าวบ้านทรายหมู่ 3 บ้านนอก และหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  

 2) ที่พัก โฮมสเตย์ ที่พักแรมหรือโฮมสเตย์แบบกระชังแพและแบบเป็นหลังกลางทะเลสาบ
สงขลาในพ้ืนที่เกาะยอ โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนเข้าด้วยกัน ที่พักแรมในเกาะยอจะมีมากที่สุดบริเวณหมูที่ 1 อ่าวบ้านทราย 

 3) ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่รับประทานอาหารอยู่ภายในอาคารส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
สงขลา และตั้งอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 

 
 
ภาพที่ 33 ต าแหน่งที่ตั้งอาคารในชุมชน 
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2. สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ (man-made 
cultural environment: community infrastructure) 
 1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล
ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะยอติดกับทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธะรมชาติที่ควรดูแลรักษา 
      2) สถานศึกษา  

- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาบ่อ สถานที่ตั้งบริเวณ 
หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และโรงเรียนวัด
ท้ายยอ สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายยอ 
สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแหลมพ้อ บริเวณหมู่ที่ 4 
บ้านสวนทุเรียน 
            - สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอบริเวณ
ใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 2 สถาบันตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ของภาคใต้ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 23 ไร่ ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4 
อาคาร โดยแต่ละอาคารจะแบ่งออกเป็นห้อง ๆ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ 
โบราณวัตถุท่ีเกิดจากภูมิปัญญา ของคนในท้องถิ่น เครื่องประดับศาตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ เช่น กริช 
มีดชายธง มีดหางไก่ แสดงผ้าทอพ้ืนเมือง เช่น ผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอปัตตานี ห้องแสดงกระต่ายขูด
มะพร้าวรูปทรงต่าง ๆ ที่มีรูปแบบหาชม ได้ยากห้องแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง เช่น หนังตะลุง โนรา 
ลิเกป่า ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น การแสดงการละเล่นและของเล่นเด็กเช่น การเล่นซัดราว การ
เล่นว่าว ลูกข่าง ห้องแสดงประเพณีการบวช ห้องแสดงการรักษาพยาบาลแบบโบราณบริเวณหมู่ที่ 9 
บ้านสวนใหม่ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, ม.ป.ป) 

 
ภาพที่ 34 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
ที่มา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://1nstargram.blogspot.com/2015/06/blog-post_25.html 
https://twitter.com/hashtag/สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

https://twitter.com/hashtag/สถาบันทักษิณ
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  3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไทร สถาน
ที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนทุเรียน สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 4 
บ้านสวนทุเรียน 
 4) สะพานติณสูลานนท์ อ านวยความสะดวกในการคมนาคมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้อง
รอข้ามแพ    ขนานยนต์ซึ่งมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น อย่างรวดเร็ว ท าให้การเดินทาง
ต้องใช้เวลานาน ทั้งเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วก็ยังท าให้การจราจรติดขัดในตัวเมืองอีกด้วย 
 5) ถนน เส้นทางที่ผู้คนสามารถสัญจรบนเส้นทางเพ่ือรองรับการสัญจรในพ้ืนที่  พร้อมกับ
ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็นเส้นทางหลัก ส่วนทาง
หลวงชนบท สข. 3049 ถนน รพช.สข.4111 ถนน รพช.สข.4112 และถนน รพช.สข.4113 เป็นเส้น
โครงข่ายถนนสายหลักและสายรองภายในเกาะยอ 
 

3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทศาสนสถาน (man-made cultural environment: 
religious buildings and structures) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในพ้ืนที่เกาะยอ
เป็นแหล่งชุมชนโบราณ เป็นศูนย์รวมการปกครองท้องถิ่นมาแต่โบราณ จากหลักฐานส่วนใหญ่เป็น
หลักฐานที่พบทางโบราณสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมของพ้ืนที่ จาก
อิทธิพลทางศาสนาพุทธท าให้มีการสร้างวัด การสร้างพระพุทธรูป สถูปเจดีย์ อุโบสถ วิหาร ขึ้นอย่าง
แพร่หลาย จึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวกับศาสนาหลายที่ในเกาะยอรวมถึง
โบราณสถานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ดังนี้  

 1) วัดท้ายยอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ เป็นวัดเก่าแก่
ของต าบลเกาะยอ ได้รับการประกาศให้เป็นวัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2311 เดิมมีนามว่า “วัดคงคาวดี” 
ชาวบ้านเรียกกันว่า“วัดท้ายเสาะ” ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา” อายุกว่า 200 ปี หลังคาใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอ จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงดิน แต่จะตั้งอยู่บนตีนเสาซึ่งเป็นที่รองรับเสา ลักษณะดังกล่าวเป็นอัตลักษณ์
ของชาวภาคใต้เท่านั้น 

 นอกจากนั้นวัดท้ายยอ ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ อาทิ บ่อน้ าโบราณ สระน้ า
โบราณ โรงเรือพระ สถูป หอระฆังที่สวยงาม และมีร่องรอยของท่าเรือโบราณ ซึ่งเคยเป็น ศูนย์กลาง 
การคมนาคมของชาวเกาะยอ ด้านหลังของวัดท้ายยอเป็นที่ตั้งของ เขาเพหารหรือเขาวิ หาร ซึ่ง
ประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกาที่งดงาม มีทางขึ้นเป็นขั้นบันไดดินทุบมีทางขึ้นเจดีย์ 3 ด้าน ด้านข้าง 2 
ด้าน และด้านหลัง 1 ด้าน เจดีย์สร้างขึ้นด้วยอิฐดินเผาเกาะยอ ฉาบด้วยปูนรูปทรงเจดีย์เป็นแบบที่
นิยมสร้างกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 (องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยอ, 2560: 25) 
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ภาพที่ 35 วัดท้ายยอ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

 2) วัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2425 เดิมวัดโคกเปี้ยวมีชื่อ
ว่า "วัดโคกขี้เปี้ยว" ต่อมาสมเด็จพระมหาสัมณเจ้า ตั้งชื่อเป็น“วัดคงคามัชฌิมาประดิษฐ์” ซึ่งยังไม่เป็นที่
ยอมรับของชาวต าบลเกาะยอ จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า“วัดโคกเปี้ยว” มีพระพุทธรูปประทับยืนเนื้อสัมผัสฤทธิ์
ที่ชาวบ้านเรียกว่า  “พ่อแก่” ภายในวัดยังมีต้นละมุดที่มีอายุเกือบ 100 ปีอยู่ด้วย (องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะยอ, ม.ป.ป) 

 
ภาพที่ 36 วัดโคกเปี้ยว 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 3) วัดแหลมพ้อตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 6 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2360 พ้ืนที่บริเวณวัดมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปใน
ทะเลสาบ มีต้นพ้อจ านวนมาก จึงมีการตั้งชื่อวัดว่า "วัดแหลมพ้อ" (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 
ม.ป.ป) 
 



  137 

 
ภาพที่ 37 พระนอนวัดแหลมพ้อ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 4) วัดเขาบ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวขาว พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมทะเล มีอุโบสถ
กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร โครงสร้างก่ออิฐ ถือปูน เดิมมีชื่อว่า “วัดศาลาบ่อ” สร้างขึ้น เมื่อ วันที่ 5 
เมษายน พ.ศ.2477 มีหินรูปช้างที่ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ โชคลาภ ซึ่งความเชื่อในเรื่องนี้คือ แต่เดิม
รูปช้างนั้นเป็นรูปจระเข้ซึ่งเกิดจากการแทงหิน เพ่ือน าไปสร้างพระนอนที่วัดแหลม จากต าบลปากรอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งท าให้เกิดหินในลักษณะคล้ายจระเข้ ชาวต าบลเกาะยอจึงไปขอร้องหลวง
พ่อศรีนิลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นให้โบกปูนทับเป็นรูปอย่างอ่ืน เพราะมีความเชื่อว่าจะท ามาหากิน
ไม่คล่อง เนื่องจากจระเข้จะกินปลาและสัตว์ทะเลหมด หรือกัดกินลูกหลานของตัวเอง ดังนั้นหลวงพ่อ
ศรีนิลจึงให้ช่างโบกปูนตกแต่งเป็นรูปช้างที่หมอบครึ่งตัว มีขนาดเท่าตัวจริง (องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยอ, ม.ป.ป) 

   
ภาพที่ 38 วัดเขาบ่อ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ ตั้งอยู่บนยอดเขาในบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นโบราณสถานซึ่งมี
การก่อสร้างมานับร้อยๆ ปี เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จเจ้าเกาะยอ ซึ่งต านานบอกว่า สมเด็จเจ้าเกาะยอ
เป็นพระที่เดินทางมาจากอยุธยาพร้อม “สมเด็จเจ้าพะโคะ” เพ่ือมาเผยแผ่พุทธศาสนา และน ามาจ าวัด
ที่เขาเพหาร ทั้งสองท่านได้ตกลงกันว่าในตอนเย็นๆ จะก่อไฟส่งสัญญาณกัน ถ้าเห็นแสงไฟแสดงว่าแต่
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ละฝ่ายยังคงเป็นปกติอยู่ ต่อมาไฟของสมเด็จเจ้าเกาะยอหายไป ชาวต าบลเกาะยอจึงขึ้นไปดู ปรากฏว่า
ไม่พบอะไรเลย จึงเชื่อกันว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอมรณภาพไปแล้ว จากนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างเจดีย์ 
และรูปปั้นของสมเด็จเจ้าเกาะยอไว้บนยอดเขากุฏิเพ่ือแสดงความเคารพต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ โดยมีรูป
ปั้นอยู่ 4 ด้าน รูปที่ถือว่าเป็นตัวแทนของสมเด็จเจ้าเกาะยอ คือรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ต่อมา
มีการสร้างเจดีย์ครอบเจดีย์เดิม 
 จากความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จเจ้าเกาะยอ ท าให้ชาวบ้านต าบลเกาะยอได้มี
กิจกรรมที่เป็นประเพณีขึ้นเขากุฏิกันในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 6 การก าหนดวันนี้นั้นไม่ทราบเหตุผลที่
แท้จริง แต่สันนิษฐานว่าเพราะในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 6 เป็นวันดี ซึ่งก็คือ วันวิสาขบูชา โดยชาวบ้าน
ต าบลเกาะยอและชาวบ้านต าบลใกล้เคียง รวมทั้งชาวบ้านต าบลเกาะยอที่ไปอาศัยอยู่ที่อ่ืน จะกลับมา
ยังเกาะยอ เพ่ือมาท าบุญส านักสงฆ์เขากุฏิ โดยชาวต าบลเกาะยอจะน าภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์ที่จ า
พรรษาอยู่บนส านักสงฆ์ และมีการน าสิ่งของไปแก้บนด้วย อาทิ ขนมโค หัวหมู ไก่ต้ม รวมทั้งการแก้บน
ด้วยการจุดประทัดและการน าผ้าไปห่มรูปปั้นของสมเด็จเจ้าเกาะยอ หลังจากประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและมีการสวดบังสุกุลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และมีการน าขวดใส่น้ าปักเทียนไว้ในขวด
น ามาวางไว้หน้ารูปปั้นของสมเด็จเจ้าเกาะยอ เพ่ือท าน้ ามนต์และน าไปบูชาและรักษาอาการเจ็บป่วย 
(องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 25) 

  
ภาพที่ 39 ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 6) ศาลเจ้าไท้ก๋งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งในสมัยนั้นชนชาติจีนเข้ามาค้าขายกับคนไทยเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งได้ตั้ง
รกรากสืบเชื้อสายในเกาะยอ และได้สร้างศาลเจ้าไท้ก๋ง เพ่ือเป็นที่สักการะบูชาบรรพชน มีการซ่อมแซม
หลายครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างศาลครอบของเก่าที่ช ารุดให้ชาวบ้านต าบลเกาะยอได้กราบ
ไหว้ตราบจนทุกวันนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 25) 
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ภาพที่ 40 ศาลเจ้าไท้ก๋ง 
ที่มา : ศาลเจ้าไท้ก๋ง เกาะยอ, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/preeya-/2016/12/07/entry-1 
 

 
 

ภาพที่ 41 ต าแหน่งที่ตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/preeya-/2016/12/07/entry-1
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   4 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทสถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญ โบราณสถาน 

และอาคารอนุรักษ์ (man-made cultural environment: historical place, site, buildings & structures) 

     1) เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ 
 เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน มีลักษณะการก่อสร้างเป็นเรือนไทย
ภาคใต้ แบบเครื่องสับ หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาหน้าจั่ว และยังมีการก่อสร้างโดยได้รับอิทธิพลแบบ
สถาปัตยกรรมจีนด้วย ตัวเรือนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งหายาก ไม่นิยมมีลวดลายประดับตกแต่ง จะมีบ้าง
บริเวณชายคาและช่องลม หลังคานิยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผา  ตัวเรือนไม่นิยมทาสี โดยจะคงลักษณะ
ของสีเนื้อไม้ธรรมชาติ เสาเรือนไม่ฝังดิน ในหมู่ที่ 4 นี้มีบ้านโบราณอีกหลายหลังที่ยังคงสวยงามและคง
สภาพดีอยู่ (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, ม.ป.ป) 

  
 

  
ภาพที่ 42 เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอหมู่ที่ 4 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

- บ้านเรือนไทยเกาะยอเป็นถิ่นที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
จีนและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งประเพณี ความเชื่อ และศิลปหัตกรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม
อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวเกาะยอเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเรือนแบบทรงไทย  ทรงจั่ว
ยกพ้ืนสูง การก่อสร้างเป็นเรือนไม้ใช้เดือยหรือลูกสิ่วไม้แทนตะปู หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอ   

- บ้านเรือนไทยพ้ืนถิ่นยกทรงสูง เป็นเรือนเก่าอายุราว 100 ปีขึ้นไป ลักษณะเป็น
เรือนไม้ทรงสูง และยกใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง 
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- บ้านเก่าพ้ืนถิ่นยกทรงสูง เป็นเรือนเก่าอายุราว 100 ปีขึ้นไป ลักษณะเป็นเรือนไม้
ทรงสูง และยกใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้และมีปูนผสมบ้าง 

- บ้านเก่าพ้ืนถิ่นมีการปรับปรุง (หลังคาคงเดิม)  เป็นเรือนเก่าอายุราว 100 ปีขึ้นไป
มีการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุใหม่ แต่ยังใช้โครงเคร่าเดิม 

- บ้านเก่าพ้ืนถิ่น  เป็นเรือนเก่าอายุราว 100 ปีขึ้นไป ลักษณะเป็นเรือนไม้สร้างด้วยไม้
ทั้งหลัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 43 เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

2) โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นโบราณสถานมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ และโบราณคดี เช่น เป็นสถานที่ส าคัญในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นอาคารที่มีลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ   การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ช่วยให้สามารถคุ้มครอง 
ควบคุม และดูแลรักษาโบราณสถานได้อย่างเต็มที่เพราะหากจะมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท า
ให้สภาพของโบราณสถาน หรือพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นเขตโบราณสถานต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในพ้ืนที่เกาะ
ยอมีโบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังนี้  
 (1) โบราณสถานวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่โบราณสถาน
ประมาณ 5 ไร่ 87 ตารางวา ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร เรื่อง
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเล่มที่ 114 พิเศษ 81 ง ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 (ฐานข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2561c)  
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 (2) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาพ้ืนที่
โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศ
ของกรมศิลปากร เรื่องข้ึนทะเบียนโบราณสถานเล่มที่ 114 พิเศษ 81 ง ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ.2540 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2561c)  

 
 
ภาพที่ 44 ต าแหน่งที่ตั้งเรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ 
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ภาพที่ 45 แผนผังโบราณสถานวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ที่มา : ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2561 
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ภาพที่ 46 แผนผังโบราณสถานวัดแหลมพ้อ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ที่มา : ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2561 
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ภาพที่ 47 ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ 
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4.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม (intangible cultural environment) 

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมของเกาะยอมีที่มาต่อเนื่องมาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนบ้าน ที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ที่เกิดจาก
คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนามาอยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี
แห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จพระราชมุนี 
มีรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนามธรรม มีดังนี้ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะยอ, 2560: 27-28) 

1 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ประเภทวัฒนธรรม ประเพณี (intangible cultural 
environment: local culture and tradition, custom, folklore, lifestyle) 

 1) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากความ
เชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จพระราชมุนีเขากุฏิของชาวบ้านต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งชาวเกาะยอ มีความเชื่อว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเกาะยอที่ชาวบ้าน
ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงและเป็นศูนย์รวมของคติความเชื่อความศรัทธาของชุมชนมาเป็นเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะบนยอดเขากุฏิจะมีเจดีย์บรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ดังนั้นในแต่ละปีเมื่อถึงวันวิ
สาขบูชาขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ชาวบ้านจะนัดหมายกันขึ้นไปบูชา หรือสมโภชเจดีย์บนยอดเขากุฏิ มีการ
ห่มผ้าเจดีย์ และองค์พระพุทธรูปแทนสมเด็จเจ้าเกาะยอ จนกลายเป็นประเพณีประจ าปีที่ชาวเกาะยอ
ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  

 2) ประเพณีท าบุญเดือนสิบ ประเพณีท าบุญเดือน 10 หรือชาวภาคใต้ทั่วไปเรียกว่า “วันชิงเปรต” 
หรือ ประเพณีชิงเปรต เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตชน หรือบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ที่
ล่วงลับไปแล้วตามคติความเชื่อของชาวบ้านทั่วไป โดยการท าบุญบริจาคทานถวายพระภิกษุสงฆ์เป็น
การอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ก าหนดเวลาท าบุญเดือน 10 ไว้ 2 ครั้ง คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 และ
วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าวันแรม 1 ค่ า เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรตชน
ขึ้นมาเยี่ยมลูกหลานในเมืองมนุษย์ บุตรหลานจะเป็นผู้ท าบุญเลี้ยงต้อนรับครั้งหนึ่ง เรียกว่า “ท าบุญ
เดือน 10 แรก” เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ า เป็น วันที่เปรตชนจะต้องกลับยมโลก บุตรหลานจะท าบุญเลี้ยงส่งอีกครั้ง 

 3) ประเพณีวันว่าง ประเพณีวันว่าง ในวันนี้ชาวเกาะยอจะหยุดการท างานต่าง ๆ ทุกคนจะ
ไปร่วมชุมนุมกันที่วัด คนเฒ่าคนแก่จะไปทาบุญบังสุกุล พ่อ แม่ ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว สาหรับวัดท้ายยอ
นั้นจะก าหนดวันว่างตรงกับ ขึ้น 13 ค่ า เดือน 5 ส่วนวัดโคกเปี้ยวจะก าหนดวันว่างตรงกับ ขึ้น 11 ค่ า เดือน 5  

 4) ประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยจะปฏิบัติกัน
ในช่วงออกพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 11) ซึ่งมีความเชื่อว่า ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสร็จไป
จ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพ่ือโปรดพระมารดา พอถึงช่วงออกพรรษา พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับ
ยังโลกมนุษย์ ท าให้ชาวบ้านมีความปราบปลื้มมาก จึงอัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบกและแห่
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ไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์ ครั้นเลยสมัยพุทธกาลชาวบ้านจึงพระพุทธรูปมาแห่สมมุติแทนพระ
พุทธองค์ ชาวต าบลเกาะยอจะร่วมขบวนแห่เรือพระของวัดท้ายยอเข้าประกวด ณ บริเวณสระบัว 
(แหลมสนอ่อน) อ าเภอเมืองสงขลา 

 5) ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาลถือกันว่าเป็น
ขึ้นปีใหม่ หรือเถลิงศกใหม่แบบไทย ๆ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 เมษายนของทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้น
คือ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นประจาทุกปี โดยจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้
อาวุโส ณ บริเวณวัดแหลมพ้อ 

      6) งานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตาม
ปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ เป็นวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมา เพื่อขอขมาและบูชาพระแม่คงคาที่ชาวไทยใช้เป็นแหล่งอาศัยตั้งแต่สมัยโบราณกาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะยอร่วมสืบสานวัฒนธรรมเป็นงานประเพณีท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยเริ่มจัดงาน
รื่นเริงให้ประชาชนในต าบลเกาะยอได้ร่วมกันลอยกระทงชมกิจกรรมการแสดงบนเวที 

 
2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น (intangible cultural environment: 
local wisdom) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนต าบลเกาะยอมีการประกอบอาชีพที่เกิดจากความคิดของ
บรรพบุรุษที่เป็นของเกาะยอหลายด้าน เนื่องมาจากต าบลเกาะยอสมัยก่อน การคมนาคม และการ
ติดต่อสื่อสารกับสถานที่อ่ืนค่อนข้างล าบาก เพราะการคมนาคมทางเดียว คือ ทางเรือ ดังนั้นคนเกาะยอ
จึงประดิษฐ์ในสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้สอย และเพ่ือด ารงชีวิต ดังนี้ 
                    1)  ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวเกาะยอ มีชื่อเสียงมาก มีความประณีตใน
การทอและมีสีสันลวดลายต่าง ๆ สวยงาม ผ้าทอเกาะยอเป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านอันเป็นอัตลักษณ์
ของเกาะยอและของจังหวัดสงขลา ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าชาวเกาะยอเริ่มทอผ้าในสมัยใดแต่
ชาวเกาะยอรู้จักการทอผ้ามานานนับร้อยปี  ตั้งแต่ครั้งมีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานท ากินและมีการสอน
สืบต่อกันภายในครัวเรือน ในปัจจุบัน ชาวเกาะยอมีอาชีพทอผ้า ประมาณ 200 คน สามารถผลิตผ้าทอ
เกาะยอ ได้ประมาณปีละ 100,000 หลา  สามารถหาเลี้ยงชีพ อยู่ได้อย่างพอมีพอกินได้อย่างยั่งยืน ในปี
พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังให้เกียรติ นายกริ้ม  สินธุรัตน์ ครูสอนทอผ้าเกาะยอโดยการ
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
ประจ าปี 2549 (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 29) 
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ในปี พ.ศ.2549 ผ้าทอเกาะยอ  ได้รับการพิจารณาคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ 
จังหวัดสงขลาและยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรับรอง
คุณภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ผ้าทอเกาะยอและในปี พ.ศ.2549 ปีเดียวกันนี้  รัฐบาลยังได้
ส่งเสริมสินค้า“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (สินค้าโอทอป) โดยจัดให้มีการประกวดหมู่บ้านหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ หมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยว ดีเด่นในระดับประเทศ ในการนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้
พิจารณาคัดเลือกให้ต าบลเกาะยอ หมู่ที่ 3 (บ้านนอก) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่ง
มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอส่งเข้าประกวดและสามารถชนะการประกวดหมู่บ้าน“หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ”์ (OTOP  Village Champion) ดีเด่นในระดับประเทศ  
             2)  กระเบื้องเกาะยอมีความโด่งดัง มีความเจริญแพร่หลายตั้งแต่ครั้งรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงรัชกาลที่ 5 ได้ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพ่ือให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการ เรียกเกณฑ์
สิ่งของซึ่งปรากฏไว้ในใบบอกเมืองสงขลาและเอกสารอ่ืนๆ ว่าได้มีการน ากระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาไป
ใช้ในกิจการที่ส าคัญ (รอสณา เจ๊ะเลิม, 2560 : 11-13) 

 ประวัติความเป็นมาของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลา เล่ากันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนที่
อพยพเข้ามาในประเทศไทย มาตั้งถ่ินฐานบริเวณต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นผู้
ริเริ่มผลิตกระเบื้องดินเผาและได้มีกิจการโรงกระเบื้องดินเผาเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายรอบ ๆ ทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งต่อมาคนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท ากระเบื้องดินเผาจึงได้ขยายการท ากระเบื้องดินเผา
ออกไปอย่างกว้างขวางจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีทั้งการท าเตาอ่าง เตาอิฐ และ เตากระเบื้อง
ซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพ้ืน ซึ่งสมัยที่กิจการกระเบื้องดินเผาเจริญรุ่งเรือง 
(ประมาณปี พ.ศ. 2495-2518) บุคคลทั่วไปจะใช้กระเบื้องดินเพ่ือมุงอาคารบ้านเรือนกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งมีการส่งไปขายถึงประเทศมาเลเซีย และมีโรงกระเบื้องอยู่บริเวณดังกล่าวมากกว่า 200 
โรงกระเบื้อง  แหล่งผลิตกระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาที่ส าคัญ ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลสาบทิศตะวันตก
ของเมือง ตั้งแต่บริเวณท่าอิฐ ท่าสะอ้าน ขึ้นไปจนถึงบ้านท่านางหอม ต าบลน้ าน้อย บ้านบางโหนด หมู่ที่ 1-2 
ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลเกาะยอนั้น ปรากฏซากเตาเผา บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 
5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 บริเวณวัดโคกเปี้ยว และหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด ซึ่งซากเตาเผาจะพบตามแนวริมชายน้ า  

 จากการส ารวจ พบว่ามีเตาเผากระเบื้อง ทั้งบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่า 200 เตา มีเตาอยู่ใน
สภาพที่ซ่อมแซมใช้งานได้ประมาณ 50 เตา นอกจากนั้นช ารุดเหลือแต่ซากเตาและร่องรอยเตา มี
ประกอบการอยู่ 3 ครอบครัว อยู่ในเขตบ้านท่านางหอม 2 ครอบครัว และบ้านบางโหนด 1 ครอบครัว 
แต่ในปัจจุบันมีการผลิต กระเบื้องดินเผาอยู่แห่งเดียว  ในจังหวัดสงขลา คือ ที่บ้านท่านางหอม 
ทะเลสาบฝั่งสงขลา กระเบื้องดินเผาเกาะยอ 14 โรงกระเบื้องดินเผาแบบดั้งเดิมที่เหลืออยู่ที่เดียว 
สุดท้าย ในปัจจุบันก่อตั้งโดย นายอ้ิน ทิพโอสถ เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2480 บริเวณริมคลองท่านางหอม 
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ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาห่างจากทะเลสาบสงขลาลงมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 
กิโลเมตร และปัจจุบัน (รอสณา เจ๊ะเลิม, 2560: 29-30) 

3)  การดักไซนั่งและไซนอน เป็นวิธีการท ามาหากิน ที่เป็นวิถีชีวิตของคนเกาะยออีก 
อย่างหนึ่ง เพ่ือให้ได้สัตว์น้ าประเภทกุ้ง ปลา ในทะเลสาบสงขลามาใช้เป็นอาหารและจ าหน่ายใน
ครอบครัว ซึ่งวิธีการท าและการน าไปดักในทะเลสาบมีเทคนิคที่เป็นของคนเกาะยออีกอย่างหนึ่ง 
ปัจจุบันยังสามารถดูได้เกือบทุกหมู่บ้านในต าบลเกาะยอ 
             4) การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง การท าประมง ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชุมชน
ชาวเกาะยอ ความได้เปรียบเชิงนิเวศทางธรรมชาติอันมาจากการมีสภาพน้ าถึง 3 อย่าง ได้แก่ น้ าเค็ม 
น้ าจืด และน้ ากร่อย จึงท าให้อาหารทะเลทุกชนิดมีรสชาติที่อร่อยกว่าที่อ่ืน แล้วถือเป็นโอกาสที่ชาวบ้าน
เกาะยอสามารถเลี้ยงปลากะพงในกระชังได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา 
              5) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เป็นเครื่องมือประมงที่ใช้อวนลักษณะคล้ายถุง 
ปากอวนกางยึดติดกับที่ ท าการประมง โดยวิธีให้กระแสน้ าพัดพาสัตว์น้ าเข้าไปในถุงอวน เป็นการ
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านของชาวประมงในต าบลเกาะยอซึ่งเป็นเครื่องมือการประมงที่ใช้ส าหรับดัก
จับสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา เช่น กุ้ง ปลา ปู เก้ง (ตัวเหมือนก้ัง แต่จะมีขนาดเล็กกว่า) 

            6) การป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้ การท าโคระ หรือถ้าจะเขียนเป็นส าเนียงท้องถิ่น
ภาคใต้ ก็ต้องเขียน “โขระ” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ประดิษฐ์ คิดค้นเพ่ือใช้ห่อผลขนุน ผลจ าปาดะ 
และจ าปาดะขนุน  ผลจ าปาดะขนุน หากแมลงวันทองวางไข่ผลจ าปาดะขนุนเน่าเสียมีต าหนิและที่
ส าคัญ เมื่อผลจ าปาดะ จ าปาดะขนุน หรือขนุนสุก ไข่แมลงวันทองจะฟักตัวออกเป็นตัวหนอนฟักตัว
เป็นดักแด้ และเป็นตัวเต็มแพร่พันธุ์ต่อไป 
  วัสดุที่ใช้สาน โคระ ก็ใช้วัสดุใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือใบมะพร้าว จะเป็นใบ
มะพร้าวสด หรือ ใบมะพร้าวแห้งที่หล่นจากต้นก็ได้ แต่ถ้าเป็นใบมะพร้าวแห้งต้องน ามาแช่น้ าเสียก่อน
ประมาณ 2 – 3 วัน เพ่ือให้ใบมะพร้าวอ่อนตัวไม่หักเวลาสาน ส่วนใบมะพร้าวสดไม่ต้องแช่น้ า 
  วิธีท าโคระมีวิธีการ คือ น าทางมะพร้าวที่มีใบยาวประมาณ 50 – 60 ซ.ม. สมบูรณ์
ไม่ฉีกขาดน ามาตัดเป็นท่อน ๆ ละ 8 ใบ (ข้างละ 4 ใบ) แล้วน าใบมะพร้าวที่ถูกตัดเป็นท่อนมาสอง
ท่อนประกอบกันสานเป็นสายขัดรูปทรงกระบอก สานไปเรื่อย ๆ จนเกือบสุดปลาย แล้วแยกเป็นสอง
ขั้ว แต่ละข้ันรวบเข้ากันผูกเป็นกระจุก เป็นอันเสร็จน าไปใช้การได้ 
  โคระ นอกจากป้องกัน ผลจ าปาดะขนุน และจ าปาบ้าน ไม่ให้เน่าเสียเนื่องจาก
แมลงวันทองวางไข่ แล้ว โคระยังช่วยให้ผลขนุนจ าปาดะหรือจ าปาดะขนุน มีสีสวย เป็นที่สนใจของ
ผู้บริโภคและที่ส าคัญยิ่ง คือ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค (องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 30) 
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      7) ศูนย์โอทอป  เป็นการรวมผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอ ที่ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการน ามาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าของพ้ืนที่ข้างเคียงน า
ออกมาจ าหน่าย โดย มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า และกลุ่มทอผ้า
ร่มไทร เกาะยอ อีกท้ังยังมีสินค้าทางเกษตรอีกมากมาย  
 

4.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม (natural and cultural environment)  

 1. สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
 ส านักสงฆ์เขากุฏิตั้งอยู่บนยอดเขาในบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ซึ่งอยู่บนยอดสูงสุดของ
เกาะยอ ยังมีเจดีย์โบราณประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “เขากุฏิ” 
ส าหรับเจดีย์บนเขากุฏิ เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร มีทางขึ้นสู่
ลานประทักษิณ 3 ด้าน  ยกเว้นทางทิศตะวันออกของเจดีย์  ทุก ๆ ปี ชาวเกาะยอจะจัดบุญประเพณีแห่
ผ้าขึ้นเขากุฏิเพ่ือห่มองค์พระเจดีย์และห่มพระพุทธรูปสมเด็จเจ้าเกาะยอบนยอดเขากุฏิ เป็นประเพณีที่
ชาวเกาะยอได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีองค์เจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จเจ้าเขากุฏิ
เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านเกาะยอ มีการถือปฏิบัติติดต่อกัน 2 วัน คือ วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 
ของทุกปี เป็นวันห่มผ้าพระเจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอ และวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 อันเป็นวันวิสาขบูชา
องค์เจดีย์ประกอบด้วยส่วนฐานรองรับองค์ระฆัง 2 ชั้น ส่วนฐาน และชั้นมีซุ้มจรน าทั้ง 4 ทิศ 
ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน  พร้อมกับมีชื่อสลักติดอยู่บริเวณฐานของแต่ละองค์ ซึ่งหมายถึง
สมเด็จทั้ง 4 องค์ที่ชาวเกาะยอเคารพศรัทธาทั้งสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะ
ใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง นอกจากนี้ที่ส านักสงฆ์เขากุฏิแห่งนี้ยังมี “วิหารหลวงพ่อทวด” และที่
ส าคัญมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่มาประดิษฐานเพ่ือให้ผู้ที่เคารพศรัทธาได้กราบ
นมัสการเพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องจากตามต านานที่ชาวบ้านเกาะยอเล่าขาน ระบุว่าหลวงพ่อทวด 
ซึ่งเป็นสหมิกธรรมของสมเด็จเจ้าเกาะยอ  ได้เดินทางมาเยือน ณ ส านักสงฆ์เขากุฏิแห่งนี้ด้วย (องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560: 25) 

  
ภาพที่ 48 ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
ที่มา : การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 49 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมส านักสงฆ์เขากุฏิ 
 

5.  การท่องเที่ยวเกาะยอและบริเวณใกล้เคียง 

5.1 ลักษณะการท่องเที่ยวเกาะยอ 

 การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างรายได้ในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการสร้างงานในท้องถิ่น สร้างความมั่นคงให้ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
การคมนาคม พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกัน การท่องเที่ยว
เกาะยอเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เนื่องจาก
ชุมชนเกาะยอเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาทอผ้า          
การท่องเที่ยวการเกษตรผสมผสาน  (สวนสมรม) และการประมง อีกทั้งมีการให้บริการที่พักในรูปแบบ
โฮมสเตย์ แต่ในอีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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เช่นปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การขาดจิตส านึกถึงคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
ท าให้เกิดการท าลายทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ปัญหาทาง
สังคม และวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีถูกท าลายลง ปัญหา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และในที่สุดทรัพยากรทางการท่องเที่ยวถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว 
                อย่างไรก็ตาม จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ ยังมีข้อดีที่ตามมาอีกเช่นกัน นั่นก็คือ การส่งเสริมท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะยอ 
โดยการน าเอาของดีของชุมชนมาจัดจ าหน่าย เช่น โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งผู้ประเก
อบการและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับการอบรมให้มีขีดสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถน ามา
ต่อยอดและพัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย เนื่องจากพ้ืนที่
เกาะยอถือได้ว่ามีความโดดเด่นที่หลากหลายทั้งด้านทรัพยากร พืชพรรณประจ าถิ่นและสัตว์น้ า ตลอด
วิถีชีวิต ศิลปะหัตกรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในพ้ืนที่ และยังสามารถท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ 

 

5.2 เส้นทางท่องเที่ยว 

 สถานที่ที่น่าสนใจในเส้นทางท่องเที่ยวของเกาะยอประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวหลัก และ
สถานที่ท่องเที่ยวรอง  โดยสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ วัดแหลมพ้อ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา วัดท้ายยอ 
จุดชมวิว ส่วนสถานท่องเที่ยวรอง ได้แก่ กลุ่ม OTOP และซาลาเปาไข่กรอบ กลุ่มทอผ้าดอกพิกุล ร้าน
เมืองใต้ วัดเขาบ่อ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดท้ายยอ ศาลเจ้าวัดไท้ก๋ง จุดชมวิถีการเลี้ยงปลากะพง ผ้าทอ
กลุ่มร่มไทร ร้านกาแฟ Bistro บ้านโบราณ 200 ปี  ร้านขนมไทยแม่จันยา เป็นต้น   
 เส้นทางเที่ยวชมพ้ืนที่รอบเกาะยอมีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว คือ มีจุดเริ่มต้น
และจุดสุดท้ายแยกกันอยู่ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวกระจายกันอยู่ในพ้ืนที่ทั่วทั้งเกาะยอ ซึ่งแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป และต าแหน่งของที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ลักษณะของเส้นทางโดยทั่วไปร่มรื่น การจราจรพลุกพล่านในบางจุด
เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน ดังนั้นสองข้างทางจึงประกอบไปด้วยบ้านเรือน ที่ยังคงมีลักษณะแบบดั้งเดิม 
และยังคงสามารถใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน ระหว่างเส้นทางมีร้านค้าต่าง ๆ ในเส้นทางนี้นักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสวิถีชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายในพ้ืนที่ชุนชนที่มีความส าคัญนับแต่อดีต 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับงานศิลปกรรมต่าง ๆ ของเกาะยอ ซึ่งถือความโดดเด่นเฉพาะตัว
ทั้งจากงานบ้านเก่าโบราณที่ดูราวกับสะท้อนวิถีชีวิต วัดวาอารามต่าง ๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตชาวประมงที่
อยู่กับท้องทะเล  
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ภาพที่ 50 เส้นทางท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ  
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5.3 แหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรม 

1) แหล่งท่องเที่ยวในเกาะยอ  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะยอมีความ
หลากหลายและน่าสนใจแตกต่างกัน เช่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อ เขาเพหาร 
สวนสมรม ศาลเจ้าไท้ก๋ง ที่พักสงฆ์เขากุฏิ ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง และเรือนไทยโบราณ 
เป็นต้น แต่ละแห่งมีความน่าสนใจ ดังนี้ 

1. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีหน้าที่ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับทักษิณคดี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ตลอดถึงเปิดการเรียนการสอน
ในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และสถาบันแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรมภาคใต้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงของภาคใต้และประเทศไทย 

2. วัดท้ายยอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยอ เมื่อครั้งจอมพลสมเด็จพระ
ราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ขณะด ารงพระ
อริสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เสด็จ
เมืองสงขลาในปี พ.ศ. 2427 ทรงพระนิพนธ์ถึงชื่อวัดท้ายเสาะ ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอ ซึ่งน่าจะหมายถึง   
วัดท้ายยอในปัจจุบัน โบราณสถานที่ส าคัญภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์บนเขาพระวิหาร หมู่กุ ฏิไม้ 
อุโบสถ และหอระฆัง 

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดท้ายยอ ยังมีเจดีย์ขนาดเล็กอีก 2 องค์ด้วย องค์หนึ่งเป็น
เจดีย์ทรงระฆัง ก่ออิฐสภาพค่อนข้างช ารุด ส่วนยอดหักองค์เจดีย์ประกอบด้วย ฐานเขียงและฐานบัว
แอ่นโค้ง 2 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะ ก่อสร้างศาสนสถานที่ปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา 
รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดแทนที่จะเป็นปล้องไฉน กลับท าเป็นรูปบัวทรงกลุ่ม ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 
เรียกว่า บัวทรงกลุ่มเถา ซึ่งเจดีย์ที่มีบัวกลุ่มหรือบัวทรงกลุ่มรองรับทรงระฆังมีระเบียบที่ท าบัวกลุ่มเถา
หรือบัวคลุ่มเถาแทนปล้องไฉน มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 21 -22) และ
นิยมกันมาจนถึงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ แทนที่จะท าบัวกลุ่มหรือ
บัวกลุ่มรูปกลม กลับท าเป็นเหลี่ยมมีย่อมุม ส่วนเจดีย์อีกองค์หนึ่ง อยู่บนเนินด้านหลังบ่อน้ าสี่เหลี่ยม
ภายในวัด เป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงระฆังย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนยอดช ารุดหักหาย มีฐานบัว 5 ชั้นรองรับ 
องค์ระฆังจ าลองแต่ละชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปฐานบัวชั้นที่ 4 มีเจดีย์จ าลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ เป็นเจดีย์จ าลอง
ทรงระฆังเหลี่ยม ส่วนยอดช ารุดหักหายเหลือเพียงยอดบัวทรงกลุ่มเถา   

3. สวนสมรม เป็นสวนที่ปลูกพืชผลไม้นานาชนิด เช่น ทุเรียน ลองกอง จ าปาดะขนุน 
ส้มโอ  กระท้อน เงาะ ฯลฯ รวมทั้งพืชชนิดอ่ืน ๆ และมีการดูแลรักษาสวนโดยใช้แนวทางเกษตร
ชีวภาพ ใช้สมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช เน้นเกษตรธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ผู้ที่ไปท่องเที่ยว
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ยังได้ชมการสาธิตการท าปุ๋ยชีวภาพ ชิมผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาล สวนที่มีชื่อเสียง คือ สวนของ
นายไพจิตร และนางถวิลวรรณ ปริศวงศ์   

4. ศาลเจ้าไท้ก๋ง สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งขณะนั้นชนชาติจีนเข้ามาค้าขายกับไทย
เป็นจ านวนมาก  ส่วนหนึ่งได้ตั้งรกรากสืบเชื้อสายในเกาะยอ และได้สร้างศาลเจ้าไท้ก๋ งขึ้นเพ่ือ
สักการบูชา สร้างขวัญและก าลังใจแก่ชาวเกาะยอในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน 

5. ส านักสงฆ์เขากุฏิ ตั้งอยู่บนเขากุฏิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะยอ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานขององค์สมเด็จเจ้าเกาะยอ หรือสมเด็จเจ้าเขากุฏิ ตามต านานเล่ากันว่าเป็นพระสงฆ์ที่
เดินทางมาจากอยุธยาพร้อมสมเด็จเจ้าพะโค๊ะที่มาเผยแพร่พุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความ
ศรัทธา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะยอให้ความเคารพนับถือเป็นที่กราบไหว้บูชาของชุมชนมาหลายร้อย
ปี และมีประเพณีสมโภชในวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ าเดือน 6 ของทุกปี  ชาวเกาะยอจะร่วมใจกันขึ้นไปท าบุญ
ตักบาตร และห่มผ้าองค์เจดีย์ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ประเพณีข้ึนเขากุฏิ” 

6. ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ชาวเกาะยอนิยมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังกัน
มาช้านาน   กล่าวกันว่าเกาะยอเป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปลา
กะพงขาวที่เลี้ยงในเกาะยอได้ชื่อว่ามีเนื้อรสชาติอร่อยที่สุด เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงในระบบสามน้ าตาม
ธรรมชาติ คือ น้ าในทะเลสาบสงขลาจะมีช่วงระดับความเค็มอยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงน้ าจืด ช่วงน้ ากร่อย 
และช่วงน้ าเค็ม จึงเรียกกันว่า“ปลาสามน้ า” 

7. เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ เกาะยอเป็นถิ่นที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งประเพณี ความเชื่อ และศิลปหัตถกรรม 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมอันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวเกาะยอเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัย เป็น
เรือนแบบทรงไทยทรงจั่วยกพ้ืนสูง การก่อสร้างเป็นเรือนไม้ใช้เดือยหรือลูกสิ่วไม้แทนตะปู หลังคามุง
ด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอ และท่ีส าคัญคือการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา “มงคลสูตร” มาใช้เป็น
ตัวก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ ของตัวเรือน จึงเรียกว่า “เรือนมงคลสูตร”  ตัวอย่างของเรือนมงคลสูตรที่
สวยงาม ได้แก่ กุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอ และบ้านทรงเรือนไทยโบราณที่พบทั่วไปบริเวณเกาะยอ 

8. ตลาดขายสินค้าพ้ืนเมืองตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนอก และหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน เป็น
แหล่งรวมสินค้าพ้ืนเมืองของเกาะยอและผลิตภัณฑ์จากต าบลใกล้เคียงตามโครงการ "หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์" ของรัฐบาล จ าหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ผ้าทอเกาะยอ ของที่ระลึก ย าสาหร่ายผมนาง 
อาหารพื้นเมืองเกาะยอ เสื้อผ้า และผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเกาะยอ เช่น ละมุด ขนุนจ าปาดะ มะพร้าว
น้ าหอม ส าหรับตลาดขายสินค้าพ้ืนเมืองที่หมู่ 4 ซึ่งเรียกกันว่า “ตลาดวัดแหลมพ้อ” จะคึกคักมากเป็น
พิเศษในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเป็นวันนัด (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, ม.ป.ป) 

9. ข้าวย าใบยอป้าหนู ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านนอก ตรงปากทางตลาดขายของพ้ืนเมือง มี
ความพิเศษตรงข้าวที่หุงด้วยน้ าใบยอ มีส่วนผสมของมะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น พริกป่น ผักพ้ืนบ้าน ได้แก่ 
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ใบชะพลู ใบพะโหม ใบมะกรูด ตะไคร้ ยอดเเซะ ยอดมะม่วงหิมมพานต์ ยอดขี้หนอน ถั่วพลู 
ถั่วฝักยาว ปลีกล้วย ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ แล้วราดด้วยน้ าเคย ข้าวย าป้าหนูเป็นที่รู้จัก
ของคนท่ัวไปเพราะขายมาแล้วประมาณ 10 ปี (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, ม.ป.ป) 

2) ที่พักแรมและร้านอาหารเครื่องดื่ม 
ที่พักแรมหรือโฮมสเตย์แบบกระชังแพและแบบเป็นหลังกลางทะเลสาบสงขลาในพ้ืนที่      

เกาะยอ เกิดขึ้นจากในชุมชนมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยมีที่พักของชาวบ้านในชุมชนให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งบ้านพักที่ให้บริการต้องมีห้องพัก
หรือพ้ืนที่ที่สามารถรองรับและสามารถให้บริการแก่ผู้มาพัก การจัดห้องพัก เจ้าของที่พักจะมีการ
จัดเตรียมเครื่องนอนตามจ านวนผู้ที่มาพัก ได้แก่ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม โดยลักษณะที่นอนมีทั้งแบบ
เตียง ฟูก และที่นอนปิกนิก หากที่พักหลังใดไม่มีมุ้งลวดจะมีการจัดเตรียมมุ้งส าหรับกันแมลงรบกวน
ไว้ให้ ในการจัดห้องพักขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของบ้านที่เป็นโฮมสเตย์ โดยโฮมสเตย์ในพ้ืนที่   
เกาะยอมีดังนี้  

โฮมสเตย์ในพื้นที่เกาะยอมีต าแหน่งที่ตั้ง ดังแสดงตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 15 
ตารางที่ 7 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม  หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 1 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

อ่าวทรายรีสอร์ท  
ภูผาทองรีสอร์ท 
กรีนวิวรีสอร์ท  
ฟ้าปรายตะวันรีสอร์ท  
ป.ทองรีสอร์ท  
มาร์ครีสอร์ท  
อ่าวทรายรีสอร์ท  
ภูผาทองรีสอร์ท 
กรีนวิวรีสอร์ท  
ฟ้าปรายตะวันรีสอร์ท 
ป.ทองรีสอร์ท  

ครัวจ่าวิง 
โกเข่งซีฟู้ดส์ 
ลุงจิ้วซีฟู๊ด 
ร้านอาหารมหัศจรรย์ เกาะยอ 
ครัว ต้น-ต่อ 
ร้านอาหารน้ าเคียงดิน 
ครัวจ่าวิง 
โกเข่งซีฟู้ดส์ 
ลุงจิ้วซีฟู๊ด 
ร้านอาหารมหัศจรรย์ เกาะยอ 
ครัว ต้น-ต่อ 

12 มาร์ครีสอร์ท  ร้านอาหารน้ าเคียงดิน 
13 ริมเขา รีสอร์ท   
14 กิ่งฟ้าโฮมสเตย์   
15 ทะเลทองโฮมสเตย์  
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ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 1 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 1 

16 วัสกรโฮมสเตย์  
17 ลุงนึกโฮมสเตย์  
18 เรือนแพโฮมสเตย์  
19 ลุงรัตน์โฮมสเตย์  
20 อ่าวอ้อโฮมสเตย์  
21 ใบเงินโฮมสเตย์  
22 อ่าวทรายโฮมสเตย์  
23 นายหัวบ่าวโฮมสเตย์  
24 พะโยมทองโฮมสเตย์  
25 หาดทรายโฮมสเตย์  
26 ลุงพลโฮมสเตย์  
27 หน าปันเลโฮมสเตย์  
28 ลุงด าโฮมสเตย์   
29 นันทภัทรโฮมสเตย์  
30 จันทร์แย้มโฮมสเตย์  
31 ดลชนกโฮมสเตย์   
32 ฅนเลโฮมสเตย์  
33 โฮมสเตย์เกาะยอบ้านสุดทรัพย์ทวี  
34 Fah Prai Tawan Resort  
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ภาพที่ 51 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 1                
บ้านอ่าวทราย 
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ตารางที่ 8 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 2 บ้านตีน 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 2 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่มีการก่อสร้างประเภทที่พักใน
พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน 

สวนอาหารเรนูซีฟู้ดส์ 
ครัวปนัดดา 
ขวัญใจ 
ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ 
กาแฟสดคอฟฟ่ีไทม์ แอท เกาะยอ 
COFFEE หอมฉุย @เกาะยอ กาแฟสด 

 

 

ภาพที่ 52 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 2 บ้านตีน 
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ตารางที่ 9  ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านนอก 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 3 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 3 
1 
2 

ไม่มีการก่อสร้างประเภทที่พักใน
พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก 

China Food 
คุณจิต ซีวิว เกาะยอ 

 

 

ภาพที่ 53 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านนอก 
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ตารางที่ 10  ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 4 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

โรงแรมคุ้มไทรงาม 
บ้านสวนเกาะยอ รีสอร์ท 
ริมเล รีสอร์ท 
หอแสงโฮมสเตย์ 
SRI RESORT 

ร้านอาหารศักดิ์โภชนา 
รายทอง 
ระเบียงแพ 
สวนอาหารส าเภาทอง 
ศรีเกาะยอซีฟู้ดส์ 
@kohyor 
จิบแฟ แลเล 
14Cafe' เกาะยอ 
i am cake เกาะยอ 

 

 

ภาพที่ 54  ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของรา้นอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 4                   
บ้านสวนทุเรียน 
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ตารางที่ 11 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 5 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 5 
1 
2 
3 

ลุงแก้วโฮมสะเตย์ 
กลุ่มเลี้ยงปลากะพงโฮมสะเตย์ 
สิริธารา ลาวิลล่า 

นั่งเล่นหน้าเล Bistro Cafe' 
กาแฟสดคอฟฟ่ีไทม ์แอท เกาะยอ 
ร้านป้าแอ๋ว 

 

 

ภาพที่ 55 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 5                
บ้านท่าไทร 
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ตารางที่ 12 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 6 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 6 
1 
2 
3 

เกาะยออินน์ รีสอร์ท 
ขวัญชุมโฮมสเตย์  
สิริธารา ลาวิลล่า 

ร้านครัวยอดยอ 

 

 

ภาพที่ 56 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 6                 
บ้านนาถิน 
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ตารางที่ 13 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 7 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 7 
1 
2 
3 

ลองสเตย์โฮมสเตย์  
เรือนแรก โฮมสเตย์ เกาะยอ 
เกาะยอ รีสอร์ท 

ร้านส้มต า (เจ้าเก่า- แต่เดิม) 

 

 

ภาพที่ 57 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 7                
บ้านป่าโหนด 
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ตารางที่ 14 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 7 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ท้ายเกาะโฮมสเตย์  
เกาะยอโฮมสเตย์  
เรือนไม้ชายเลโฮมสเตย์ 
Baanthaeraek Vintage 
Bungalow 
โฮมสเตร์ลุงเดชา 
บ้านแต่แรก 

แก้วกัลยา Coffee & Restaurant. 
Cafe'in 

 

 

ภาพที่ 58 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 8                   
บ้านห้วยเซาะ 
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ตารางที่ 15 ประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 

ล าดับ ประเภทของท่ีพัก หมู่ที่ 9 ประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เพ็ญพโยมโฮมสเตย์  
ซีวิวโฮมสเตย์  
ต้นดาวโฮมสเตย์  
โป่งโฮมสเตย์  
โพงพางโฮมสเตย์เกาะยอ 
ภูตะวันโฮมสเตย์ เกาะยอสงขลา 
การ์ตูนโฮมสเตย์ เกาะยอ 
สวนใหม่โฮมสเตย์ 

ร้านส้มต าป้าเอียด 
ร้านอาหารโพธิ์ทะเล 
ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน  
ร้านพี่นกข้าวมันแกงไก่ เกาะยอ 
ร้านอาหารโกเหมียง 

 

 
 

ภาพที่ 59 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทของที่พักและประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่ม หมู่ที่ 9            
บ้านสวนใหม่ 
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ภาพที่ 60 ต าแหน่งที่ตั้งที่พักแรมและร้านอาหารบนเกาะยอ 
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6. กฎหมายด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับในพื้นที่เกาะยอ  

6.1 ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา 

 ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและ
จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 
26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลชิงโค ต าบลท านบ ต าบลหัวเขา ต าบลสทิงหม้อ
ในอ าเภอสิงหนคร และต าบลบ่อยาง ต าบลเกาะยอ ต าบลเขารูปช้าง ต าบลพะวง ในอ าเภอเมืองสงขลา 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ี
เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อม ซึ่งอ านาจการบังคับใช้ผังนี้ อยู่ในบริเวณต าบลเกาะยอ แม้ผังเมืองรวม
ชุมชนฉบับปัจจุบันจะมีการขยายระยะเวลาจนถึง พ.ศ.2555 และหมดอายุไปแล้วนั้น แต่ก็ยังไม่มี
ประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนฉบับใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
ฉบับดังกล่าว แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 11 ประเภทโดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 61 ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 61 ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา และภาพขยายบริเวณเกาะยอ 
ที่มา : ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา , เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, เข้าถึง
ได้จาก http://slbkb.psu.ac.th/xmlui/handle/2558/773 
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 บริเวณต าบลเกาะยอ อยู่ในพ้ืนที่บังคับใช้ ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา 
ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นประเภทอนุรักษ์ เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 

6.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้เขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เป็นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดให้ท้องที่
เขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม การประกอบกิจการโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ การประกอบกิจการภัตตาคาร
ร้านอาหาร การประกอบกิจการสถานพยาบาล และการประกอบกิจการอ่ืน ๆ  ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ  

 
ภาพที่ 62  เขตควบคุมมลพิษอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ที่มา : พรบ.ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุม
มลพิษ, 25 พฤศจิกายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.onep.go.th/wpcontent/uploads/8102535law5.pdf 
ที่มา : โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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6.3 ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 พ้ืนที่ต าบลเกาะยอไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ จึง
ใช้พระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
4) พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 ( พ.ศ.2559 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
6) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559    
7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 ( พ.ศ. 2531 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
8) กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559    
9) กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2548    

 

7. ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเกาะยอ 

7.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment)  

ผลกระทบระบบนิเวศทางธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ หรือคุณค่าต่างๆ อันเนื่องจาก
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ    

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural 
environment)  
              สืบเนื่องมาจากการตอบสนองต่อความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีหรือคุณภาพชีวิต (quality of 
life)  ของมนุษย์ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย
เร่งให้วิธีการน าเอาทรัพยากรมาใช้ได้มากขึ้นและง่ายขึ้น ส่งผลให้การบริโภคทรัพยากรก็เกินกว่าความ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของชีวิต ท าให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากขึ้น จึงท าให้เกิดส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านทรัพยากรร่อยหรอ (resource depletion) เนื่องมาจากการใช้อย่างไม่
ประหยัด ซึ่งได้แก่  

1)  ภูเขาบนเกาะยอ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก หรือที่เรียกว่าเนินเขาเป็นพื้นที่ลาดชันบน 
ภูเขาในบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ มีการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นอาคารบ้านเรือน ที่
พักแรม รุกล้ าบนพ้ืนที่ลาดชันสูงส่งผลกระทบต่อป่าไม้ หรือพรรณพืชต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตาม
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ธรรมชาติ และพืชเหล่านั้นเป็นพรรณพืชที่ส าคัญของท้องถิ่น ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก หมู่ที่ 4 
บ้านสวนทุเรียน และหมู่ที ่9 บ้านสวนใหม ่

2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา) มีการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือไปปลูกสร้างอาคาร  
บ้านเรือนและการท าการเกษตร ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก 
หมู่ที ่4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 

3) ตาน้ า ที่เกิดจากน้ าที่ไหลลงจากภูเขาหรือเนินเขาสูง กลายเป็นทางน้ าหรือธารน้ าหรือ  คูน้ า  
ปัจจุบันตาน้ าไม่ค่อยเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการไปสร้างอาคาร บ้านเรือน และการท าเกษตร ทับพ้ืนที่
การไหลของทางน้ า  

4) ทะเลสาบสงขลาบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ มีน้ าเสีย ขุ่นข้น และมีกลิ่นเหม็น สืบเนื่องมากจาก 
การเลี้ยงปลาในกระชัง การใช้โพงพางและการใช้ไซนั่งในทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้เกิดน้ าเสียจากการ
ปล่อยน้ าเสียลงทะเลสาบ  น้ าเสียจากอาคาร บ้านเรือน โฮมสเตย์และร้านอาหารในทะเลสาบสงขลา 
การตั้งถ่ินฐานและการเติบโตของชุมชน ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ 

5) ชายฝั่ง และชายหาด บริเวณพ้ืนที่เกาะยอมีหาดทรายค่อนข้างน้อย มีการ 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งตามธรรมชาติ คือ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล  การกัดเซาะชายฝั่ง และ
พ้ืนที่ชายฝั่งเริ่มเป็นดินเลน  

6) ป่าชายเลนและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนในบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ  
ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน หลายประการ เช่น อุณหภูมิน้ าสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง 
ความเค็มเพ่ิมข้ึน น้ าขุ่นข้น มีปริมาณสารพิษในน้ า เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่
อาหารและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต(พืช-สัตว์) และที่ส าคัญคือมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศในป่าชายเลนและยากที่จะฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้เหมือนใน
อดีต จากสาเหตุที่กล่าวมาสืบเนื่องมาจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนในพ้ืนที่เกาะยอ ซึ่ง
อยู่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 

7) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า เมื่อมองจากมุมสูงบนภูเขา (เนินเขา)จะสามารถมองเห็นทั้งเวิ้งของพ้ืนที ่
เกาะยอ บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทรายหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ แต่
ปัจจุบันมีการรุกล้ าไปก่อสร้างร้านอาหาร สร้างโฮมสเตย์ ในทะเลสาบ ส่งผลกระทบด้านน้ าเสีย ระบบนิเวศ 
และภูมิทัศน์ในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบไม่สวยงาม 

8) สาหร่ายทะเล (สาหร่ายผมนาง) บริเวณรอบ ๆ ชายฝั่งน้ าตื้นบริเวณโดยรอบเกาะยอ เริ่ม 
ลดน้อยลง ส่งผลกระทบมาจากน้ าเสียจากการปล่อยน้ าเสียลงทะเลสาบ น้ าเสียจากอาคาร บ้านเรือน 
โฮมสเตย์และร้านอาหารในทะเลสาบสงขลา 

9) การชะล้างพังทลายของดินของเกาะยอเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะ 
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บริเวณเนินภูเขา มีสาเหตุจากการบุกรุกท าลายป่า และการท าการเกษตรโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ าที่เหมาะสมซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที ่3 บ้านนอก หมู่ที ่4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 63 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
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ภาพที่ 64 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหมู่ท่ี 1 และหมู่ที่ 2 
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ภาพที่ 65 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหมู่ท่ี 3 และหมู่ที่ 4 
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ภาพที่ 66 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 6 
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ภาพที่ 67  ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 8 
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ภาพที่ 68 ต าแหน่งที่ตั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหมู่ท่ี 9 
 

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทธรรมชาติมนุษย์สร้างข้ึน          
(man-made natural environment)  

ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม (man-made natural environment) จะมีการปลูกพืชทุก
หมู่บ้านแต่จะเน้นแต่ละประเภทของพืชผลแตกต่างออกไป ดังนี้ 

1) สวนสมรม ภายในสวนประกอบด้วยผลไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10 ชนิด อาท ิ 
จ าปาดะ เงาะ ล าไย ทุเรียน ลองกอง สะตอ ปลูกบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 6      
บ้านนาถิน  และหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 

2) สวนจ าปาดะขนุน ผลไม้พ้ืนถิ่นที่ ขึ้นชื่อของเกาะยอ ผลคล้ายขนุน แต่เนื้อนิ่ม 
กว่า และมีรสชาติหอมหวาน สวนสมรม ชมสวนผลไม้แบบผสมผสานปลูกทุกหมู่บ้าน หมู่ที ่1 ถึง หมู่ที ่9 
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3) สวนละมุด  มีการปลูกกันมาช้านานจนได้รับชื่อเสียงในด้านรสชาติความหวาน 
กรอบ ปลูกบริเวณพื้นที่หมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที ่6 บ้านนาถิน  และหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 

4) สวนทุเรียน จะมีหลากหลายชนิด บางพันธุ์เรียกกันไปตามลักษณะของพืชผล  
ปลูกบริเวณพื้นที่หมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที ่6 บ้านนาถิน และหมู่ท่ี 7บ้านป่าโหนด 

5) สวนมะไฟกา จะมรีสเปรี้ยวมาก ปลูกบริเวณพ้ืนที่หมู่ที ่4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที ่6  
บ้านนาถิน  และหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 

6) สวนกระท้อน เป็นกระท้อนพื้นเมืองที่มีทรงพุ่มขาดใหญ่ และมีผลขนาดเล็ก  
ปลูกบริเวณพื้นที่หมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที ่6 บ้านนาถิน และหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 

7) สวนชาพลู ล าต้นสีเขียว ใบสีเขียว ชาวบ้านเกาะยอน าใบชาพลูโดยใช้ใบสด ใบอ่อน 
มาหั่นฝอยละเอียดและน ามาเป็นส่วนผสมเครื่องปรุงในอาหารท้องถิ่น คือ ข้าวย าใบยอ ปลูกบริเวณ
พ้ืนที่หมู่ที ่4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที ่6 บ้านนาถิน และหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 

8) สวนยอ ยอป่า จะเจริญงอกงามในพื้นที่ป่าโปร่งทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอเป็น 
แหล่งที่มียอป่าชุกชมมาก ที่ส าคัญยอป่าเป็นส่วนผสมเครื่องปรุงในอาหารท้องถิ่น คือ ข้าวย าใบยอ 
อาหารพื้นถิ่นเกาะยอ ปลูกบริเวณพื้นที่หมู่ท่ี 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน และหมู่ที่ 7 บ้าน
ป่าโหนด 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนในพ้ืนที่เกาะยอต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรม ได้แก่ 

- การขยายพ้ืนที่ชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการสร้างที่อยู่อาศัย ที่พักแรม
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง ท าให้พืชผลที่ปลูกในพ้ืนที่บริเวณเกาะยอดังกล่าวข้างต้น 
ลดน้อยลงตามไปด้วย 

- มีนายทุนจากต่างถิ่นเข้ามาหาซื้อที่ดินว่างเปล่าและพ้ืนที่เกษตรกรรมบนเกาะยอ
และจัดท าโครงการพัฒนาที่ดินเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านจัดสรร โรงแรมขนาดเล็ก ที่
พักโฮมสเตย์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 69 ต าแหน่งที่ตั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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7.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน (man-made cultural 

environment) 

 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทอาคารในชุมชน   (man-made 

cultural environment: residential and community buildings and structures)  

1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอทั้งที่อยู่บริเวณที่ราบและที่

รุกล้ าพื้นที่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ลาดชันบนภูเขาในบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ มีการสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นและ

รุกล้ าบนพื้นที่ลาดชันสูง การก่อสร้างบ้านเรือน มิได้มีการควบคุมด้านรูปแบบอาคาร และการก่อสร้าง

ไม่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรง การก่อสร้างบางแห่งท าลายภูมิประเทศดั้งเดิมของพ้ืนที่ 

ขัดขวางระบบระบายน้ าตามธรรมชาติ และไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความลาดเอียงของที่ดิน 

2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม มีตลาดนัดเกาะยอ เป็นจุดขายสินค้าขึ้นชื่อของ 
เกาะยอบริเวณทางแยกระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 กับโครงข่ายถนนภายในพ้ืนที่เกาะยอ 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรบนทางแยกและถนนสายหลัก  เนื่องจากมีคนจ านวนมากเข้าไป
ท่องเที่ยวและเป็นทางผ่านไปยังอ าเภอข้างเคียง ประกอบกับเกาะยอมีสินค้าพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงและ
ยังมีการเติบโตของร้านค้าหรือร้ายขายของที่ระลึกเป็นจ านวนมาก  

3) การรุกล้ าสร้างโฮมสเตย์ในทะเลสาบสงขลาในทุกบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ 
การก่อสร้างโฮมสเตย์มิได้มีการควบคุมด้านต าแหน่งที่ตั้ง และการจ ากัดจ านวนอาคาร การก่อสร้าง
อาคารมีจ านวนมากจนขัดขวางการระบายน้ าตามธรรมชาติในทะเลสาบ มีการปล่อยของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลที่ไม่ได้บ าบัดลงทะเลโดยตรง 

4) การรุกล้ าสร้างร้านอาหารในทะเลสาบสงขลา การก่อสร้างร้านอาหารมิได้มีการ 
ควบคุมด้านต าแหน่งที่ตั้งอาคาร และการก่อสร้างในลักษณะชั่วคราวใช้วัสดุที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยหรืออาจได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน  การก่อสร้างอาคารบางบริเวณ
รุกล้ าลงไปในทะเลสาบ มีการระบายน้ าเสียและทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเลสาบ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้าน
ชายฝั่งตะวันออก ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตัดผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านตีน และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม ่
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ภาพที่ 70 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านอ่าวทราย 
ที่มา : นนทพร ภัครมาน  
 

   

ภาพที่ 71  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
ที่มา : นนทพร ภัครมาน 
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ภาพที่ 72 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารในชุมชนเกาะยอ 
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ภาพที่ 73 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย  
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ภาพที่ 74 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 2 บ้านตีน 
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ภาพที่ 75 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 3 บ้านนอก 
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ภาพที่ 76 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 
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ภาพที่ 77 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
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ภาพที่ 78 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
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ภาพที่ 79  ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
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ภาพที่ 80 ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 
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ภาพที่ 81  ต าแหน่งที่ตั้งประเภทที่พักโฮมสเตย์และร้านอาหารหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
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ภาพที่ 82 ต าแหน่งที่ตั้งอาคารในชุมชนเกาะยอ 
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2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน/บริการ

สาธารณะ (man-made cultural environment: community infrastructure) 

1) ที่ท าการ อบต. บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ ได้รับผลกระทบจากการเติบโต 

ของชุมชน เนื่องจากมีภาระงานจากการบริการชุมชนเพิ่มขึ้น  

2) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาบ่อ สถานที่ตั้ง 

บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และ

โรงเรียนวัดท้ายยอ สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายยอ สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนวัดแหลมพ้อ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน ด้านโรงเรียนส่งผลให้คนในพ้ืนที่น าลูกและ

บุตรหลานไปเรียนนอกพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ในตัวเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่เนื่องจากมีเส้นทางการ

เข้าถึงได้สะดวก 

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไทร ที่ตั้งบริเวณหมู่ที ่5 บ้านท่าไทรและ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนทุเรียน สถานที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียนต้องมีการ
วางแผนรองรับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น และวางแผนบริการนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากกิจการโรงแรม
และรีสอร์ท อีกท้ังยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด จากการมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่  

4) โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเดินเท้าของทุกบริเวณพ้ืนที่เกาะยอที่ยังไม่เป็นระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งเกาะ ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่
เพ่ิมข้ึนลดลง อาจเกิดปัญหาจราจรติดขัด และปัญหามลพิษที่เพ่ิมข้ึน 

5) สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ ากระจาย และ 

อ าเภอเมืองสงขลา การเติบโตของชุมชนเกาะยอท าให้มียานพาหนะเดินทาง เข้า - ออก เกาะยอมาก

ขึ้น จนอาจจะถึงจุดที่สะพานไม่สามารถรองรับได้ 

6) โครงข่ายคมนาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทางหลวงชนบท สข.3049  

ถนนรพช.สข. 4111 ถนน รพช. สข. 4112 และถนน รพช.สข. 4113 การเพ่ิมขึ้นของปริมาณ

การจราจรท าให้ถนนลาดยางในพ้ืนที่เกาะยอช ารุดเสียหายอาจเนื่องมาจาก การล้าของผิวถนน      

การทรุดตัวในชั้นดินคันทาง โดยมีความเสียหาย ผิวถนนแตกลายหนังจระเข ้และเกิดหลุมบ่อบนผิวถนน 
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3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทศาสนสถาน (man-made 

cultural environment: religious buildings and structures) 

 วัดในพ้ืนที่บริเวณเกาะยอ ได้แก่ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว วัดแหลมพ้อ วัดโคกเปี้ยว 

วัดแหลมพ้อ วัดเขาบ่อ และส านักสงฆ์เขากุฏิ อาคารจ านวนมากในศาสนสถานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น

อาคารเก่า ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการพัฒนาชุมชนเกาะยอได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่

ชุมชน มีการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้าง การขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ 

ความสงบของพ้ืนที่ อีกทั้งผลกระทบต่อการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบเนื่องจากต้องมีการตัดถนน

ขึ้นไปยังส านักสงฆ์เขากุฏิและท าให้สูญเสียภูมิทัศน์ที่สวยงามของภูเขากุฏิ เป็นต้น 

    4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม ประเภทสถานที่ประวัติศาสตร์ 

สถานที่ส าคัญ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ (man-made cultural environment: historical 

place, site, buildings & structures) 

    1) อาคารเรือนพื้นถ่ินเกาะยอที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ
พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยเซาะ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ซึ่งอาคารเหล่านี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
เป็นบ้านเก่าซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์ในบริเวณพ้ืนที่เกาะยอ ซึ่งอาคารเหล่านี้เสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลาในขณะเดียวกันก็มีจ านวนผู้ใช้อาคารและความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการ
รื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

2) โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ได้แก่ วัดแหลมพ้อ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และวัดท้ายยอ 
บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ได้รับส่งผลกระทบโดยตรง ได้แก่ การบุกรุกพ้ืนที่บริเวณโบราณสถาน 
การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่พักแรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน การทาสีอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่
กลมกลืนกับโบราณสถาน เป็นต้น 
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7.3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม (intangible cultural 

environment) 

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ประเภทวัฒนธรรม ประเพณี 

(intangible cultural environment: local culture and tradition, custom, folklore, 

lifestyle) 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย การให้ความส าคัญของประเพณี 

แห่ผ้าขึ้นเขากุฏิน้อยลง เนื่องจากคนในพ้ืนที่เริ่มมีจ านวนน้อยลง คนต่างถิ่นย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาก

ขึ้นและไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเพณีนี้เท่าที่ควรประเพณีท าบุญเดือนสิบ บริเวณวัดเขาบ่อ หมู่ที่ 1 

บ้านอ่าวขาว วัดแหลมพ้อ หมู่ที ่4 บ้านสวนทุเรียน วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร วัดท้ายยอ หมู่ที่ 

8 บ้านท้ายเสาะ ได้รับผลกระทบเนื่องจากคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก ท าให้ลูกหลาน

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเพณีท าบุญเดือนสิบเหมือนในอดีตประเพณีวันว่าง บริเวณวัดเขาบ่อ หมู่ที่ 1 

บ้านอ่าวขาว วัดแหลมพ้อ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร วัดท้ายยอ หมู่ที่ 8 

บ้านท้ายเสาะ มีประชากรจากที่อ่ืนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผลกระทบต่อ

ประเพณีเนื่องจากประชากรใหม่ๆไม่ให้ความส าคัญกับประเพณีเหมือนกับประชากรในอดีตประเพณี

ชักพระ บริเวณพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ มีการตั้งถิ่นฐานโดยคนนอกพ้ืนที่เป็นจ านวนมามาก ทั้งยังเป็น

แหล่งท่องเที่ยวท าให้ประเพณีถูกละเลย และไม่ได้ให้ความส าคัญเหมือนในอดีต 
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ภาพที่ 83  ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
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2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(intangible cultural environment: local wisdom etc.) 

1) ผ้าทอเกาะยอ ผู้ทอผ้าในต าบลเกาะยอส่วนใหญ่จะท าหน้าที่ทอเพียงอย่างเดียว 
แต่ในข้ันตอนที่เรียกว่า “การเก็บดอก” (ขั้นตอนในการเตรียมด้ายหรือลวดลายเพ่ือใช้ในการทอ) นั้น
จะต้องจ้างผู้อ่ืนพบว่าผู้ที่สามารถทอเองและเก็บดอกได้เองในพ้ืนที่มีเพียง 5-6 คนเท่านั้นและมักจะ
เป็นผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายที่ใช้ 8 และ 10 ตะกอ จะมีผู้ที่เก็บดอกได้เพียง 2-3 คน
เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาขาดการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณในการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิต และขาดการช่วยเหลือทางด้านการตลาด 

2) กระเบื้องเกาะยอ การท ากระเบื้องเป็นการน าดินมาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึง 
ในปัจจุบันดินที่น ามาใช้ท ากระเบื้องไม่สามารถน ามาใช้ได้เนื่องจากดินเป็นโคลนตม ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการตั้งถ่ินฐานของชุมชนที่ท าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เปลี่ยนไป 

3) การดักไซนั่งและไซนอน กีดขวางเส้นทางเดินของสัตว์น้ าไปมาระหว่างทะเลสาบ 
แต่ละตอนของพ้ืนที่แหล่งน้ า การกีดขวางเส้นทางเดินเรือ บดบังทัศนียภาพของพ้ืนที่แหล่งน้ า และมี
การแย่งชิงพ้ืนที่การดักไซนั่งและไซนอนเพ่ือประกอบอาชีพ 

4) เลี้ยงปลากะพงในกระชังเกาะยอ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ า เนื่องจาก 
แหล่งน้ าไม่สามารถปรับสภาพสมดุลทางธรรมชาติได้  น้ าในพ้ืนที่เป็นน้ าปิด ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงต่อ
ระบบนิเวศแหล่งน้ า และทรัพยากรสัตว์น้ าที่อยู่อาศัยในบริเวณแนวชายฝั่งและการกีดขวางเส้นทาง
เดินเรือ บดบังทัศนียภาพของพ้ืนที่แหล่งน้ า และหากเลี้ยงปลากะพงในกระชังจ านวนมากเกินไปจะท า
ให้ผู้ประอาชีพแย่งชิงพื้นที่การท ามาหากินทั้งพ้ืนที่เลี้ยงปลาและพ้ืนที่การจ าหน่ายเป็นต้น 

5) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา ท าให้ภูมิทัศน์โดยรอบของพ้ืนที่ดูไม่สวยงาม  
อีกทั้งเป็นเครื่องมือประมงที่ใช้ขวางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า  ตัดวงจรชีวิตของสัตว์น้ าที่มีการโยกย้าย
ถิ่นฐานในการขยายพันธุ์  และกีดขวางการสัญจรทางน้ า  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการท าประมงของ
เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย  การใช้โพงพางจึงก่อให้เกิดความสูญเสียที่เกิดจากการน าสัตว์น้ าขึ้นมา
ใช้ก่อนถึงขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ 

6) การป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้ การท า โคระ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แต่ในปัจจุบันนี้การท า โคระ นับวันยิ่งจางหายไปสืบเนื่องจากไม่มีใครสืบทอดและวัสดุที่ใช้สานหายาก
ขึ้นตามล าดับ 
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7.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม (natural and cultural 

environment)  

1. สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  

ส านักสงฆ์เขากุฏิ ตั้งอยู่บนยอดเขาเกาะยอ จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้ส านักสงฆ์เขากุฏิมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมาก ส่งผลกระทบถึงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
ภาพที่ 84 ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
ที่มา : SONGKHLA MULTIROTOR 

 

ภาพที่ 85 ต าแหน่งส านักสงฆ์เขากุฏิ 
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8. สรุป 

 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนหากจะกล่าวตามทฤษฎีแล้ว เป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของ
ระบบนิเวศซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกับระบบวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต กายภาพ และเทคโนโลยี แหล่งถิ่นฐานมนุษย์มีลักษณะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเกาะยอในอดีต มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามเส้นทาง
ถนนและริมฝั่งทะเล (linear settlement) เป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมอันเนื่องมาจากปัจจัย
และลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ ซึ่งมุ่งเน้นด้านแหล่งทรัพยากรและความปลอดภัย ลักษณะที่โดด
เด่นของการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบนี้ ได้แก่ การตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มๆ กระจุกตามเนินเขา ตาม
แหล่งน้ า หรือตามเส้นทางคมนาคม โดยมีการสร้างบ้านเรือนล้อมรอบตลาด วัด โรงเรียน หรือสถานที่
ส าคัญต่าง ๆ และมีพ้ืนที่เกษตรกรรมและประมงล้อมรอบ และการตั้งถิ่นฐานแบบแนวเส้นตรง ( linear 
settlement) บริเวณเส้นถนนสายหลักในพื้นที่ชุมชนร่วมด้วย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเกาะยอ ส่งผลให้เกิดการอพยพเข้ามาของประชากร นัก
ลงทุน นักท่องเที่ยว จากพ้ืนที่อ่ืน ๆ เนื่องด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมโยงกันทั้งเกาะ ท าให้เกิดการตั้งถิ่น
ฐานและเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินไปตามเส้นทางคมนาคม เมื่อพ้ืนที่มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น มีการตัดถนนใหม่และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินขยายตัวไปตามโครงข่ายการคมนาคม และท าให้
เกิดการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการท าไซกุ้ง และกระชังเลี้ยง
ปลากะพงรอบบริเวณเกาะยอ การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร ที่พักแรม โฮมสเตย์ ใน
ทะเลสาบสงขลาและพ้ืนที่ไหล่เขาของเกาะยอ การก่อสร้างดังกล่าวมิได้ควบคุมด้านรูปแบบอาคาร
และบริเวณที่ควรก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรง การ
ก่อสร้างบางบริเวณท าลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและภูมิประเทศดั้งเดิมของพ้ืนที่ ขัดขวางระบบระบาย
น้ าตามธรรมชาติ และไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความลาดเอียงของที่พ้ืนที่ เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะยอส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ที่ตัดผ่านเกาะยอและเป็นตัวเชื่อมสะพานติณสูลา
นนท์กับแผ่นดินใหญ่ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างด้านต่าง ๆ ของเกาะยอ เนื่องจากเป็น
ถนนสายส าคัญที่มีการเข้าถึงภายในพ้ืนที่เกาะยอได้สะดวก ดังนั้นจึงเป็นแกนเหนี่ยวน าการพัฒนาให้
เกิดการขยายตัวของการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยบริเวณศูนย์กลางชุมชน และการ
กระจายตัวออกไปโดยรอบ เป็นลักษณะการเติบโตของพ้ืนที่แบบไร้ทิศทาง 
                ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเกาะยอ มีหลากหลายมิติ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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สภาพภูมิศาสตร์ โดยภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่เกาะยอถูกรุกล้ าสร้างสิ่งก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติมีสภาพเสื่อมโทรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่พ้ืนที่
เกษตรกรรม พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ลุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่
เกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงสภาพจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมและการ
เข้าถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมรูปธรรม ได้แก่ วัด ส านักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม และ
ศาลเจ้า ก็คือ บริเวณโดยรอบที่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนแปลง ขาดความสงบ และ
ร่มเย็นของศาสนสถานที่เคยมีในอดีต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนามธรรม ได้แก่ ประเพณี
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เนื่องจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรมี
ความสนใจน้อยลง ไม่เข้าร่วม และสืบสาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม เช่น เขากุฏิ ก็คือ บริเวณโดยรอบที่มีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาป่าไม้ถูกเปลี่ยนแปลง  
 
                หลังจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของพ้ืนที่วิจัยชุมชนเกาะยอ 
โดยเฉพาะสภาพปัจจุบันทางกายภาพ ตลอดจนโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเกาะยอในบทนี้แล้ว ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยภาคสนาม
ประเมินผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตามที่ประชากรได้รับรู้ ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างตามที่ได้จัดท า
และทดสอบแล้วกับกลุ่มตัวอย่างตามท่ีได้วางแผนด าเนินการไว้ 
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  บทที่ 5 

การด าเนินการวิจัย 

 
            การด าเนินการวิจัยในบทที่ 5 จะเป็นการด าเนินการศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน
และการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอด้วยแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นประชากร ประกอบด้วย การ
ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่ม จ านวน 150 คน โดยกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะยอ เป็นการสุ่มแบบไม่เจาะจง ส่วนกลุ่ม
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์การ
ผลกระทบทางลบ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแต่ละ
ประเภททั้ง 4 ประเภทจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ข้อสังเกตด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้วิจัย 
และสรุป 
 

1. การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การด าเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน 
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ วิจัยได้ท างานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ในบทที่ 3 ดังต่อไปนี้ 

1.1 การส ารวจพื้นที่วิจัยเบื้องต้น 

 การส ารวจพื้นที่วิจัยเบื้องต้น เป็นการเตรียมตัวก่อนลงเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาและส ารวจบริบทพ้ืนที่เกาะยอและพ้ืนที่ข้างเคียง ในระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 
โดยการส ารวจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมโดยการส ารวจอย่าง
ย่อ (windshield survey) สังเกตการณ์ จดบันทึก และบันทึกภาพนิ่ง เพ่ือเป็นการเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจกับพื้นที่จริง หลังจากนั้นได้ท าการส ารวจประชากรเบื้องต้น เพ่ือพิจารณาก าหนดประชากรและ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 เค้าโครงแบบสอบถาม 

            แบบสอบถามสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามความคิดเห็นของประชากรในเรื่องการรับรู้ผลกระทบในทางลบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโต
ของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่วิจัย โดยมีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ (ดูตัวอย่าง
แบบสอบถามจริงในภาคผนวก) 
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วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
เพ่ือท าการศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ ซึ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และลักษณะทางกายของเกาะยอเป็นอย่างมาก ภายหลังการก่อสร้างสะพานติณ
สูลานนท์และทางหลวงแผ่นดิน 408 จากอ าเภอเมืองสงขลา ไปยังอ าเภอสิงหนคร ได้มีการก่อสร้างถนน 
อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งผล
กระทบทางกายภาพต่อชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ  

โครงสร้างค าถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอ ลักษณะการอยู่อาศัย สถานที่ท างานหรือ
ประกอบอาชีพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแบบวัดเจตคติ ความคิดเห็น เพ่ือประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแต่ละประเภท มากน้อยใน
ระดับใด ได้แก ่

1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
1.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ประกอบด้วย (1) ภูเขาบนเกาะยอ (2)  

ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาและเนินเขา  (3) ดิน การชะล้างพังทลายของดิน (4) แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า 
แหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติ (5) ทะเลสาบสงขลา (6) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด (7) ป่าชายเลน (8) สาหร่าย
ผมนาง และ (9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า 

1.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย (1) สวนสมรม (2) สวนจ าปาดะ (3)  
สวนละมุด (4) สวนทุเรียน (5) สวนมะไฟกา (6) สวนกระท้อน (7) สวนชาพลู และ (8) สวนยอ  

2. สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
2.1  อาคารในชุมชน ประกอบด้วย (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย (2) กลุ่มร้านค้า อาคาร 

พาณิชยกรรม  (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ และ (4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
2.2  โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ประกอบด้วย (1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา (2)  

โรงเรียนวัดเขาบ่อ (3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ  (4) โรงเรียนวัดท้ายยอ (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่าไทร (6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน  (7) สะพานติณสูลานนท์  (8) ทางหลวง
แผ่นดิน 408 (9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 (10) ถนน รพช. สข. 4111 (11) ถนน รพช. สข. 4112 (12) 
ถนน รพช. สข. 4113 และ (13) ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร             

2.3  ศาสนสถาน ประกอบด้วย (1) วัดเขาบ่อ (2) วัดแหลมพ้อ (3) วัดโคกเปี้ยว (4) วัดท้ายยอ 
(5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ  (6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน และ (7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง     

      2.4 สถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ประกอบด้วย (1)  
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เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ (2) โบราณสถานวัดท้ายยอ  (3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ และ (4) บ่อน้ าพิบูล
สงคราม 

3. สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
3.1  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  (2) งาน 

ประเพณีท าบุญเดือนสิบ และ (3) งานประเพณีชักพระ 
3.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผ้าทอเกาะยอ  (2) กระเบื้องเกาะยอ (3) การเลี้ยง 

ปลาในกระชัง (4) การใช้โพงพางและไซนั่งในทะเลสาบสงขลา และ (5) การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวัน
ทองท าลายผลไม ้

4. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ประกอบด้วย (1) เขากุฏิ  
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ 
ส่วนที่ 4 แผนที่และภาพประกอบแบบสอบถาม 

           ในแต่ละค าถามจะท าการจัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้น“น้อยที่สุด” “น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากที่สุด” ตามล าดับ 
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ภาพที่ 86 รูปภาพสถานที่และเรื่องราวซึ่งท าการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการ
เติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ 
ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจัย, 2561 
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1.3 การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การแจกแบบสอบถามท าโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไปแจกกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองโดยตรง 
ผู้วิจัยได้ท าการอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแบบสอบถาม องค์ประกอบของแบบสอบถามและ
วิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนที่จะ
ด าเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมินโดยผู้ตอบแบบสอบถามเอง ผู้วิจัยได้แนบแผนที่และภาพประกอบ
เพ่ือสร้างการสื่อสารและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามและผู้วิจัย อนึ่ง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ในบทที่ 3 ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีเกาะยอ  

บุคคลหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะยอ ได้ด าเนินการแจก
แบบสอบถามกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2562 ได้รับแบบสอบถามคืน
ทั้งหมดจ านวน 110 ชุด 

กลุ่มที ่2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นพ้ืนที่วิจัยเกาะยอ 
 ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีต าแหน่งในการบริหารงานในหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นประเภทใด

ประเภทหนึ่งในพ้ืนที่เกาะยอ ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง ตั้งแต่วันที่ 

3 - 13 มกราคม 2562 ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจ านวน 10 ชุด  

 กลุ่มท่ี 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ  

 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักวิชาการด้านการวางแผน ผังเมือง และสถาปัตยกรรม 

และผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ 

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการผังเมืองและสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง ตั้งแต่วันที่ 3 

- 13 มกราคม 2562 ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจ านวน 30 ชุด 

สรุป จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน มีจ านวน 150 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 110 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ านวน 10 ชุด และกลุ่มที่ 3 จ านวน 30 ชุด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการประมวลและวิเคราะห์ผล โดยจะปรากฏรายละเอียดของการด าเนินการในหัวข้อต่อไป 

1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

           ในช่วงเวลาระหว่างประมาณวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผู้วิจัยวางแผนจะด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพ้ืนที่วิจัยเกาะยอ ปรากฏว่ามีพายุโซนร้อน (Tropical Storm) “ปาบึก”พัดจาก
อ่าวไทยเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกด้วยความเร็ว 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีศูนย์กลางของพายุอยู่
ที่บริเวณแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณทางด้านเหนือของ
เกาะยอข้ึนไป เกิดลมพายุและฝนตกหนักเป็นวงกว้างติดต่อกันในบริเวณพ้ืนที่วิจัยและส่วนอื่น ๆ ของ
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จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตาม พายุปาบึกไม่ได้สร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่เกาะยอแต่อย่างใด แต่ก็เป็น
อุปสรรคที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไม่สามารถจะด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามตามแผนได้ จึงต้อง
เลื่อนการด าเนินการเก็บข้อมูลออกไปเป็นหลังพายุปาบึกพัดผ่านไปแล้ว 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนไว้ว่าจะด าเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในเว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/my-drive4.2  ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 นั้น ปรากฏว่าในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน
น้อยมากจากจ านวนที่คาดหวังไว้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา จึงได้ท าการยกเลิกวิธีการเก็บข้อมูลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว และเปลี่ยนไปใช้วิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองแทน 

1.5 เกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ผล 

มาตราส่วน ค่าระดับการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ ก าหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 
ระดับ ของ ลิคเคอร์ท (R.A.Likert) ดังนี้ 

1 คะแนน = ผลกระทบน้อยที่สุด  
2 คะแนน = ผลกระทบน้อย  
3 คะแนน = ผลกระทบปานกลาง  
4 คะแนน = ผลกระทบมาก  
5 คะแนน = ผลกระทบมากที่สุด 
เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ มีช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
1.00 - 1.80 ระดับผลกระทบน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 ระดับผลกระทบน้อย 
2.61 - 3.40 ระดับผลกระทบปานกลาง 
3.41 - 4.20 ระดับผลกระทบมาก 
4.21 - 5.00 ระดับผลกระทบมากที่สุด 
 

2. การประมวลผลและวิเคราะห์ผลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 บุคคลทั่วไป 

การประมวลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
วิจัยชุมชนเกาะยอ ปรากฏผล ดังนี้ 
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2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 1  

ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 16 ผลวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะยอ ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 110 คน เป็น
ชาย 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 เป็นหญิง 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 ซึ่งมีกลุ่มช่วงอายุของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม ที่มีจ านวนมากที่สุดในสามอันดับแรก อยู่ในช่วงอายุ 46-60 ปี 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
ช่วงอายุ 36-45 ปี 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และช่วงอายุ 24-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.82 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 หรือ 55 
คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.82 หรือ 24 คน และมีระยะอยู่อาศัยในชุมชน
เกาะยอมากกว่า 30 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18 ซึ่งลักษณะการอยู่อาศัยเป็นผู้อาศัยเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 หรือ 66 คน สถานที่ท างานหรือประกอบอาชีพอยู่บริเวณภายในเกาะยอ คิด
เป็นร้อยละ 54.55 หรือ 60 คน 
ตารางที่ 16 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

รวม 

61 
49 
110 

55.45 
44.55 
100.00 

อายุ 

- ต่ ากว่า 18 ปี 
- 18-23 ปี 
- 24-35 ปี 
- 36-45 ปี 
- 46-60 ปี 
- มากกว่า 60 ปี 

รวม 

4 
8 
24 
33 
33 
8 

110 

3.64 
7.27 
21.82 
30.00 
30.00 
7.27 

100.00 

การศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

6 
13 
22 
12 
55 
2 
0 

5.45 
11.82 
20.00 
10.91 
50.00 
1.82 
0.00 
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- อื่นๆ 
รวม 

0 
110 

0.00 
100.00 

อาชีพ 

- อาจารย์/นักวิชาการ 
- นักศึกษา 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกร 

รับจ้าง 
- ค้าขาย 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- อื่นๆ  

รวม 

2 
11 
18 
10 
14 
14 
24 
17 
110 

1.82 
10.00 
16.36 
9.09 
12.73 
12.73 
21.82 
15.45 
100.00 

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอ 

- ต่ ากว่า 5 ปี 
- 5-10 ปี 
- 11-20 ปี 
- 21-30 ปี 
- มากกว่า 30 ปี 
- ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

รวม 

2 
9 
24 
21 
53 
1 

110 

1.82 
8.18 
21.82 
19.09 
48.18 
0.91 

100.00 

ลักษณะการอยู่อาศัย 

- เจ้าบ้าน 
- เช่าอาศัย 
- ผู้อาศัย 
- อื่นๆ  

รวม 

40 
3 
66 
1 

110 

36.36 
2.73 
60.00 
0.91 

100.00 

สถานท่ีท างานหรือประกอบอาชีพของท่านอยู่บริเวณใด 

- ภายในเกาะยอ 
- ภายนอกเกาะยอ 
- ฝั่งอ าเภอสิงหนคร 
- ฝั่งอ าเภอเมืองสงขลา 
- อื่นๆ 

รวม 

60 
21 
12 
15 
2 

110 

54.55 
19.09 
10.91 
13.64 
1.82 

100.00 
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2.2 ส่วนที่ 2 การประเมินการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแต่ละประเภท  

การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมนามธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ของกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะ
ยอ โดยการวิเคราะห์ผลจะท าการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และน าเสนอในรูป
ของการสรุปผลโดยมีตารางแสดงรายละเอียดประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

2.2.1  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

          (1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดย
กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 17 พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 5 องค์ประกอบ คือ  
            - (5) ทะเลสาบสงขลา 
            - (6) พื้นที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด ทุกบริเวณ 
            - (7) ป่าชายเลน บริเวณวัดโคกเปี้ยว 
            - (8) สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ 
            - (9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า ทุกบริเวณในเกาะยอ 
           สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
           - (1) ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ทุกบริเวณ 
           - (2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา บริเวณเขาสวนทุเรียน และเขาสวนใหม่ 
           - (7) ป่าชายเลน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณ อบต.เกาะยอ
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ และ บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ที่ 9 บ้านสวน 
           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป 
คือ ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ใน 6 บริเวณ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 17 
           (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านพ้ืนที่
เกษตรกรรม โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 18 พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากท่ีสุด 2 องค์ประกอบ ใน 5 
บริเวณ คือ 
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           - (5) สวนมะไฟกาในทุกบริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
และ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
           - (6) สวนชาพลู (ช้าพลู) ใน 2 บริเวณจากทั้งหมด 3 บริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 
และบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด        

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ทีไ่ด้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 5 องค์ประกอบ คือ 
- (2) สวนจ่าปาดะ ในทุกบริเวณ ยกเว้น บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน อยู่ในระดับปานกลาง          
- (4) สวนทุเรียน ทุกบริเวณ 
- (6) สวนกระท้อน ทุกบริเวณ 
- (7) สวนชาพลู ทีบ่ริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
- (8) สวนยอ ทุกบริเวณ 

           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ
ระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ ใน 5 บริเวณ ระดับน้อย 1 องค์ประกอบ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี  ดู
รายละเอียดในตารางที่ 18 
ตารางที่ 17 การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
               โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และการ
เติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 ภูเขา หรือ เนินเขาบนเกาะยอ     

1.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.44 0.71 มาก 16 

1.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.41 0.74 มาก 19 

1.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.42 0.76 มาก 18 

1.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.79 1.03 มาก 13 

2 ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา)     

2.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

3.40 0.70 ปานกลาง 20 

2.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

3.39 0.71 ปานกลาง 21 

2.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

3.44 0.77 มาก 16 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน 

และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปนี้ มากน้อยในระดบัใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

2.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

3.76 1.02 มาก 14 

3 ดิน การชะล้างพังทลาย     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก                                
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.49 1.11 ปานกลาง 25 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนเรียน                          
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.52 1.10 ปานกลาง 24 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่                           
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.70 1.30 ปานกลาง 23 

4 แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า แหล่งน้ าจืด (ธรรมชาติ)     

4.1 
- ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ)              
(ตาน้ า ธารน้ า มีปริมาณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

2.71 1.30 ปานกลาง 22 

5 
ทะเลสาบสงขลา                           
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ น้ าเสีย ทรัพยากรลดลง) 

4.81 0.44 มากท่ีสุด 9 

6 พื้นท่ีชายฝั่งทะเล ชายหาด     

6.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.90 0.36 มากท่ีสุด 4 

6.2 
- ชายทะเลบริเวณวัดแหลมพ้อ         
(เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตล่ิงท าให้ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหาย) 

4.89 0.42 มากท่ีสุด 5 

6.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.89 0.42 มากท่ีสุด 5 

6.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.89 0.42 มากท่ีสุด 5 

7 ป่าชายเลน     

7.1 
- บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง พัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.28 0.61 มากท่ีสุด 10 

7.2 
- บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ท่ี 2 บ้านตีน    
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.09 0.83 มาก 12 

7.3 
- บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.13 0.59 มาก 11 

7.4 
-  บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ท่ี 9 บ้านสวน
ใหม่ (ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.61 1.04 มาก 15 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และการ
เติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

8 
สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ (ลดน้อยลง จากการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นท่ี) 

4.87 0.36 มากท่ีสุด 8 

9 เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า     

9.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.93 0.29 มากท่ีสุด 3 

9.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.94 0.28 มากท่ีสุด 1 

9.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.94 0.28 มากท่ีสุด 1 

 
ตารางที่ 18 การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น  
ด้านพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับการ
ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 สวนสมรม     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.24 0.90 ปานกลาง 25 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.74 0.60 ปานกลาง 26 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.36 0.89 ปานกลาง 24 

2 สวนจ าปาดะ      

2.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.71 1.21 มาก 14 

2.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.66 1.17 มาก 17 

2.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก            
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.57 1.06 มาก 19 

2.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.57 1.13 มาก 19 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับการ
ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

2.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร         
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.67 1.19 มาก 15 

2.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน           
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.20 0.88 ปานกลาง 27 

2.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ 

3.62 1.13 มาก 18 

2.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ      
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.67 1.14 มาก 15 

2.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.75 1.16 มาก 13 

3 สวนละมุด (สวา)     

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.49 0.57 น้อย 29 

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.63 0.60 ปานกลาง 28 

4 สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน)     

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.99 0.89 มาก 11 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.87 0.84 มาก 12 

4.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.06 0.91 มาก 9 

5 สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา)     

5.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.33 0.75 มากท่ีสุด 2 

5.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.30 0.75 มากท่ีสุด 3 

5.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.34 0.75 มากท่ีสุด 1 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

6 สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน)     

6.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.13 0.83 มาก 8 

6.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.05 0.78 มาก 10 

6.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.17 0.84 มาก 6 

7 สวนชาพลู (ช้าพลู)     

7.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.24 0.80 มากท่ีสุด 5 

7.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.15 0.78 มาก 7 

7.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.27 0.81 มากท่ีสุด 4 

8 สวนยอ (ยอป่า)     

8.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.53 0.82 มาก 22 

8.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.43 0.85 มาก 23 

8.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.55 0.71 มาก 21 

 
2.2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
อาคารในชุมชน โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 19 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 3 องค์ประกอบ ใน 6 บริเวณ คือ 
            - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย บริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านนอก และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
           - (2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม  
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           - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 9 
บ้านสวนใหม่ 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทางลบ
ระดับมาก 3 องค์ประกอบ ใน 11 บริเวณ คือ 
             - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 5 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 
บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 
             - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 4 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้าน    
ท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 
           - (4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณหมู่
ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทาง
ลบระดับ อ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี               
ดูรายละเอียดในตารางที่ 19 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 20 มีผู้
แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง 
ไม่มี ระดับน้อย 3 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา   
            - (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร 
            - (6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่
ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อยที่สุด 10 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
            - (3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ  
            - (4) โรงเรียนวัดท้ายยอ 
            - (7) สะพานติณสูลานนท์  
            - (8) ทางหลวง 408 
            - (9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 
            - (10) ถนน รพช. สข. 4111 
            - (11) ถนน รพช. สข. 4112  
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            - (12) ถนน รพช. สข. 4113 
            - (13) ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบระดับต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 20 
            (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนสถาน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น     
ด้านศาสนสถาน โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางท่ี 21 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบใน ทางลบระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย 3 
องค์ประกอบ คือ 
            - (2) วัดแหลมพ้อ 
            - (3) วัดโคกเปี้ยว 
            - (5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
น้อยที่สุด 4 องค์ประกอบ คือ           
            - (1) วัดเขาบ่อ    
            - (4) วัดท้ายยอ 
            - (6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน 
            - (7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง 

 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 21 
            (4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
สถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชน
เกาะยอ จากตารางที่ 22 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
มากที่สุด 1 องค์ประกอบ ใน 2 บริเวณ คือ 
            - (1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก และ บริเวณหมู่ที่ 6 
บ้านนาถิน           
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 1 องค์ประกอบ ใน 4 บริเวณ คือ 
            - (1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ใน 4 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้าน
ป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
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             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 3 
องค์ประกอบ ระดับน้อย 1 องค์ประกอบ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 22 

ตารางที่ 19  การประเมินผลการรับรู้กระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น  
ด้านอาคารในชุมชน โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 กลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย      

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

4.61 0.53 มากท่ีสุด 3 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง 
หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

2.90 1.26 ปานกลาง 18 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็น
เมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.59 0.68 มากท่ีสุด 4 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

3.72 0.62 มาก 14 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็น
เมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

3.87 0.56 มาก 10 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็น
เมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)  

3.78 0.48 มาก 12 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

3.76 0.49 มาก 13 

1.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

3.97 0.46 มาก 9 

1.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม ่(ถูกเปล่ียนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.55 0.62 มากท่ีสุด 5 

2 
กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.31 0.50 มากท่ีสุด 6 

3 กลุ่มท่ีพัก โฮมสเตย์     

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.67 0.62 มากท่ีสุด 2 

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.54 0.69 มาก 16 
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2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

3.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร       
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.54 0.60 มาก 16 

3.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.55 0.64 มาก 15 

3.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.83 0.54 มาก 11 

3.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 1 

4 กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ      

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน        
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.12 0.62 มาก 8 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.18 0.56 มาก 7 

 
ตารางที่ 20  การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ   โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมผีลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  (กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผู้มา
เยี่ยมชมเพิ่มขึ้น ท่ีจอดรถและการบริการไม่เพียงพอ) 

2.44 0.80 น้อย 1 

2 
โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.65 0.72 น้อยท่ีสุด 6 

3 
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ       
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.70 0.65 น้อยท่ีสุด 5 

4 
โรงเรียนวัดท้ายยอ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.62 0.57 น้อยท่ีสุด 8 

5 
รพ.สต.บ้านท่าไทร          
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

1.86 0.54 น้อย 3 
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2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมผีลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

6 
รพ.สต.บ้านสวนทุเรียน      
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

1.91 0.50 น้อย 2 

7 
สะพานติณสูลานนท์       
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.72 0.68 น้อยท่ีสุด 4 

8 
ทางหลวงแผ่นดิน 408              
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.65 0.61 น้อยท่ีสุด 6 

9 
ทางหลวงชนบท สข. 3049   
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.62 0.51 น้อยท่ีสุด 8 

10 
ถนน รพช. สข. 4111         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.50 0.52 น้อยท่ีสุด 10 

11 
ถนน รพช. สข. 4112         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.50 0.52 น้อยท่ีสุด 10 

12 
ถนน รพช. สข. 4113         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.49 0.52 น้อยท่ีสุด 12 

13 
ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร  
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.49 0.52 น้อยท่ีสุด 12 

 
ตารางที่ 21  การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดลอ้มวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สรา้งขึ้น    
ด้านศาสนสถานโดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
3) ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบ
ต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 วัดเขาบ่อ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบัง
โบราณสถาน) 

1.76 0.56 น้อยท่ีสุด 5 

2 วัดแหลมพ้อ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบด
บังโบราณสถาน) 

2.12 0.63 น้อย 2 

3 วัดโคกเปี้ยว (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบด
บังโบราณสถาน) 

1.91 0.75 น้อย 3 

4 วัดท้ายยอ  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบด
บังโบราณสถาน) 

1.77 0.65 น้อยท่ีสุด 4 

5 ส านักสงฆ์เขากุฏิ   
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

2.24 0.95 น้อย 1 



  221 

3) ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบ
ต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

6 สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน     
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

1.65 0.55 น้อยท่ีสุด 6 

7 ศาลเจ้าไท้ก๋ง  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

1.40 0.58 น้อยท่ีสุด 7 

 
ตารางที่ 22  การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น           
ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ  โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์  
จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสถานท่ี
ส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก          
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.57 0.64 มากท่ีสุด 1 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน  
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

3.30 1.23 ปานกลาง 7 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร       
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.14 0.48 มาก 3 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน        
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.23 0.52 มากท่ีสุด 2 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.14 0.54 มาก 3 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.05 0.61 มาก 6 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.14 0.60 มาก 3 

2 โบราณสถานวัดท้ายยอ 3.01 1.25 ปานกลาง 8 

3 
โบราณสถานวัดแหลมพ้อ (การทาสีอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีไม่
กลมกลืนกับโบราณสถาน) 

2.94 1.17 ปานกลาง 9 

4 
บ่อน้ าพิบูลสงครามหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ (การก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

2.01 0.96 น้อย 10 
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2.2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
             การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 23 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบใน  ทางลบระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย ไม่มี ระดับน้อยที่สุด ทั้ง 
3 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  
            - (2) งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ 
            - (3) งานประเพณีชักพระ 
            สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับต่าง ๆ           
ดูรายละเอียดในตารางที่ 23 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 24 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้
ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 4 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) กระเบื้องเกาะยอ 
            - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย บริเวณหมู่ที่ 
8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่   
            - (4) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา ทุกบริเวณ 
            - (5) การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้   
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 2 
องค์ประกอบ คือ 
            - (1) ผ้าทอเกาะยอ 
              - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร และบริเวณหมู่ที่ 7 บ้าน
ป่าโหนด 
            ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ     
อ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง น้อย และระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 24 
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ตารางที่ 23  การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรม
ประเพณ ี โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
1) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของ
เกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับความ
สนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.65 0.79 น้อยท่ีสุด 1 

2 
งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับความ
สนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.55 0.63 น้อยท่ีสุด 3 

3 
งานประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลง 
ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.61 0.62 น้อยท่ีสุด 2 

 
ตารางที่ 24 การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การตั้ งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี ผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยใน
ระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
ผ้าทอเกาะยอ      
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

3.72 0.59 มาก 12 

2 
กระเบื้องเกาะยอ  
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 1 

3 การเลี้ยงปลาในกระชัง     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.70 0.62 มากท่ีสุด 6 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร   (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.11 0.72 มาก 11 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด  (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.96 0.88 
มาก  

13 

3.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ ( มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.25 0.67 
มากท่ีสุด 

10 

3.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.74 0.46 
มากท่ีสุด 

3 
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2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การตั้ งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี ผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยใน
ระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

4 การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ     

4.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.68 0.68 มากท่ีสุด 8 

4.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร    (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 9 

4.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด   (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.69 0.54 มากท่ีสุด 7 

4.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.72 0.51 มากท่ีสุด 5 

4.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  (มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิง
พื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.74 0.50 มากท่ีสุด 3 

5 
การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้  
(ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด) 

4.81 0.42 มากท่ีสุด 2 

 
2.2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

           (1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมโดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 25 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ซึ่งมีเพียง 1 องค์ประกอบ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 
1 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) เขากุฏิ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย    
ตารางที่ 25 การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
               โดยกลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปในชุมชนเกาะยอ 
2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท้ังสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

1 
เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย    
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

3.56 0.63 มาก 1 
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2.3 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มบุคคลทั่วไป  

สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
           สรุปประเด็นส าคัญจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มที่ 1 แสดงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มากที่สุด คือ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่มีพ้ืนที่ชายหาดและมีปัญหาน้ าเสียและน้ าจากทะเลสาบสงขลาฝั่งพ้ืนที่เกาะยอมีกลิ่นสืบเนื่อง
จากการปล่อยน้ าเสียจากพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมโดยรอบทะเลสาบของอ าเภอสิงหนคร อ าเภอเมือง
สงขลาและต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้ระบบนิเวศใน
ทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ ซึ่ง
เป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงและสินค้าส าคัญของชุมชนลดน้อยลงอย่างมาก รองลงมา คือ ป่าชายเลนเกือบ
ทุกบริเวณลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนแต่ที่เด่นชัดที่สุด คือ บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ที่ 2 
บ้านตีน ลดน้อยลงจากอดีตในส่วนของเวิ้งอ่าว คุ้งน้ าของพ้ืนที่บริเวณเกาะยอในอดีตเป็นที่จอดเรือของ
ชาวบ้าน ชาวประมง แต่ในปัจจุบันไม่มีเวิ้งอ่าวหรือคุ้งน้ าเนื่องจากการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น ด้านพ้ืนที่เกษตรกรรมมีพ้ืนที่ลดลง และถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็น
ชุมชนและอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ด้านอาคารในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นบ้านจัดสรรขุนพิทักษ์สร้างบ้านโดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบของพ้ืนที่ โดยมี
การไปสร้างบนเนินเขาสูงซึ่งท าลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ป่าไม้พรรณพืชต่างๆ และภายในอนาคตข้างหน้า
ต้องเกิดผลกระทบและปัญหาเรื่องดินพังทลายและกลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรมและกลุ่มร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ มีเพ่ิมขึ้นจากอดีตเป็นจ านวนมากมีเกือบทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านตีน มีจ านวน
มากที่สุดทั้งต าบลเกาะยอ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น (โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ) ด้านโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะยอ
ปัจจุบันมีนักเรียนน้อยมากสืบเนื่องมากจากการมีถนน สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกในการสัญจรที่ดีข้ึนท าให้ผู้ปกครองในพ้ืนที่ให้เด็ก ๆ ไปเรียนโรงเรียนพ้ืนที่ข้างเคียง ซึ่งก็คือ อ าเภอ
เมืองสงขลา อ าเภอสิงหนคร อ าเภอหาดใหญ่ โดยจะมีรถประจ าทางมารับมาส่งเด็กๆ ถึงพ้ืนที่เกาะยอ จึง
ส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่เกาะยอท้ัง 3 แห่ง ไม่ค่อยมีนักเรียนและอาจจะโดนยุบโรงเรียนเพราะสาเหตุ
ข้างต้นที่ได้กล่าว       

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น) กระเบื้องเกาะยอขาด
แคลนวัตถุดิบและสินค้ามีราคาสูงและขาดแคลนวัตถุดิบทั้งตัวดินที่น ามาท ากระเบื้องและก าลังคนที่จะท า
กระเบื้อง การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นอาชีพหนึ่งที่ส าคัญของเกาะยอและมีจ านวนมากเกินไปซึ่งเป็นส่งผล
กระทบปัญหาต่อแหล่งน้ าที่ท าให้เกิดน้ าเสียที่เกิดจากตะกอนและการให้อาหาร การใช้โพงพางใน
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ทะเลสาบสงขลา เกาะยอเริ่มน้อยลงแต่จะเป็นการใช้ไซนั่งแทนซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณเกาะยอ แต่พ้ืนที่ที่
ใช้โพงพางหรือไซนั่งมากที่สุด คือบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทรายและบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม บริเวณเขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้าน
ทราย ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบโดยมีการตัดถนนและการสร้างอาคารและบ้านจัดสรร 
บริเวณริมถนนทางขึ้นไปยังเขากุฏิ  

 

3. การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

การประมวลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นพ้ืนที่วิจัย 
ปรากฏผล ดังนี้ 

3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้น าชุมชนในท้องถิ่นพื้นที่วิจัย 

ในด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่วิจัยชุมชนเกาะยอ ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 

คน โดยมีรายชื่อ คือ(1) นายบรรหาร วรรณโร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (2) นายสุทิน กาสานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1 (3) นายเจษฎา  แสงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (4) นางธนพร  ปลอดทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 

3 (5)นางอารีย์  ไชยบุบผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (6) นายวีรัตน์  ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (7) นายสุรกิจ  

สุวรรณวินิมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 (8) นายพิทักษ์  ไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (9) นายสมชาย  

ลาภวงศ์ สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ (10) นายทรงพณ ไพบูลย์สมบัติ 

สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ  โดยแบ่งเป็นชาย 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.00 

เป็นหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ซึ่งมีกลุ่มช่วงอายุของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีจ านวนมากที่สุดใน

สามอันดับแรก อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช่วงอายุ 46-60 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.00 และช่วงอายุ 18-23 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตอนปลาย ร้อยละ 40.00 หรือ 4 คน และมีระยะอยู่อาศัยในชุมชนเกาะยอ

มากกว่า 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งลักษณะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน      

คิดเป็นร้อยละ 70.00 หรือ 7 คน สถานที่ท างานหรือประกอบอาชีพอยู่บริเวณภายในเกาะยอ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 หรือ 10 คน 
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ตารางที่ 26  ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

รวม 

7 
3 
10 

70.00 
30.00 
100.00 

อายุ 

- ต่ ากว่า 18 ปี 
- 18-23 ปี 
- 24-35 ปี 
- 36-45 ปี 
- 46-60 ปี 
- มากกว่า 60 ปี 

รวม 

0 
1 
0 
5 
4 
0 
10 

0.00 
10.00 
0.00 
50.00 
40.00 
0.00 

100.00 

การศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 

รวม 

2 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
10 

20.00 
10.00 
40.00 
30.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 

อาชีพ 

- อาจารย์/นักวิชาการ 
- นักศึกษา 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกร 
- รับจ้าง 
- ค้าขาย 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- อื่นๆ  

รวม 

1 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
10 

10.00 
0.00 
10.00 
0.00 
20.00 
10.00 
20.00 
30.00 
100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอ 

- ต่ ากว่า 5 ปี 
- 5-10 ปี 
- 11-20 ปี 
- 21-30 ปี 
- มากกว่า 30 ปี 
- ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

รวม 

1 
0 
0 
4 
8 
0 
10 

10.00 
0.00 
0.00 
40.00 
80.00 
0.00 

100.00 

ลักษณะการอยู่อาศัย 

- เจ้าบ้าน 
- เช่าอาศัย 
- ผู้อาศัย 
- อื่นๆ  

รวม 

7 
1 
2 
0 
10 

70.00 
10.00 
20.00 
0.00 

100.00 

สถานท่ีท างานหรือประกอบอาชีพของท่านอยู่บริเวณใด 

- ภายในเกาะยอ 
- ภายนอกเกาะยอ 
- ฝั่งอ าเภอสิงหนคร 
- ฝั่งอ าเภอเมืองสงขลา 
- อื่นๆ 

รวม 

10 
0 
0 
0 
0 
10 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 

 
     3.2 ส่วนที่ 2 การประเมินการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแต่ละประเภท  

การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมนามธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม ของกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่นพ้ืนที่วิจัย
ชุมชนเกาะยอ โดยการวิเคราะห์ผลจะท าด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ 
และน าเสนอในรูปของการสรุปผลโดยมีตารางแสดงรายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

          (1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดย
กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบ ระดับมากที่สุด 4 องค์ประกอบ คือ  
            - (5) ทะเลสาบสงขลา 
            - (6) พื้นที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด ทุกบริเวณ 
            - (8) สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ 
            - (9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า ทุกบริเวณในเกาะยอ 
           สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
           - (2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา เขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทราย 
           - (4) แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า แหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติ ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ) 
           - (7) ป่าชายเลน ทุกบริเวณ คือ บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณร้านอาหารศิรดา 
หมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ และบริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่
ที่ 9 บ้านสวน 
           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รอง
ลงไป คือ ระดับปานกลาง 2 องค์ประกอบ ใน 7 บริเวณ ระดับน้อย 1 องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับ
น้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 27 
           (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน โดยกลุ่มที่ 2 
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 28 พบว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
           - (5) สวนมะไฟกา ในทุกบริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน   บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
และบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
         - (6) สวนกระท้อน ทุกบริเวณ 
           - (7) สวนชาพลู ใน 2 บริเวณจากทั้งหมด 3 บริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และ
บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด        
           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ 
ระดับปานกลาง 6 องค์ประกอบ ใน 21 บริเวณ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 28 
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ตารางที่ 27 การประเมินการรบัรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2   ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และ
การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 ภูเขา หรือ เนินเขาบนเกาะยอ     

1.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.40 1.07 ปานกลาง 16 

1.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.00 0.67 ปานกลาง 20 

1.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.00 0.67 ปานกลาง 20 

1.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.00 0.67 ปานกลาง 20 

2 ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา)     

2.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.50 1.08 มาก 15 

2.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.10 0.74 ปานกลาง 17 

2.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.10 0.74 ปานกลาง 18 

2.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.10 0.74 ปานกลาง 18 

3 ดิน การชะล้างพังทลาย     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก   
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.50 0.85 น้อย 24 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนเรียน                          
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.60 0.97 น้อย 23 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่                           
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.50 0.85 น้อย 24 

4 แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า แหล่งน้ าจืด (ธรรมชาติ)     

4.1 
- ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ)              
(ตาน้ า ธารน้ า มีปริมาณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.80 0.79 มาก 14 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และ
การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

5 
ทะเลสาบสงขลา                           
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ น้ าเสีย ทรัพยากรลดลง) 

4.40 0.97 มากท่ีสุด 9 

6 พื้นท่ีชายฝั่งทะเล ชายหาด     

6.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

6.2 
- ชายทะเลบริเวณวัดแหลมพ้อ         
(เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตล่ิงท าให้ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหาย) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

6.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

6.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.60 0.70 มากท่ีสุด 8 

7 ป่าชายเลน     

7.1 
- บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง พัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.00 0.67 มาก 10 

7.2 
- บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ท่ี 2 บ้านตีน    
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.00 0.67 มาก 10 

7.3 
- บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.90 0.74 มาก 12 

7.4 
-  บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ท่ี 9 บ้านสวน
ใหม่ (ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.90 0.88 มาก 12 

8 
สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ  
(ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

9 เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า     

9.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

9.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.70 0.67 มากท่ีสุด 1 

9.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.70 0.67 
มากท่ีสุด 

 
1 
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ตารางที่  28 การประเมินการรั บรู้ ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติที่ มนุษย์ สร้ างขึ้ น                     
ด้านพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับการ
ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 สวนสมรม     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.10 0.87 ปานกลาง 27 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.10 0.87 ปานกลาง 27 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.20 0.92 ปานกลาง 24 

2 สวนจ าปาดะ      

2.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก            
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.20 0.42 ปานกลาง 24 

2.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร         
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน           
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.20 0.42 ปานกลาง 24 

2.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ      
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

2.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.67 ปานกลาง 13 

3 สวนละมุด (สวา)     

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.10 0.32 ปานกลาง 27 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับการ
ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.40 0.52 ปานกลาง 9 

4 สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน)     

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.40 0.97 ปานกลาง 9 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.30 0.82 ปานกลาง 13 

4.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.40 0.97 ปานกลาง 9 

5 สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา)     

5.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.80 0.79 มาก 1 

5.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.70 0.67 มาก 3 

5.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.80 0.79 มาก 1 

6 สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน)     

6.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.50 0.71 มาก 4 

6.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.50 0.71 มาก 4 

6.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.50 0.71 มาก 4 

7 สวนชาพลู (ช้าพลู)     

7.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.50 0.71 มาก 4 

7.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.40 0.52 ปานกลาง 9 

7.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.50 0.71 มาก 4 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับการ
ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

8 สวนยอ (ยอป่า)     

8.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.48 ปานกลาง 13 

8.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.30 0.48 ปานกลาง 13 

8.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.30 0.48 ปานกลาง 13 

 
3.2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
อาคารในชุมชน โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 29 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ คือ 
              - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านนอก  
            - (3) กลุ่มที่พัก โฮมสเตย์ 1 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย  
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทางลบ
ระดับมาก 4 องค์ประกอบ ใน 9 บริเวณ คือ 
              - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 5 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 
บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
            - (2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม 
            - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 1 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
              - (4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้าน
สวนใหม ่
             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบในทาง
ลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 2 องค์ประกอบ ใน 5 บริเวณ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี 
ดูรายละเอียดใน ตารางที่ 29 
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            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 30 มีผู้แสดงความ
คิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด และมาก ไม่มี ระดับปานกลาง 
1 องค์ประกอบ คือ 

 - (1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่
ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อย 7 องค์ประกอบ คือ 
            - (7) สะพานติณสูลานนท์  
            - (8) ทางหลวงแผ่นดิน 408 
            - (9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 
            - (10) ถนน รพช. สข. 4111 
            - (11) ถนน รพช. สข. 4112  
            - (12) ถนน รพช. สข. 4113 
            - (13) ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่
ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อยที่สุด 5 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
            - (3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ  
            - (4) โรงเรียนวัดท้ายยอ 
            - (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร 
            - (6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่
ได้รับผลกระทบในทางลบระดับต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 30 
            (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนสถาน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น      
ด้านศาสนสถาน โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 31 มีผู้แสดงความคิดเห็น
ว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด และมาก ไม่มี ระดับปานกลาง 1 
องค์ประกอบ คอื 
            - (5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
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             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบ
ระดับน้อย 6 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) วัดเขาบ่อ    
            - (2) วัดแหลมพ้อ 
            - (3) วัดโคกเปี้ยว 
            - (4) วัดท้ายยอ 
            - (6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน 
            - (7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อย
ที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 31 
            (4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
สถานที่ส าคัญ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ         
จากตารางที่ 32 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 
ไม่มี ระดับมาก 2 องค์ประกอบ ใน 9 บริเวณ คือ 
              - (1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ใน 8 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก บริเวณหมู่ที่ 4 บ้าน
สวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณ
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
            - (2) โบราณสถานวัดท้ายยอ    
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ 
            - (3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อย 1 องค์ประกอบ คือ  

  - (4) บ่อน้ าพิบูลสงคราม 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 

โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 32 
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ตารางที่ 29 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคาร
ในชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 กลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย      

1.1 
-  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน) 

4.50 0.85 มากท่ีสุด 3 

1.2 
-  บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน (ถูกเปลีย่นแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

2.90 0.74 ปานกลาง 16 

1.3 
-  บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)   

4.80 0.63 มากท่ีสุด 1 

1.4 
-  บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)   

3.70 0.48 มาก 9 

1.5 
-  บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)   

3.80 0.63 มาก 8 

1.6 
-  บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)  

4.00 0.82 มาก 4 

1.7 
-  บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน) 

3.40 0.52 ปานกลาง 13 

1.8 
-  บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)   

3.50 0.53 มาก 11 

1.9 
-  บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากข้ึน)   

3.50 0.71 มาก 11 

2 
กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.70 0.48 มาก 9 

3 กลุ่มที่พักโฮมสเตย ์     

3.1 
-  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.80 0.63 มากท่ีสุด 1 

3.2 
-  บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

2.90 0.32 ปานกลาง 16 

3.3 
-  บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร       
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

2.90 0.32 ปานกลาง 16 
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2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

3.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.00 0.47 ปานกลาง 15 

3.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.40 0.52 ปานกลาง 13 

3.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.80 0.79 มาก 5 

4 กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ      

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน        
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.80 0.42 มาก 5 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

3.80 0.42 มาก 5 

 
ตารางที่  30 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น                
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  (กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผู้มา
เยี่ยมชมเพิ่มขึ้น ท่ีจอดรถและการบริการไม่เพียงพอ) 

3.00 1.05 ปานกลาง 1 

2 
โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.60 0.52 น้อยท่ีสุด 11 

3 
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ       
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.60 0.52 น้อยท่ีสุด 11 

4 
โรงเรียนวัดท้ายยอ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.60 0.52 น้อยท่ีสุด 11 

5 
รพ.สต.บ้านท่าไทร          
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

1.80 0.92 น้อยท่ีสุด 9 

6 
รพ.สต.บ้านสวนทุเรียน      
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

1.80 0.92 น้อยท่ีสุด 9 
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2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

7 
สะพานติณสูลานนท์       
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.94 น้อย 2 

8 
ทางหลวงแผ่นดิน 408              
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.94 น้อย 2 

9 
ทางหลวงชนบท สข. 3049   
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.90 0.88 น้อย 4 

10 
ถนน รพช. สข. 4111         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.90 0.88 น้อย 4 

11 
ถนน รพช. สข. 4112         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.90 0.88 น้อย 4 

12 
ถนน รพช. สข. 4113         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.90 0.88 น้อย 4 

13 
ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร  
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.90 0.88 น้อย 4 

 
ตารางที่ 31  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น       
ด้านศาสนสถาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
3) ศาสนสถาน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบใน   
ทางลบต่อ ศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด ค่าเฉลี่ย 

Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
วัดเขาบ่อ  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และบด
บังโบราณสถาน) 

2.10 0.57 น้อย 2 

2 
วัดแหลมพ้อ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

2.00 0.00 น้อย 3 

3 
วัดโคกเปี้ยว (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม     ใกล้
และบดบังโบราณสถาน) 

1.90 0.32 น้อย 5 

4 
วัดท้ายยอ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม    ใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

1.90 0.32 น้อย 5 

5 
ส านักสงฆ์เขากุฏิ   
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

2.80 0.79 ปานกลาง 1 
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3) ศาสนสถาน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบใน   
ทางลบต่อ ศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด ค่าเฉลี่ย 

Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

6 
สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน     
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

2.00 0.00 น้อย 3 

7 
ศาลเจ้าไท้ก๋ง  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม   ใกล้
และบดบังโบราณสถาน) 

1.90 0.32 น้อย 5 

 

ตารางที่ 32 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น           
ด้านสถานที่ส าคัญ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์  
จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ 
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก          
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.20 0.79 มาก 1 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน  
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

3.70 1.06 มาก 7 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร       
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.20 0.79 มาก 1 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน        
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.10 0.74 มาก 4 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.20 0.79 มาก 1 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

3.90 0.57 มาก 6 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.00 0.82 มาก 5 

2 โบราณสถานวัดท้ายยอ 3.70 1.06 มาก 7 

3 
โบราณสถานวัดแหลมพ้อ (การทาสีอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีไม่
กลมกลืนกับโบราณสถาน) 

3.30 0.82 ปานกลาง 9 

4 
บ่อน้ าพิบูลสงครามหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ (การก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน ท่ีพักแรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

2.20 0.63 น้อย 10 
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3.2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
             การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 33 ผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย ทั้ง 
3 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  
            - (2) งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ 
            - (3) งานประเพณีชักพระ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับน้อย
ที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 33 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 34 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 3 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) กระเบื้องเกาะยอ 
            - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่   
            - (5) การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้   
            สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 2 
องค์ประกอบ ใน 5 บริเวณ คือ 
             - (3) การเลีย้งปลาในกระชัง 2 บริเวณ คือ บรเิวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบรเิวณหมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยเซาะ 
            - (4) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย 
บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร และบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
            ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ 
รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ ใน 5 บริเวณ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 34 
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ตารางที่ 33  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
1) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับ
ความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.90 0.32 น้อย 1 

2 
งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับ
ความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.90 0.32 น้อย 1 

3 
งานประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ (มีผู้เข้าร่วม
น้อยลง ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.90 0.32 น้อย 1 

 

ตารางที่ 34  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น               
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 
ล าดับ รายการ     

1 
ผ้าทอเกาะยอ  
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

2.90 0.88 ปานกลาง 13 

2 
กระเบื้องเกาะยอ  
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

4.50 1.08 มากท่ีสุด 1 

3 การเลี้ยงปลาในกระชัง     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.10 1.10 มาก 4 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร     
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.30 0.67 ปานกลาง 11 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.20 0.63 ปานกลาง 12 

3.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.50 0.97 มาก 8 

3.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.50 1.08 มากท่ีสุด 1 
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2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

4 การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ     

4.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.70 1.42 มาก 7 

4.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร     
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.00 1.15 มาก 6 

4.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7บ้านป่าโหนด    
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.10 1.10 มาก 4 

4.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.40 1.26 ปานกลาง 9 

4.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.40 1.26 ปานกลาง 9 

5 
การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้  
(ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด) 

4.30 1.06 มากท่ีสุด 3 

 
3.2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

           (1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมโดยกลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นชุมชนเกาะยอ จากตารางที่ 35 มีผู้แสดงความ
คิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ซึ่งมีเพียง 1 องค์ประกอบ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากท่ีสุด 
และมาก ไม่มี ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ 
             - (1) เขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย    
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ตารางที่ 35 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 
2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท้ังสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย    
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 3.40 0.70 ปานกลาง 1 

 

           3.3 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น  
สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  

           สรุปประเด็นส าคัญจากความคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มที่ 2 มีปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มากที่สุด คือ ปัญหาน้ าเสียและน้ าจากทะเลสาบ
สงขลาฝั่งพ้ืนที่เกาะยอมีกลิ่น ซึ่งท าให้ระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบระบบ
นิเวศธรรมชาติโดยรอบของพ้ืนที่ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น (อาคารในชุมชน) บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นบ้านจัดสรรขุนพิทักษ์ ในสวนของกลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรมและกลุ่ม
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีเพ่ิมขึ้นจากอดีตเป็นจ านวนมากมีเกือบทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 1 
บ้านทราย หมู่ที่ 3 บ้านตีน และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ มีจ านวนมากขึ้นจากอดีตเป็นจ านวนมาก
ที่สุดทั้งต าบลเกาะยอ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น (โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ) ด้านโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะยอ
ปัจจุบันมีนักเรียนน้อยมากเนื่องจากออกไปเรียนที่อ าเภอสิงหนครและอ าเภอเมืองสงขลา เพราะมีระบบ
ถนนหรือเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นและสะดวกในการเดินทาง 

โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ลดน้อยลงจากในอดีตเป็นจ านวนมาก เนื่องจากกระเบื้องเกาะ
ยอมีราคาสูงและขาดแคลนวัตถุดิบทั้งตัวดินที่น ามาท ากระเบื้องและก าลังคนที่จะท ากระเบื้อง อีกท้ัง
ปัจจุบันมีวัสดุก่อสร้างแบบทันสมัยมาแทนที่โดยลดทั้งค่าแรงก่อสร้างและระยะเวลาของการก่อสร้าง 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้ ปัจจุบันไม่ได้รับ
ความสนใจ และทางมะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญหายากข้ึนเนื่องชาวบ้านไม่ค่อยปลูกต้นมะพร้าวและ
พ้ืนที่เพาะปลูกถูกพัฒนาเป็นพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านใช้ถุงพลาสติกหรือกระสอบมา
ป้องกันแมลงแทนโคระจากทางมะพร้าว ในส่วนของเรื่องกระเบื้องเกาะยอขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้ามี
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ราคาสูง การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นอาชีพหนึ่งที่ส าคัญของเกาะยอและเลี้ยงกันเป็นจ านวนมากควร
ควบคุมการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือลดปัญหาของแหล่งน้ าในปัจจุบัน และการใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา 
เกาะยอเริ่มน้อยลงแต่จะเป็นการใช้ไซนั่งแทนซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณเกาะยอ  

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมบริเวณเขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้และพรรณพืชลดลงจากการพัฒนาพ้ืนที่ 
 

4. การประมวลผลและวิเคราะห์ผลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 

การประมวลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
ปรากฏผลดังนี ้

4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 3  

  ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 36 ผลวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน เป็นชาย 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.67 เป็นหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ซึ่งมีกลุ่มช่วงอายุของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีจ านวนมากที่สุดในสามอันดับแรก อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ช่วงอายุ 46-
60 ปี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมาก มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 21 คน หรือ ร้อยละ 70.00 ระดับ
ปริญญาโท 7 คน หรือร้อยละ 23.33 และปริญญาเอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
และนักวิชาการ 23 คน หรือร้อยละ 76.67 ทั้งหมดไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชนเกาะยอ  โดยที่อยู่อาศัยอยู่ในฝั่ง
อ าเภอเมืองสงขลา 17 คน หรือ ร้อยละ 56.67 อยู่อาศัยในบริเวณอ่ืน ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33  และมีผู้อยู่อาศัยในฝั่งอ าเภอ   สิงหนครอีก จ านวน 3 คน หรือ ร้อยละ 10  
 
ตารางที่ 36 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

รวม 

11 
19 
30 

36.67 
63.33 
100.00 

อายุ 

- ต่ ากว่า 18 ปี 
- 18-23 ปี 
- 24-35 ปี 

0 
0 
22 

0.00 
0.00 
73.33 
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- 36-45 ปี 
- 46-60 ปี 
- มากกว่า 60 ปี 

รวม 

2 
6 
0 
30 

6.67 
20.00 
0.00 

100.00 

การศึกษา 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อื่นๆ 

รวม 

0 
0 
0 
0 
21 
7 
2 
0 
30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
70.00 
23.33 
6.67 
0.00 

100.00 

อาชีพ 

- อาจารย์/นักวิชาการ 
- นักศึกษา 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกร 
- รับจ้าง 
- ค้าขาย 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- อื่นๆ  

รวม 

23 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
30 

76.67 
0.00 
6.67 
0.00 
0.00 
3.33 
6.67 
6.67 

100.00 

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอ 

- ต่ ากว่า 5 ปี 
- 5-10 ปี 
- 11-20 ปี 
- 21-30 ปี 
- มากกว่า 30 ปี 
- ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

รวม 

0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
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ลักษณะการอยู่อาศัย 

- เจ้าบ้าน 
- เช่าอาศัย 
- ผู้อาศัย 
- อื่นๆ  

รวม 

0 
0 
0 
30 
30 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 

สถานท่ีท างานหรือประกอบอาชีพของท่านอยู่บริเวณใด 

- ภายในเกาะยอ 
- ภายนอกเกาะยอ 
- ฝั่งอ าเภอสิงหนคร 
- ฝั่งอ าเภอเมืองสงขลา 
- อื่นๆ 

รวม 

0 
0 
3 
17 
10 
30 

0.00 
0.00 
10.00 
56.67 
33.33 
100.00 

 
4.2 ส่วนที่ 2 การประเมินการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแต่ละประเภท  

การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์
สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกลุ่มนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ผลจะท าด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และ
น าเสนอในรูปของการสรุปผล โดยมีตารางแสดงรายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

          (1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
           การประเมินผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกลุ่มที่ 3 
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 37 พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 5 องค์ประกอบ คือ  
            - (5) ทะเลสาบสงขลา 
            - (6) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด ทุกบริเวณในเกาะยอ 
            - (7) ป่าชายเลน ทุกบริเวณในเกาะยอ 
            - (8) สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ 
            - (9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า ทุกบริเวณในเกาะยอ 
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           สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ทุกบริเวณ 
            - (2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา ทุกบริเวณ 
            - (4) ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ)              
           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รอง
ลงไป คือ ปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย 1 องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 37 
           (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยกลุ่มที่ 3 
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 38 พบว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 6 องค์ประกอบ คือ           
           - (6) สวนกระท้อน ใน 2 บริเวณจากทั้งหมด 3 บริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และ
บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด        

- (4) สวนทุเรียน ทุกบริเวณ 
- (5) สวนมะไฟกา ในทุกบริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 

และ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
- (6) สวนกระท้อน ทุกบริเวณ 
- (7) สวนชาพลู ทุกบริเวณ 
- (8) สวนยอ ทุกบริเวณ 

           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ 
ระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ ใน 14 บริเวณ ดูรายละเอียดในตารางที่ 38 
 
ตารางที่ 37 การประเมินการรบัรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 3  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และการ
เติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 ภูเขา หรือ เนินเขาบนเกาะยอ     

1.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และ
การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปนี้ มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

1.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

1.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

2 ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา)     

2.1 
-  เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

2.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

2.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

2.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.77 0.43 มาก 15 

3 ดิน การชะล้างพังทลายของดิน     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก                                
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.03 0.49 น้อย 23 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนเรียน                          
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

1.97 0.32 น้อย 24 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่                           
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

1.97 0.32 น้อย 24 

4 แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า แหล่งน้ าจืด (ธรรมชาติ)     

4.1 
- ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ)              
(ตาน้ า ธารน้ า มีปริมาณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.63 0.56 มาก 14 

5 
ทะเลสาบสงขลา                           
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ น้ าเสีย ทรัพยากรลดลง) 

4.83 0.46 มากที่สุด 11 

6 พื้นท่ีชายฝั่งทะเล ชายหาด     

6.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน และ
การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปนี้ มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

6.2 
- ชายทะเลบริเวณวัดแหลมพ้อ         
(เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตล่ิงท าให้ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหาย) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

6.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

6.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ         
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

7 ป่าชายเลน     

7.1 
- บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง พัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.80 0.41 มากที่สุด 13 

7.2 
- บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ท่ี 2 บ้านตีน    
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.87 0.35 มากที่สุด 9 

7.3 
- บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.83 0.38 มากที่สุด 11 

7.4 
-  บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ท่ี 9 บ้านสวน
ใหม่ (ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.87 0.35 มากที่สุด 9 

8 
สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ  
(ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.93 0.25 มากที่สุด 1 

9 เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า     

9.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

9.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

9.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหายและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ) 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 
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ตารางที่ 38  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  ด้านพ้ืนที่
เกษตรกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 สวนสมรม     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.37 0.49 ปานกลาง 16 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.37 0.49 ปานกลาง 16 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.37 0.49 ปานกลาง 16 

2 สวนจ าปาดะ      

2.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก            
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร         
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน           
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ      
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

2.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.33 0.48 ปานกลาง 19 

3 สวนละมุด (สวา)     

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.10 0.55 ปานกลาง 28 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.10 0.55 ปานกลาง 28 

4 สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน)     

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.87 0.51 มาก 12 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.90 0.48 มาก 10 

4.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.90 0.48 มาก 10 

5 สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา)     

5.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.07 0.52 มาก 1 

5.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.07 0.52 มาก 1 

5.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.07 0.52 มาก 1 

6 สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน)     

6.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.80 0.71 มาก 13 

6.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.80 0.71 มาก 13 

6.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.80 0.71 มาก 13 

7 สวนชาพลู (ช้าพลู)     

7.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.93 0.69 มาก 7 

7.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.93 0.69 มาก 7 

7.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.93 0.69 มาก 7 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

8 สวนยอ (ยอป่า)     

8.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.03 0.61 มาก 4 

8.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน             
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.03 0.61 มาก 4 

8.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.03 0.61 มาก 4 

 
4.2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
อาคารในชุมชน โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 39 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบ ใน 5 บริเวณ คือ 
              - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย บริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านนอก และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
              - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้าน
สวนใหม ่
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทางลบ
ระดับมาก 4 องค์ประกอบ ใน 13 บริเวณ คือ 
              - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 6 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวน
ทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ที่ 
8 บ้านห้วยเซาะ 
            - (2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม 
              - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 4 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้าน   
ท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 
              - (4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้าน
สวนใหม ่
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             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทาง
ลบระดับ  อ่ืน ๆ รองลงไป คือ ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 39 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานฯ โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 40 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบ ในทางลบระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย 13 
องค์ประกอบ คือ 
            - (1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา   
            - (2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
            - (3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ  
            - (4) โรงเรียนวัดท้ายยอ 
            - (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร 
            - (6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน 
            - (7) สะพานติณสูลานนท์  
            - (8) ทางหลวงแผ่นดิน 408 
            - (9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 
            - (10) ถนน รพช. สข. 4111 
            - (11) ถนน รพช. สข. 4112  
            - (12) ถนน รพช. สข. 4113 
            - (13) ถนนสาธารณะ บ้านตีนท่าไทร 
             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 40 
           (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนสถาน 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศา
สนสถาน โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 41 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบใน ทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 1 องค์ประกอบ คือ 
            - (5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
ปานกลาง 2 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) วัดแหลมพ้อ 
            - (3) วัดโคกเปี้ยว 



  255 

             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
น้อย 2 องค์ประกอบ คือ       
            - (1) วัดเขาบ่อ    
            - (4) วัดท้ายยอ 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
น้อยที่สุด 2 องค์ประกอบ คือ       
            - (6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน 
            - (7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ
ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 41 
            (4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้าน
สถานที่ส าคัญ ฯ โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 42 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 4 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ ใน 7 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก บริเวณหมู่ที่ 4 บ้าน
สวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณ
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
            - (2) โบราณสถานวัดท้ายยอ    
            - (3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ 
            - (4) บ่อน้ าพิบูลสงคราม  

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญฯ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบ
ระดับต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 42 
ตารางที่ 39 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น          
ด้านอาคารในชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิ
น 

ล าดับ รายการ     

1 กลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย      

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

4.33 0.48 มากท่ีสุด 4 
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2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิ
น 

ล าดับ รายการ     

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็น
เมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

4.00 0.00 มาก 11 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.37 0.49 มากท่ีสุด 3 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน(ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น)   

4.00 0.00 มาก 11 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.03 0.18 มาก 10 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน (ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)  

4.00 0.00 มาก 11 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

4.00 0.00 มาก 11 

1.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.07 0.25 มาก 9 

1.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ (ถูกเปล่ียนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

4.30 0.47 มากท่ีสุด 5 

2 
กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.13 0.35 มาก 6 

3 กลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์     

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.40 0.50 มากท่ีสุด 2 

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.00 0.53 มาก 11 

3.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร       
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.00 0.53 มาก 11 

3.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.13 0.35 มาก 6 

3.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม) 

4.13 0.35 มาก 6 
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2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิ
น 

ล าดับ รายการ     

3.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.43 0.50 มากท่ีสุด 1 

4 กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ      

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน        
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.93 0.25 มาก 17 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.93 0.25 มาก 17 

 
ตารางที่ 40  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  (กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผู้มาเยี่ยม
ชมเพิ่มขึ้น ท่ีจอดรถและการบริการไม่เพียงพอ) 

2.40 0.50 น้อย 1 

2 
โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

2.00 0.00 น้อย 5 

3 
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ       
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

2.00 0.00 น้อย 5 

4 
โรงเรียนวัดท้ายยอ          
(ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

2.00 0.00 น้อย 5 

5 
รพ.สต.บ้านท่าไทร          
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

2.00 0.00 น้อย 5 

6 
รพ.สต.บ้านสวนทุเรียน      
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

2.00 0.00 น้อย 5 

7 
สะพานติณสูลานนท์       
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.23 0.43 น้อย 2 

8 
ทางหลวง 408 
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.07 0.25 น้อย 3 

9 
ทางหลวงชนบท สข. 3049   
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.07 0.25 น้อย 3 
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2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

10 
ถนน รพช. สข. 4111         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.00 น้อย 5 

11 
ถนน รพช. สข. 4112         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.00 น้อย 5 

12 
ถนน รพช. สข. 4113         
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.00 น้อย 5 

13 
ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร  
(ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

2.00 0.00 น้อย 5 
 

 

ตารางที่ 41 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสน
สถาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
3) ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด ค่าเฉลี่ย 

Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
วัดเขาบ่อ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรมใกล้และบด
บังโบราณสถาน) 

2.43 0.50 น้อย 4 

2 
วัดแหลมพ้อ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรมใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

2.80 0.61 ปานกลาง 2 

3 
วัดโคกเปี้ยว (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรมใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

2.77 0.50 ปานกลาง 3 

4 
วัดท้ายยอ (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรมใกล้และ
บดบังโบราณสถาน) 

2.10 0.31 น้อย 5 

5 
ส านักสงฆ์เขากุฏิ   
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

3.77 0.57 มาก 1 

6 
สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน     
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

1.63 0.49 น้อยท่ีสุด 6 

7 
ศาลเจ้าไท้ก๋ง  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรมใกล้
และบดบังโบราณสถาน) 

1.53 0.51 น้อยท่ีสุด 7 
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ตารางที่ 42  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์  
จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ 
ต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ     

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก          
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.17 0.38 มาก 1 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน  
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.17 0.38 มาก 1 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร       
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.17 0.38 มาก 1 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน        
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.17 0.38 มาก 1 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

4.17 0.38 มาก 1 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ    
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 4.17 0.38 มาก 1 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่     
(ถูกรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 4.17 0.38 มาก 1 

2 โบราณสถานวัดท้ายยอ 4.17 0.38 มาก 1 

3 
โบราณสถานวัดแหลมพ้อ (การทาสีอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีไม่
กลมกลืนกับโบราณสถาน) 4.17 0.38 มาก 1 

4 
บ่อน้ าพิบูลสงครามหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ (การก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน ท่ีพักแรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 4.17 0.38 มาก 1 

  

4.2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
             การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 43 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 
              - (1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  
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            - (2) งานประเพณีท่าบุญเดือนสิบ 
            - (3) งานประเพณีชักพระ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับ        
ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 43 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 44 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่
ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุดไม่มี ในระดับ มาก 5 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) ผ้าทอเกาะยอ 
            - (2) กระเบื้องเกาะยอ 
            - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง ทุกบริเวณ 
            - (4) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ ทุกบริเวณ 
            - (5) การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้   

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับต่าง ๆ 
ดูรายละเอียดในตารางที่ 44 
ตารางที่ 43 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
1) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับความ
สนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

4.17 0.38 มาก 1 

2 
งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับความ
สนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

4.17 0.38 มาก 1 

3 
งานประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ (มีผู้เข้าร่วมน้อยลง 
ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

4.17 0.38 มาก 1 
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ตารางที่ 44  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
ผ้าทอเกาะยอ      
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

4.17 0.38 มาก 1 

2 
กระเบื้องเกาะยอ  
(ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

4.17 0.38 มาก 1 

3 การเลี้ยงปลาในกระชัง     

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร     
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

3.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

3.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

4 การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ     

4.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

4.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร     
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

4.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด    
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

4.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ  
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

4.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่   
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.17 0.38 มาก 1 

5 
การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้  
(ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด) 

4.17 0.38 มาก 1 



  262 

4.2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

           (1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
           การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมโดยกลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากตารางที่ 45 มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ซึ่งมีอยู่เพียงองค์ประกอบเดียว ที่ได้รับผลกระทบในทางลบระดับมากที่สุด ไม่มี 
ระดับมาก 1 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) เขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย    
 
ตารางที่ 45 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญฯ 
2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  การตั้งถิ่นฐาน 
และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท้ัง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่อไปน้ี มากน้อยใน
ระดับใด 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

ล าดับ รายการ     

1 
เขากุฏิ  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย    
(สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

4.17 0.38 มาก 1 

 

4.3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ  

            สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
        สรุปประเด็นส าคัญจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มที่ 3 แสดงปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มากที่สุด คือ บริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง คุณภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับการปนเปื้อนจากน้ าทิ้งของชุมชน การเลี้ยงปศุสัตว์ โรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้งโครงการพัฒนาต่างๆ ควรใช้มาตรการลดมลพิษลงสู่แหล่งน้ าโดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างข้ึน โดยการเพิ่มของประชากร (ประชาการแฝง) ซึ่งต้องการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เกาะยอ เพ่ือการขยายตัวของชุมชนและการประกอบ
อาชีพเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งบ้านจัดสรร กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม 
และกลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น (โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ) สะพานติณสูลานนท์ท าให้
ต าบลเกาะยอมีการเข้าถึงทางด้านการสัญจรได้อย่างสะดวก เปลี่ยนรูปแบบจากการคมนาคมขนส่งทางน้ า
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มาเป็นการใช้ถนนเป็นหลักในปัจจุบัน ท าให้พ้ืนที่เกาะยอกลายเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญซึ่งส่งผลให้เกาะ
ยอมีการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เข้ามายังพ้ืนที่เกาะยอ และน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรกรรม มาเป็นพ้ืนที่ชุมชน 
โดยมีการสร้างอาคารบ้านเรือน บ้านจัดสรร กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มร้านค้าและอาคารพาณิชยกรรม เกิน
ขึ้นเป็นจ านวนมากจากในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนของสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ
อาคารอนุรักษ์ ลดน้อยลงจากในอดีตเป็นจ านวนมาก  

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม (วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น) โดยเฉพาะการใช้โพงพาง กระชัง
ในทะเลสาบสงขลา เกาะยอโดยไม่มีการจัดระเบียบเครื่องมือท าประมงท าให้เส้นทางการไหลของน้ าถูกปิด
กั้น อีกทั้งบริเวณปากร่องน้ าก็มีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก กระแสน้ าจึงไม่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม บริเวณเขากุฏิ  บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย 
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบและท าลายภูมิทัศน์โดยรอบของเขากุฏิ  
 

5. ข้อสังเกตด้านการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้วิจัย 

ในการส ารวจพ้ืนที่วิจัยเบื้องต้นระหว่างวันที่10-13 พฤศจิกายน 2561 และในระหว่างด าเนินการ
แจกแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2562  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้ง
ถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยการศึกษา
และส ารวจอย่างย่อ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตถึงการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะยอโดยทั่วไป และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อสังเกตด้านการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะยอโดยทั่วไป 

           สิ่งแวดล้อมของเกาะยอที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนจ าแนกตาม
โครงสร้างหลัก 4 ประเภท ในโครงสร้างเหล่านี้มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 54 รายการ จากการสังเกตและ
ประเมินถึงผลกระทบของผู้วิจัย พบรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ในภาพรวมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอได้รับ
ผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้งอ่าว
และคุ้งน้ า ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย อันเนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็น
ชุมชน และก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง และก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์ในทะเล ในขณะที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่ พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ เป็นพ้ืนที่ เศรษฐกิจและพ้ืนที่ เขียว 
(GreenPrint) ก็ได้รับผลกระทบในระดับมากและปานกลาง พ้ืนที่สวนสมรมและสวนผลไม้ลดลง ถูกพัฒนา
พ้ืนที่เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับการท่องเที่ยว 
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สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน ได้รับผลกระทบในระดับมาก
ที่สุด และระดับมาก ถูกเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น ที่พัก
ประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและก่อสร้างลงในทะเลสาบ เกิดสภาพแออัด ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงทะเล ท า
ให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา เสื่อมโทรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นสะพาน ทางหลวงสายหลัก อยู่ในระดับน้อย และถนน
กระจายการจราจรภายในชุมชนยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดี อาจมีปัญหาด้านการจราจรในอนาคต 
ด้านศาสนสถานได้รับผลกระทบในระดับน้อย และน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสถาบันทางศาสนาและบางแห่ง
เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โอกาสที่จะถูกรื้อถอน ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงมีน้อย ด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ได้รับ
ผลกระทบในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยเฉพาะเรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอที่เป็นอัตลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมเกาะยอ ถูกรื้อถอน ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ของเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน
บุญและงานประเพณีทางศาสนา ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ถึงแม้จะมีผู้เข้าร่วมน้อยลง ไม่ได้รับความ
สนใจในวงกว้างเหมือนในอดีต ขาดการส่งเสริมสืบทอด ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุดและระดับมาก ผ้าทอเกาะยอและกระเบื้องเกาะยอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและผลิต
ในเกาะยอเพียงแห่งเดียว ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง ส่วนการ
เลี้ยงปลาในกระชังการใช้โพงพางและการใช้ไซนั่ง จับปลาในทะเลสาบ มีจ านวนมากในทุกบริเวณพ้ืนน า
ทะเลสาบ มีการแย่งชิงพ้ืนที่กันเองเนื่องจากจ านวนที่มากไม่สมดุลกับบริบท ส่งผลให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม 
เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว คือ เขากุฏิ  ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเกาะยอ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของส านัก
สงฆ์ จึงมีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเกาะทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
พ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุกและแผ้วถางป่าเพ่ือปลูกสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้รับผลกระทบในระดับ
ปานกลาง 

5.2 ข้อสังเกตด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท 

ในการส ารวจพ้ืนที่วิจัยเบื้องต้น และระหว่างด าเนินการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่าการตั้งถิ่น
ฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม  ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้ 
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5.2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่วิจัย
เกาะยอ ในภาพรวมได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก ในขณะที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
มนุษย์สร้างขึ้นได้รับผลกระทบในระดับมากและปานกลาง กล่าวคือ 

(1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ      
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของพ้ืนที่วิจัยเกาะยอ

ได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้ง
อ่าวและคุ้งน้ า ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย อันเนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็น
ชุมชนและก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง การก่อสร้างเขื่อน ค.ศ. ล.ป้องกันตลิ่งและชายหาด รวมทั้งมีการ
ก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวนมากลงไปในทะเลสาบ (ตารางที่ 46) 

(1) ภู เขา หรือ เนินเขาบนเกาะยอ มีความสูงอยู่ระหว่างประมาณ 10-151 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นภูเขาหิน และเนินเขาดินลูกรัง ตั้งเรียงรายในแนวเหนือ-ใต้ ตอนทิศ
เหนือสุดของเกาะเป็นเขาบ่อหรือเขาแคะ “หัวเขาแดง” อยู่ติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อ จากเขาบ่อเชื่อมต่อไป
ทางใต้ คือ“เขากุฏิ ” เชื่อมต่อกับเขาสวนใหม่ เขากลางหรือเขาในบ้าน เขาสวนเตย และทางใต้สุดเป็น    
เขาหัวหรัง เขาเกาะแกง นอกจากนี้ ยังมีภูเขาเล็ก ๆ เช่น เขาบ่อนก เขาบ่อหิน เขาเพหารหรือเขาวิหาร
ภายในวัดท้ายยอ เป็นต้น ภูเขาเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ธรรมชาติและป่าไม้ของชาวบ้าน ซึ่งป่าไม้เหล่านี้ 
รวมทั้งพืชพรรณอ่ืน ๆ บนภูเขามีปริมาณลดลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนจากพ้ืนที่ราบขึ้นสู่พ้ืนที่สูง 
จึงได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาและเนินเขา มีพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนภูเขาจ านวน
มากบริเวณภูเขาด้านเหนือที่หมู่ที่ 2 และ 9 ด้านใต้บริเวณรอยต่อของพ้ืนที่หมู่ 3 4 5 และ 6 ด้าน
ตะวันตกบริเวณหมู่ที่ 8 ซึ่งป่าไม้ตามธรรมชาติเหล่านี้มีปริมาณลดลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนจาก
พ้ืนที่ราบเข้าสู่พื้นที่ป่า จึงได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(3) ดิน การชะล้างพังทลายของดิน พ้ืนที่ดินเกาะยอท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา เกิดการพังทลาย 
หรือถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหายไม่มาก ผลกระทบในระดับน้อย 

(4) ตาน้ า แหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติ เกิดจากน้ าใต้ดินในในฤดูมรสมซึ่งจะมีตาน้ าไหลลงจากภูเขา 
กลายเป็นทางน้ า ในท้องถิ่นเรียกชื่อว่า “เตราะ” หรือ “ทางเตราะ” ซึ่งพบอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขา เช่น ทาง
เตราะแตกบริเวณบ้านอ่าวทรายไหลลงจากเขากุฏิ  ทางเตราะเหล่านี้ มีปริมาณลดลงจากการพัฒนาพ้ืนที่ 
ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(5) ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าที่เป็นทะเลสาบเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะทาง
ระบบนิเวศ จากสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศประกอบด้วยน้ าจืด ในบริเวณทะเลสาบด้านบน น้ ากร่อย
ในบริเวณทะเลสาบตอนกลาง และน้ าเค็มในบริเวณทะเลสาบตอนล่างโดยรอบเกาะยอ พ้ืนที่น้ าใน
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ทะเลสาบถูกใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะยอ โดยการเลี้ยงปลาใน
กระชัง การจับสัตว์น้ าด้วยโพงพางและการใช้ไซนั่ง รวมทั้งมีการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวนมากลงไปใน
ทะเลสาบ สร้างมลพิษและสิ่งปฏิกูล ทะเลสาบสงขลารอบเกาะยอจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับ
มากที่สุด 

(6) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด บริเวณเกาะยอมีหาดทรายค่อนข้างน้อย มีลักษณะเป็นชายหาดที่
แผ่ขยายออกไปแทรกสลับอยู่ระหว่างภูเขาและโขดหินโดยรอบเกาะ เนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็นชุมชน
และก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง การก่อสร้างเขื่อน ค.ศ. ล.ป้องกันตลิ่งและชายหาด เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 

(7) ป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ด ารงชีวิต
ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ ากร่อย หรือมีน้ าทะเลท่วมถึงสม่ าเสมอ ป่าชายเลนในบริเวณ 
เกาะยอมีต้นไม้ที่มีความสูงไม่มาก บริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ หมู่ที่  9  เป็นพ้ืนที่ที่
มีป่าชายเลนที่ปกคลุมอย่างหนาแน่น  รองลงมาอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณวัดโคกเบี้ยว  หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยเซาะ บริเวณวัดท้ายยอและหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ บริเวณพ้ืนที่ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน และ 
หมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณร้านอาหารศิรดา ป่าชายเลนของเกาะยอมีปริมาณลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพป่า มีการบุกรุกถมดินและพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชน เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศ
ชายฝั่งเสียหาย และได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 

(8) สาหร่ายผมนาง หรือ สาย สาหร่ายข้อ สาหร่ายเขากวาง สาหร่ายวุ้น พืชชนิดนี้จะอยู่บริเวณ
น้ าขึ้น-น้ าลง บริเวณใต้น้ าตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ า หรืออาจอยู่เป็นอิสระโดยลอยตามผิวน้ าก็ได้ 
อาจอยู่รวมกับสาหร่ายอื่นหรืออยู่ตามล าพัง ในบริเวณรอบ ๆ เกาะยอ ซึ่งเป็นน้ ากร่อยและน้ าเค็ม มี
สาหร่ายชนิดนี้มาก การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ท าให้สาหร่ายผมนางได้รับ
ผลกระทบในระดับมากที่สุด 

(9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า พ้ืนที่เว้าแหว่งโค้งเข้าหากันของชายฝั่งเกาะยอ มีความโดดเด่นและสวยงาม
ทางด้านภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ในการหลบคลื่นลม มีเวิ้งอ่าวที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น  
ทิศเหนือมีอ่าวทราย หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย ทิศใต้มีอ่าวป่าโหนด หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และอ่าวห้วยเซาะ
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ ทั้งนี้การพัฒนาเป็นชุมชนในบริเวณเหล่านี้ การประกอบอาชีพประมงในทะเลสาบ
โดยใช้สิ่งก่อสร้างถาวร รวมทั้งมีการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวนมากลงไปในทะเลสาบ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ท าให้ภูมิประเทศและภูมิทัศน์ของเวิ้งอ่าวและคุ้งน้ า
ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 
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(2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นในเกาะยอ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พ้ืนที่เกษตรกรรม เนื่องจากจาก 

สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีพ้ืนที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองของเกาะยอ ซึ่งมี
พันธุ์ไม้หลายชนิด ทั้งที่เป็นพืชผัก ไม้ผล ไม้สมุนไพรพ้ืนบ้าน มีการปลูกทุกหมู่บ้าน แต่จะเน้นแต่ละประเภท
ของพืชผลแตกต่างออกไป พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกาะยอนี้ที่เป็นทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้รับผลกระทบในระดับมากและปานกลาง สวนสมรมและสวนผลไม้
ลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
(ตารางที ่47) 

(1) สวนสมรม เป็นสวนรวมผลไม้นานาพันธุ์ มีมากกว่า 10 ชนิด อาทิ จ าปาดะ เงาะ ล าไย ทุเรียน 
ลองกอง สะตอ เป็นต้น ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดและหมู่ที่ 4 บ้านสวน
ทุเรียน การเติบโตของชุมชนส่งผลให้พ้ืนที่สวนสมรมลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชนและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(2) สวนจ าปาดะ ผลไม้ประเภทจ าปาดะ ถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นของดีที่มี
ชื่อเสียงของ   เกาะยอ นิยมปลูกทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่เกาะยอ ขึ้นอยู่ว่าหมู่ไหนจะปลูกมากน้อย การ
ขยายตัวของชุมชนส่งผลให้ พ้ืนที่สวนจ าปาดะลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่พักโฮมสเตย์และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(3) สวนละมุด พ้ืนที่ปลูกละมุดส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินติดเชิงเขา ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
และ หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด การเติบโตของชุมชนส่งผลให้พ้ืนที่สวนละมุด ถูกแทนที่ด้วยชุมชนและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(4) สวนทุเรียน มีหลากหลายชนิด บางพันธุ์เรียกกันไปตามลักษณะของพืชผล ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 
6 บ้านนาถิน  หมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 4  บ้านสวนทุเรียน พ้ืนที่สวนทุเรียนของเกาะยอ ถูกพัฒนา
เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(5) สวนมะไฟกา ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน  หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 4  บ้านสวน
ทุเรียน การเติบโตของชุมชนใกล้เคียงส่งผลให้พ้ืนที่สวนมะไฟกาลดลง พื้นที่ถูกพัฒนาเป็นชุมชน ที่พัก
โฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ จึงได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(6) สวนกระท้อน เป็นกระท้อนพ้ืนเมืองที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่และมีผลขนาดเล็ก ปลูกในบริเวณ
หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน การเติบโตของชุมชนเหล่านี้ส่งผลให้
พ้ืนที่สวนกระท้อนลดลง พ้ืนที่ถูกแทนที่ด้วยอาคารที่อยู่อาศัย ที่พักโฮมสเตย์ และอ่ืน ๆ  ได้รับผลกระทบ
ในระดับมาก 



  268 

(7) สวนชาพลู ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน  และหมู่ที่ 7 บ้านป่า
โหนด      การขยายตัวของชุมชนบริเวณนี้ส่งผลให้พื้นที่สวนชาพลูถูกพัฒนาเป็น ที่อยู่อาศัย ที่พักโฮมสเตย์ 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  จึงได้รับผลกระทบในระดับมาก      

(8) สวนยอ ปลูกในบริเวณหมู่ที่ 4  บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน  และ หมู่ที่ 7 บ้านป่า
โหนด ใบยอถูกน าไปใช้ในการปรุงอาหารพ้ืนบ้านที่มี คือ ข้าวย าใบยอ การเติบโตของชุมชนส่งผลให้พ้ืนที่
สวนได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และได้รับผลกระทบในระดับมาก 
 

5.2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน 
อาคารในชุมชนได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด และระดับมาก เนื่องจากบริบทของชุมชนถูก

เปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง มีความหนาแน่น และแออัดมากขึ้น ที่พักประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนมาก
ขึ้น สร้างความแออัด ปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงทะเล ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรม  (ตารางที่ 48) 

(1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะปลูกอาคาร บ้านเรือน เป็นกลุ่มบนเนินและตามแหล่งน้ าหรือริม
ทะเลสาบสงขลา มีความหนาแน่นบริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทรายหมู่ 3 บ้านนอก และหมู่ที่ 4 บ้านสวน
ทุเรียน ชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น และได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุด 

(2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม กลุ่มอาคารประเภทนี้ในชุมชนชนบทเช่นชุมชนเกาะยอ จะ
ท าหน้าที่เป็นศูนย์ชุมชนขนาดเล็ก ให้บริการด้านพาณิชยกรรม อาคารที่มีการใช้ประโยชน์ประเภทนี้จะมี
จ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่ง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเสื่อมโทรม และได้รับผลกระทบใน
ระดับมาก 

(3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ ที่พักแรมหรือโฮมสเตย์แบบกระชังแพและแบบเป็นหลังกลางทะเลสาบ
สงขลาในพ้ืนที่เกาะยอ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน มีมากที่สุดบริเวณหมู่ที่ 1 
อ่าวบ้านทราย ที่พักประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนมากข้ึน สร้างสภาพที่แออัด บางแห่งมีการปล่อยของเสีย
และสิ่งปฏิกูลลงทะเล ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรม และได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด  

(4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาคารส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา และตั้งอยู่
ทางด้านชายฝั่งตะวันออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 อาคารที่ให้บริการประเภทนี้เมื่อมีจ านวนมาก
ขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดลดลง เกิดการแย่งชิงลูกค้า หากสิ่งแวดล้อมเกาะยอโดยรวมเสื่อมโทรมลง ผู้มาใช้
บริการก็จะลดลงตามไปด้วย และจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับมาก 
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 (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะส่วนใหญ่ ยกเว้นสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับผลกระทบ

ในระดับน้อยที่สุด สะพาน ทางหลวงสายหลัก อยู่ในระดับน้อย และถนนกระจายการจราจรภายในชุมชน
ยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดี อาจมีปัญหาด้านการจราจรในอนาคต (ตารางที่ 49) 

(1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะของมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาเดิม ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย สถาบันตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2521 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ 4 
อาคาร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่น เครื่องประดับศาตราวุธ ผ้าทอพื้นเมือง ศิลปวัตถุ การละเล่นพื้นเมือง วิถีชีวิตชาวใต้ 
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอนาคตถ้ามีผู้มาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น ที่จอด
รถและการบริการไม่เพียงพอ จะได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง  

(2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย ด้านบนสุดของ
เกาะยอ ในอนาคตประชากรวัยเรียนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ แต่ก็จะได้รับ
ผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

(3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านสวยทุเรียน ด้าน
ตะวันออกของเกาะยอ ในอนาคตประชากรวัยเรียนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ แต่ก็
จะได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด เช่นกัน 

(4) โรงเรียนวัดท้ายยอ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ด้านตะวันตก
ของเกาะยอ ในอนาคตประชากรวัยเรียนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ห้องเรียนอาจไม่เพียงพอเช่นกัน แต่ก็จะ
ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด เหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในกะยอ 

(5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร เดิมคือสถานีอนามัยต าบลบ้านท่าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 
5 บ้านท่าไทร ในอนาคตผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่อาคารและการบริการอาจไม่เพียงพอ จะได้รับ
ผลกระทบในระดับน้อย 

(6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน  เดิมคือสถานีอนามัยบ้านสวนทุเรียน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน ในอนาคตผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่อาคารและการบริการอาจไม่เพียงพอ 
จะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(7) สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างฝั่งอ าเภอเมืองสงขลา ซึ่งอยู่ทางด้านใต้กับเกาะยอที่
บริเวณด้านตะวันออก หมู่ที่ 4 และช่วงที่ 2 ระหว่างเกาะยอบริเวณหมู่ที่ 1 กับพื้นที่ฝั่งใต้ของอ าเภอสิง
หนคร สะพานนี้จะท าหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่เกาะยอ หากปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้น หนาแน่น และติดขัด 
จะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 
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(8) ทางหลวง 408 ผ่านบริเวณด้านตะวันออกของเกาะ ท าหน้าที่เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อจาก
สะพานติณสูลานนท์ เลียบชายฝั่งในแนวเหนือ-ใต้ ขึ้นไปทางด้านเหนือ ผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อไปยังฝั่งด้านให้ของพ้ืนที่อ าเภอสิงหนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ท าหน้าที่เป็น
ถนนสายหลักระหว่างเมือง ได้รับผลกระทบในระดับน้อยหากปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึน หนาแน่น และ
ติดขัด จะได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันในแนวเหนือ-ใต้ บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 9 
ปัจจุบันได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

(10) ถนน รพช. สข. 4111 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวง 408 เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายในเกาะยอเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชนภายในเกาะยอในแนวตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบันได้รับผลกระทบใน
ระดับน้อยที่สุด 

(11) ถนน รพช. สข. 4112 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวง 408 เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายในเกาะยอเข้าสู่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบันได้รับผลกระทบในระดับน้อย
ที่สุด 

(12) ถนน รพช. สข. 4113 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวง 408 เเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายในเกาะยอข้าสู่เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชนภายในเกาะยอ ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบันได้รับผลกระทบใน
ระดับน้อยที่สุด 

(13) ถนน สาธารณะบ้านตีนท่าไทร ถนนท้องถิ่นของชุมชนเกาะยอในบริเวณบ้านตีนท่าไทร 
ปัจจุบันได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด           

 
 (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถาน 
ศาสนสถานในเกาะยอมีจ านวน 7 แห่ง แต่ละแห่งผู้วิจัยเห็นว่าจะมีผลกระทบน้อยและน้อยที่สุด 

ดังต่อไปนี้ (ตารางที5่0) 
(1) วัดเขาบ่อ ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของเกาะ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวขาว อาจมีการก่อสร้างอาคาร 

บ้านเรือน ที่พักเเรม ใกล้และบดบังศาสนสถาน แต่เนื่องจากเป็นสถาบันทางศาสนาและตั้งอยู่ในชุมชนที่
พัฒนาแล้ว จึงน่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(2) วัดแหลมพ้อ ตั้งอยู่ที่ด้านตะวันออกของเกาะหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร และตั้งอยู่ในชุมชนที่พัฒนาแล้ว จึง
น่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(3) วัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร วัดโคกเปี้ยวเป็นสถาบันทางศาสนา
และตั้งอยู่ในชุมชนที่พัฒนาแล้ว จึงน่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 
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(4) วัดท้ายยอ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะที่หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุติ มโีบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร และตั้งอยู่ในชุมชนที่พัฒนาแล้ว จึงน่าจะ
ได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ ตั้งอยู่ด้านเหนือของเกาะบนยอดเขาในบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็น
สถานที่ซึ่งมีการก่อสร้างมานับร้อยปี อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าโดยรอบอาจถูก
ท าลายได้ยาก จึงจะได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

(6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะที่หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด ใน
อนาคตอาจมีการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่พักเเรม ใกล้และบดบัง แต่ก็จะได้รับผลกระทบในระดับน้อย
ที่สุด 

(7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ ในอนาคตอาจมี
การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่พักเเรม ใกล้และบดบัง แต่ก็จะได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด       

(4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
สถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ในเกาะยอ ได้รับผลกระทบ

ในระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ตามล าดับ ดังนี้ (ตารางที่ 51) 
(1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ บ้านเรือนไทยเกาะยอเป็นสิ่งก่อสร้างที่ เป็นอัตลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมของเกาะยอ เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ทั้งประเพณี  ความเชื่อ  และ
ศิลปะหัตกรรม เป็นเรือนแบบทรงไทย  ทรงจั่วยกพ้ืนสูง  การก่อสร้างใช้เดือยหรือลูกสิ่วไม้แทนตะปู  
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอ มีรูปแบบหลากหลาย และพบทั่วไปในหมู่ต่าง ๆ ของชุมชนเกาะยอ 
ปัจจุบันถูกรื้อถอน ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและลักษณะเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม ได้รับผลกระทบ
ในระดับมากที่สุด 

(2) โบราณสถานวัดท้ายยอ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะที่หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร อาจมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่กลมกลืนกับ
โบราณสถาน จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ ตั้งอยู่ที่ด้านตะวันออกของเกาะหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร อาจมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่กลมกลืนกับโบราณสถาน 
จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับโบราณสถานวัดท้ายยอ 

(4) บ่อน้ าพิบูลสงคราม บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ อาจการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่พักเเรม ใกล้
และบดบังโบราณสถานจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับโบราณสถานและ
สถานที่ส าคัญอ่ืน ๆ 
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5.2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
เนื่องจากเกาะยอมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นและไม่ได้ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของเกาะยอ จึงมีผู้เข้าร่วมลดน้อยลง ไม่มากเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
เห็นว่า เป็นแนวโน้มปกติที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยทั่วไป ผลกระทบต่องานประเพณีทั้ง 3 งาน ต่อไปนี้
ที่มีผู้เข้าร่วมน้อยลง ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบทอด จึงอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 52) 

(1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ชาวบ้านจะรวมกลุ่ม
กันขึ้นไปสมโภชเจดีย์บนยอดเขากุฏิ มีการห่มผ้าเจดีย์ และองค์สมเด็จเจ้าเกาะยอ จนกลายเป็นประเพณี
ประจ าปี  

(2) งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ หรือชาวภาคใต้เรียกว่า “วันชิงเปรต” เป็นการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 

(3) งานประเพณีชักพระ จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ซึ่งมีความเชื่อว่า 
พระพุทธเจ้าได้เสร็จไปจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พอถึงช่วงออกพรรษาจะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์       
ชาวเกาะยอจะเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระของวัดท้ายยอ ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อ าเภอเมืองสงขลา 

(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอ ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดและมาก ดังนี้ (ตารางที่ 53) 
(1) ผ้าทอเกาะยอ  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวเกาะยอ มีชื่อเสียงด้านความประณีตในการทอและมี

สีสันลวดลาย สวยงาม ผ้าทอเกาะยอเป็นศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอและของ
จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน ชาวเกาะยอมีอาชีพทอผ้าเพียง 200 คน  สามารถทอผ้าทอได้ประมาณปีละ 
100,000 หลา ผ้าทอเกาะยอในปัจจุบันขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง ได้รับ
ผลกระทบในระดับมาก เสี่ยงต่อการเลิกผลิตเนื่องจากไม่คุ้มทุน 

(2) กระเบื้องเกาะยอ มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 
ถูกน าไปใช้กับการก่อสร้างอาคารหลายแห่ง ในอดีตพบว่ามีเตาเผากระเบื้องที่เกาะยอไม่น้อยกว่า 200 เตา 
ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมใช้งานได้ประมาณ 50 เตา นอกนั้นช ารุดเหลือแต่ซากเตาและร่องรอยเตา 
ประกอบกิจการอยู่ 3 ครอบครัว ที่บ้านท่านางหอม 2 ครอบครัว และบ้านบางโหนด 1 ครอบครัว 
กระเบื้องเกาะยอขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 
ปัจจุบันผลิตน้อยลงและคงเลิกผลิตในที่สุดเพราะมีวัสดุมุงหลังคาที่เป็นทางเลือกมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก 

(3) การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นอาชีพหลักของชุมชนชาวเกาะยอ เนื่องจากความได้เปรียบเชิง
นิเวศมีสภาพ น้ าเค็ม น้ าจืด และน้ ากร่อย ชาวบ้านเกาะยอสามารถเลี้ยงปลากะพงในกระชังได้อย่างมี
คุณภาพ จึงมีการเลี้ยงเป็นจ านวนมากในทะเลสาบรอบเกาะยอ ส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสียตามมา กระชังมี
จ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพ้ืนที่ ทรัพยากรในทะเลสาบเสื่อมโทรม จึงได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 
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(4) การใช้โพงพางและไซนั่งในทะเลสาบสงขลา เป็นการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านของ
ชาวประมงในต าบลเกาะยอ ซึ่งเป็นวิธีหาเลี้ยงชีพของคนเกาะยอในเกือบทุกหมู่บ้าน การใช้โพงพางและไซ
นั่งในทะเลก็มีสถานภาพเช่นเดียวการเลี้ยงปลาในกระชัง คือ โพงพางและไซนั่งมีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพ้ืนที่ ทรัพยากรในทะเลสาบเสื่อมโทรม จึงได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 

(5) การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ประดิษฐ์ คิดค้น
เพ่ือใช้ห่อผลไม้ วัสดุที่ใช้สานโคระคือใบมะพร้าว ปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด เนื่องจากไม่
มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต จึงได้รับผลกระทบในระดับน้อย 
 

5.2.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

(1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อม

ประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว ได้รับผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอในระดับปาน
กลาง คือ (ตารางที ่54) 

(1) เขากุฏิ  เขากุฏิเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์เขากุฏิ  ตั้งอยู่ด้านเหนือของเกาะบนยอดเขาในเขตหมู่
ที่ 1 ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 2 เป็นโบราณสถานซึ่งมีการก่อสร้างมานับร้อยปี เขากุฏิ เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเกาะ
ยอ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุกและแผ้วถางป่า
เพ่ือปลูกสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 46 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดย            
ผู้วิจัย 
1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
ภูเขาบนเกาะยอ หรือเนินเขา (ป่าไม้ พืชพรรณ
ลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

     
มาก 

6 

2 
ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา) (ป่าไม้ 
พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพื้นท่ี) 

     
มาก 6 

3 
ดิน การชะล้างพังทลาย (ดินพังทลาย ถูกน้ า
ไหลกัดเซาะเสียหาย) 

     
น้อย 8 
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1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

4 
ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ) (ตาน้ า ธารน้ า มี
ปริมาณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนที่) 

     
 

8 

5 
ทะเลสาบสงขลา (การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
น้ าเสีย ทรัพยากรลดลง) 

     
มากท่ีสุด 1 

6 

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด (การเปลี่ยน แปลง
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหายเข่ือน 
ค.ส.ล.ป้องกันตลิง่ท าให้ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่
เสียหาย)  

     
 

มากท่ีสุด 
1 

7 
ป่าชายเลน (ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาพ้ืนที่) 

     
มากท่ีสุด 1 

8 
สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นที่เกาะยอ 
(ลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนที่) 

     
มากท่ีสุด 1 

9 
เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า (ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่เสียหายและ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

     
มากท่ีสุด 1 

 
ตารางที่ 47 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย 
1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของ
ชุมชนท่ีมผีลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
สวนสมรม (ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นชุมชน
และอสังหาริมทรัพย์) 

     ปาน
กลาง 

7 

2 
สวนจ าปาดะ (ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ี
พักโฮมสเตย ์ชุมชน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

     
มาก 1 

3 
สวนละมุด (สวา) (ลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนท่ีเป็น
ชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

     ปาน
กลาง 

7 

4 
สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน) (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ ชุมชน และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์) 

     
มาก 1 
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1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของ
ชุมชนท่ีมผีลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

5 
สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา) (ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ี
เป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์  ชุมชน และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์) 

     
มาก 1 

6 
สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน) (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ ชุมชน และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์) 

     
มาก 1 

7 
สวนชาพลู (ช้าพลู) (ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็น
กลุ่ ม ท่ี พั ก โฮมสเตย์  ชุ มชน และธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์) 

     
 

มาก 
1 

8 
สวนยอ (ยอป่า) (ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่ม
ท่ีพักโฮมสเตย์ ชุมชน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

      
มาก 

1 

 

ตารางที่ 48 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารใน
ชุมชน โดยผู้วิจัย 
2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
กลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น) 

     
มากท่ีสุด 

1 

2 
กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม (มีจ านวนมาก
ขึ้นถูกแย่งชิงลูกค้าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

     
มาก 3 

3 
กลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ (มีจ านวนมากขึ้น ถูกแย่งชิง
ลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

     
มากท่ีสุด 1 

4 
กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ (มีจ านวนมากขึ้น 
ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

     
มาก 3 
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ตารางที่ 49 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐานฯ โดยผู้วิจยั 
2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  การตั้งถิ่นฐานและ
การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  (กลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว มีผู้มาเยี่ยมชมเพ่ิมขึ้น ท่ีจอดรถ
และการบริการไม่เพียงพอ) 

     
ปานกลาง 

1 

2 
โรงเรียนวัดเขาบ่อ (ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

3 
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ (ประชากรวัยเรียน
เพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

4 
โรงเรียนวัดท้ายยอ (ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

5 
รพ.สต.บ้านท่าไทร (ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น 
พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

     
น้อย 2 

6 
รพ.สต.บ้านสวนทุเรียน (ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น 
พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

     
น้อย 2 

7 
สะพานติณสูลานนท์ (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อย 2 

8 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อย 2 

9 
ทางหลวงชนบท สข. 3049 (ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

10 
ถนน รพช. สข. 4111(ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

11 
ถนน รพช. สข. 4112 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

12 
ถนน รพช. สข. 4113 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อยท่ีสุด 6 

13 
ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร (ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

     
น้อยท่ีสุด 6 
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ตารางที่ 50 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นดา้นศาสนสถาน  
โดยผู้วิจัย 
2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
3) ศาสนสถาน  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
วัดเขาบ่อ   (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ี
พักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

     
น้อย 

2 

2 
วัดแหลมพ้อ   (การก่อสร้างอาคาร บ้าน เรือน 
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 

3 
วัดโคกเปี้ยว (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ี
พักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 

4 
วัดท้ายยอ  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ี
พักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 

5 
ส านักสงฆ์เขากุฏิ  (สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย 

     ปาน
กลาง 

1 

6 
สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน (สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

     น้อย
ท่ีสุด 

6 

7 
ศาลเจ้าไท้ก๋ง  (การก่อสร้างอาคาร บ้าน เรือน 
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

     น้อย
ท่ีสุด 

6 

 
ตารางที่ 51 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านสถานที่ส าคัญฯ     
โดยผู้วิจัย 
2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
และอาคารอนุรักษ์ จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสถานท่ีส าคัญ สถานท่ี
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ(ถูกรื้อถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม) 

     
มากท่ีสุด 

1 

2 
โบราณสถานวัดท้ายยอ (สิ่ งก่อสร้างท่ีไม่
กลมกลืนกับโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 
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2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
และอาคารอนุรักษ์ จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อสถานท่ีส าคัญ สถานท่ี
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

3 
โบราณสถานวัดแหลมพ้อ (การทาสีอาคาร
สิ่งก่อสร้างท่ีไม่กลมกลืนกับโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 

4 
บ่อน้ าพิบูลสงครามหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ 
(การก่อสร้างงอาคารบ้านเรือนท่ีพักเเรม ใกล้
และบดบังโบราณสถาน) 

     
น้อย 2 

 
ตารางที่ 52 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น โดยผู้วิจัย 
3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
1) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  (มีผู้ เข้าร่วม
น้อยลงไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบ
ทอด) 

     
 

น้อย 

 
1 

2 
งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ (มีผู้ เข้าร่วม
น้อยลงไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม สืบ
ทอด) 

     
 

น้อย 
1 

3 
งานประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระ (มี
ผู้เข้าร่วมน้อยลง ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการ
ส่งเสริม สืบทอด) 

     
น้อย 1 
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ตารางที่ 53  การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยผู้วิจัย 
3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
ผ้าทอเกาะยอ (ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการ
ผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

     
มาก 

4 

2 
กระเบื้องเกาะยอ (ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุน
การผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

     มาก
ท่ีสุด 

1 

3 
การเลี้ยงปลาในกระชัง (มีจ านวนมากเกินไป ถูก
แย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

     มาก
ท่ีสุด 

1 

2 
การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ          
(มีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากร
เสื่อมโทรม) 

     
มาก
ท่ีสุด 

1 

5 
การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลาย
ผลไม้ (ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด) 

     
น้อย 5 

 
ตารางที่ 54 การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยผู้วิจัย 
4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 1) สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท้ังสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ระดับผลกระทบ  
ระดับ 
ผล 

กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ล าดับ องค์ประกอบ        

1 
เขากุฏิ  หมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติพื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

     ปาน
กลาง 

 
1 
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6. สรุป   

ในบทที่ 5 นี้ผู้วิจัยได้ท่าการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากรใน
การวิจัยถึงการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเกาะยอ 
ด่าเนินการระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 2562 ได้รับคืนรวม 150 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลและวิเคราะห์
ผล สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้รับผลกระทบ
ระดับมากที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนบริเวณวัดโคกเปี้ยว สาหร่ายผมนาง เวิ้ง
อ่าวคุ้งน้่า สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ระดับมากที่สุด คือ สวนมะไฟกา สวนชาพลู 2 บริเวณ ระดับมาก 
คือ สวนจ่าปาดะ สวนทุเรียน สวนกระท้อน สวนชาพลูบ้านนาถิน และสวนยอ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
มนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชน ระดับมากที่สุด คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 3 บริเวณ กลุ่มร้านค้า
อาคารพาณิชยกรรม กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ระดับน้อย คือ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา รพ.สต.บ้านท่าไทร และรพ.สต.บ้านสวนทุเรียน  ด้านศาสนสถาน ระดับน้อย คือ วัดเขาบ่อ วัดท้าย
ยอ สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน ศาลเจ้าไท้ก๋ง ด้านสถานที่ส่าคัญฯ ระดับมากที่สุด คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่น
เกาะยอ 2 บริเวณ ระดับมาก คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ 4 บริเวณ  สิ่งแวดล้อมนามธรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุดทั้งหมด ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับมากที่สุด คือ กระเบื้อง
เกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง 3 บริเวณ การใช้โพงพางในทะเล และการท่าโคระ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม คือ เขากุฏิ   ได้รับผลกระทบในระดับมาก 

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 มีความเห็นโดยรวมว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้รับ
ผลกระทบ ในระดับมากที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล สาหร่ายผมนาง เวิ้งอ่าวคุ้งน้่า 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ระดับมาก คือ สวนมะไฟกา สวนกระท้อน และสวนชาพลู 2 
บริเวณ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชน ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด คือ 
กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2 บริเวณ กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 1 บริเวณ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ระดับน้อย คือ 
สะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทางหลวงชนบท สข. 3049 ถนน รพช. สข. ทุกสาย 
และถนนบ้านตีนท่าไทร ด้านศาสนสถาน ระดับปานกลาง คือ ส่านักสงฆ์เขากุฏิ ด้านสถานที่ส่าคัญฯ 
ระดับมาก คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ โบราณสถานวัดท้ายยอ สิ่งแวดล้อมนามธรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ได้รับผลกระทบในระดับน้อยทั้งหมด ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับมากที่สุด คือ กระเบื้องเกาะ
ยอ การเลี้ยงปลาในกระชังบ้านสวนใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับผลกระทบใน
ระดับปานกลาง  

กลุ่มตัวอย่างที่ 3 มีความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้รับผลกระทบ
ในระดับมากที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน สาหร่ายผมนาง และเวิ้งอ่าวคุ้งน้่า 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ระดับมาก คือ สวนชาพลูใน 2 บริเวณ สวนทุเรียน สวนมะไฟกา สวน
กระท้อน สวนชาพลู และสวนยอ  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชน 
ระดับมากที่สุด คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 3 บริเวณ กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2 บริเวณ  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ ระดับน้อย คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โรงเรียนวัดเขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนวัด
ท้ายยอ รพ.สต.บ้านท่าไทร และรพ.สต.บ้านสวนเรียน สะพานติณสูลานนท์  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
408 ทางหลวงชนบท สข. 3049 ถนน รพช. สข. ทุกสาย และถนนบ้านตีนท่าไทร ด้านศาสนสถาน ระดับ
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มาก คือ ส่านักสงฆ์เขากุฏิ ด้านสถานที่ส่าคัญฯ ระดับมาก คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ 7 บริเวณ 
โบราณสถานวัดท้ายยอ โบราณสถานวัดแหลมพ้อ และบ่อน้่าพิบูลสงคราม  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
นามธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้รับผลกระทบในระดับมากทั้งหมด ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับมาก 
คือ ผ้าทอเกาะยอ กระเบื้องเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง การใช้โพงพางในทะเล และการท่าโคระ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ได้รับผลกระทบในระดับมาก  
           จากการสังเกตและประเมินผลกระทบของผู้วิจัย สรุปได้ว่า ในภาพรวมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุดและมาก โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา 
พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้งอ่าวและคุ้งน้่า ในขณะที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ พ้ืนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ผลกระทบในระดับมากและปานกลาง  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม
มนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด และระดับมาก ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นสะพาน ทางหลวงสายหลัก และ
ถนนกระจายการจราจร ด้านศาสนสถานได้รับผลกระทบในระดับน้อยและน้อยที่สุด ด้านสถานที่ส่าคัญ
ของเกาะยอ ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด และระดับมาก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
นามธรรม ในด้านวัฒนธรรมประเพณีได้รับผลกระทบในระดับ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับผลกระทบใน
ระดับมากท่ีสุดและระดับมาก สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมได้รับผลกระทบในระดับ
ปานกลาง 
 
           ผลการวิเคราะห์ในบทนี้จะน่าไปสู่การสรุป อภิปรายผล และการน่าเสนอแนวทางเพ่ือน่า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และก่าหนดมาตรการ
คุ้มครอง ป้องกัน ควบคุมการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่วิจัยเกาะยอให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนชนบท
ต่อไป ในบทที่ 6 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในบทที่ 5 ที่ผ่านมาเป็นการด าเนินการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือส ารวจความคิดเห็นของประชากรในการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและ
การเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เกาะยอ การวิจัยในบทที่ 6 นี้ 
จะสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประเภท สรุปข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง การอภิปรายผลสรุปที่ได้
จากการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน การวางผังชุมชนและ
สภาพแวดล้อม เพ่ือก าหนดแนวทางและมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน ควบคุมการพัฒนาชุมชนชนบท 
ให้สอดคล้องกับบริบทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ และสรุป 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโต
ของชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเกาะยอ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประชากรในการวิจัยคือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะยอและหรือมี
ความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะยอ ประชากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามในการวิจัย มีจ านวน 150 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
ประชาชนบุคคลทั่วไปที่เคยอยู่อาศัยในชุมชนเกาะยอ 110 คน (2) กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่นพ้ืนที่วิจัย
เกาะยอ 10 คน และ (3) กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญซึ่งคุ้นเคยกับพ้ืนที่วิจัย 30 คน 

2. การประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ แยกการประเมินตาม
โครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 4 ด้าน คือ (1) ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น (2) ด้าน
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย อาคารในชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานและ
การบริการสาธารณะ ศาสนสถาน และสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคาร
อนุรักษ์ (3) ด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ประกอบด้วยวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ (4) ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณลักษณะเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 
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3. ในการวิเคราะห์หาข้อสรุปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท ที่ได้ จ าแนก
ออกเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ก าหนด ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 
กลุ่มตัวอย่าง โดยการน าเอาค่าเฉลี่ยระดับการประเมินความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละรายการ มาหาค่าเฉลี่ยรวม โดยใช้จ านวน (n) เท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ เท่ากับ 
3 และถือว่า ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีค่าน้ าหนักเท่ากันที่ผู้วางแผนและผังจะต้องรับฟัง
และให้ความส าคัญเท่า ๆ กัน ซึ่งผลของค่าเฉลี่ยรวมที่ได้นี้จะถือว่าเป็นผลสรุปของค่าเฉลี่ยของ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทและรายการที่ได้จากการวิจัยครั้ งนี้ โดยมีรายละเอียดของผล
การวิเคราะห์ที่จะน าเสนอแยกตามโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

 

1.1  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

           (1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ     
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 55 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด 5 องค์ประกอบ คือ  
            - (5) ทะเลสาบสงขลา 
            - (6) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ชายหาด ทุกบริเวณ 
            - (7) ป่าชายเลน ใน 3 บริเวณ คือ บริเวณวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณ
ร้านอาหาร    ศิรดา หมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณ อบต.เกาะยอ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
            - (8) สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ 
            - (9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า ทุกบริเวณในเกาะยอ 
           สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
             - (1) ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ใน 2 บริเวณ คือ เขากุฏิบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทราย และ        
เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
            - (2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา ในทุกบริเวณ คือ เขากุฏิบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทราย เขา
บ่อ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทราย เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และเขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ที่ 
9 บ้านสวนใหม่ 
            - (7) ป่าชายเลน ที่บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
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           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ย
รวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 2 องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับน้อย 1 
องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดในตารางที่ 55 
          (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน  
           การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 56 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
มนุษย์สร้างขึ้นที่ ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก 7 
องค์ประกอบ คือ 

   - (2) สวนจ าปาดะ ใน 6 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน 
บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และ บริเวณ
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่         

   - (4) สวนทุเรียน ทุกบริเวณ คือบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  บริเวณหมู่ที่ 6 บ้าน
นาถิน และบริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 
              - (5) สวนมะไฟกา ทุกบริเวณ เช่น บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้าน 
นาถิน และ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 

   - (6) สวนกระท้อน ทุกบริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 6 บ้าน
นาถิน และบริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 
              - (7) สวนชาพลู ทุกบริเวณ คือ บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน  
และ บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        

   - (8) สวนยอ ทุกบริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
และบริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 
           ส่วนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ 
รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ ใน 8 บริเวณ ระดับ น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดู
รายละเอียดใน ตารางที่ 56 
 
 
 
 
 
 
 



  285 

ตารางที่ 55  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้ง
ถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

 
ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 ภูเขา หรือเนินเขา บนเกาะยอ       

1.1 
-  เขากุฏิบริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.44 3.40 3.77 
3.54 

มาก 11 

1.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.41 3.00 3.77 
3.39 ปาน

กลาง 
15 

1.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน 
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.42 3.00 3.77 
3.39 ปาน

กลาง 
15 

1.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง มีอาคารแทนท่ี) 

3.79 3.00 3.77 
3.52 

มาก 112 

2 ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (เนินเขา)       

2.1 
-  เขากุฏิบริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.40 3.50 3.77 3.56 มาก 10 

2.2 
-  เขาบ่อ บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทราย                  
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.39 3.10 3.77 3.42 มาก 14 

2.3 
- เขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน   
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.44 3.10 3.77 
 

3.44 
มาก 13 

2.4 
- เขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่         
(ป่าไม้ พืชพรรณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.76 3.10 3.77 3.54 มาก 11 

3 ดิน การชะล้างพังทลาย       

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก                                
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.49 2.50 2.03 
2.34 

น้อย 18 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนเรียน                          
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.52 2.60 1.97 
2.36 

น้อย 17 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่                           
(ดินพังทลาย ถูกน้ าไหลกัดเซาะเสียหาย) 

2.70 2.50 1.97 
2.39 

น้อย 15 

4 แม่น้ า ล าธาร ตาน้ า แหล่งน้ าจดื (ธรรมชาติ)       

4.1 
- ตาน้ า ธารน้ า (ทางเตราะ) (ตาน้ า ธารน้ า มี
ปริมาณลดลง จากการพัฒนาพ้ืนที่) 

2.71 3.80 3.63 
3.38 ปาน

กลาง 
16 
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2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตั้ง
ถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

 
ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

        

5 ทะเลสาบสงขลา (การเปลี่ยน แปลงระบบนิเวศ 
น้ าเสีย ทรัพยากรลดลง) 

4.81 4.40 4.83 4.68 มากที่สุด 5 

6 พื้นท่ีชายฝั่งทะเล ชายหาด       

6.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (การเปลี่ยน 
แปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.90 4.70 4.90 
4.83 

มากที่สุด 3 

6.2 
- ชายทะเลบริเวณวัดแหลมพ้อ (เขื่อน ค.ส.ล. 
ป้องกันตล่ิงท าให้ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีเสียหาย) 

4.89 4.70 4.90 
4.83 

มากที่สุด 3 

6.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (การเปล่ียน แปลง
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.89 4.70 4.90 
4.83 

มากที่สุด 3 

6.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (การเปลี่ยน 
แปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย) 

4.89 4.60 4.90 
4.80 

มากที่สุด 4 

7 ป่าชายเลน       

7.1 
- บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลง พัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.28 4.00 4.80 4.36 มากที่สุด 6 

7.2 
- บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ท่ี 2 บ้านตีน    
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.09 4.00 4.87 4.32 มากที่สุด 7 

7.3 
- บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  
(ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพ้ืนท่ี) 

4.13 3.90 4.83 4.29 มากที่สุด 8 

7.4 
-  บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ท่ี 9 
บ้านสวนใหม่ (ลดน้อยลง จากการเปลี่ยน แปลง
พัฒนาพ้ืนท่ี) 

3.61 3.90 4.87 4.13 มาก 9 

8 สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเกาะยอ (ลด
น้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพื้นท่ี) 

4.87 4.70 4.93 4.83 มากที่สุด 3 

9 เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า       

9.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (ภูมิทัศน์ของพื้นท่ี
เสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.93 4.70 4.90 4.84 มากที่สุด 2 

9.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ภูมิทัศน์ของพื้นท่ี
เสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.94 4.70 4.90 4.85 มากที่สุด 1 

9.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (ภูมิทัศน์ของพื้นท่ี
เสียหายและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) 

4.94 4.70 4.90 4.85 มากที่สุด 1 
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ภาพที่ 87 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 56  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างข้ึน
ด้านพื้นที่เกษตรกรรมของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของ
ชุมชนท่ีมผีลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ

ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 สวนสมรม       

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน (ลดลง ถูก
พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.24 3.10 3.37 3.24 ปานกลาง 21 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.74 3.10 3.37 3.07 ปานกลาง 23 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ลดลง ถูก
พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.36 3.20 3.37 3.31 ปานกลาง 20 

2 สวนจ าปาดะ        
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของ
ชุมชนท่ีมผีลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ

ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

2.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.71 3.30 3.33 3.45 มาก 15 

2.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.66 3.30 3.33 3.43 มาก 16 

2.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.57 3.20 3.33 3.37 ปานกลาง 19 

2.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน    
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.57 3.30 3.33 3.40 ปานกลาง 18 

2.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร         
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.67 3.30 3.33 3.43 มาก 16 

2.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.20 3.20 3.33 3.24 ปานกลาง 22 

2.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ 

3.62 3.30 3.33 3.42 มาก 17 

2.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ      
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.67 3.30 3.33 3.43 มาก 16 

2.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่       
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.75 3.30 3.33 3.46 มาก 14 

3 สวนละมุด (สวา)       

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาผิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.49 3.10 3.10 2.90 ปานกลาง 25 

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ลดลง ถูก
พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

2.63 3.40 3.10 3.04 ปานกลาง 24 

4 สวนทุเรียน (ทุเรียนบ้าน)       

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน (ลดลง ถูก
พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.99 3.40 3.87 3.75 มาก 10 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.87 3.10 3.90 3.62 มาก 12 

4.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.06 3.40 3.90 3.79 มาก 9 
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2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น 
1) พื้นท่ีเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของ
ชุมชนท่ีมผีลกระทบในทางลบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ

ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

5 สวนมะไฟกา (ส้มไฟกา)       

5.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.33 3.40 4.07 3.93 มาก 2 

5.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.30 3.30 4.07 3.89 มาก 6 

5.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.34 3.40 4.07 3.94 มาก 1 

6 สวนกระท้อน (ท้อนบ้าน)       

6.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.13 3.80 3.80 3.91 มาก 4 

6.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.05 3.70 3.80 
 

3.85 
มาก 7 

6.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.17 3.80 3.80 3.92 มาก 3 

7 สวนชาพลู (ช้าพลู)       

7.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.24 3.50 3.93 3.89 มาก 6 

7.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

4.15 3.40 3.93 3.83 มาก 8 

7.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

4.27 3.50 3.93 3.90 มาก 5 

8 สวนยอ (ยอป่า)       

8.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน     
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.53 3.30 4.03 3.62 มาก 12 

8.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านาถิน (ลดลง ถูกพัฒนา
พื้นท่ีเป็นชุมชนและอสังหาริมทรัพย์) 

3.43 3.30 4.03 3.59 มาก 13 

8.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด        
(ลดลง ถูกพัฒนาพื้นท่ีเป็นกลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์) 

3.55 3.30 4.03 3.63 มาก 11 
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ภาพที่ 88 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น ด้านพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
 

1.2  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน 
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
รูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 57 สรุปได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากท่ีสุด 2 องค์ประกอบ คือ 
              - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านนอก  
            - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 9 
บ้านสวนใหม่ 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในทาง
ลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก 4 องค์ประกอบ คือ 
             - (1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 6 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 
5    บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วย
เซาะ และ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
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            - (2) กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม  
            - (3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 4 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5          
บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ 
            - (4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณหมู่ที่ 9      
บ้านสวนใหม่ 
             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ ใน 1 บริเวณ ระดับ
น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน ตารางที่ 57 
           (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ 
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่ม จากตารางที่ 58 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับ 
มากที่สุด และมาก ไม่มี ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ  

 - (1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่

ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อย 5 องค์ประกอบ คือ 
            - (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร 
            - (6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน 
            - (7) สะพานติณสูลานนท์  
            - (8) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 
            - (9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่
ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อยที่สุด 7 องค์ประกอบ คือ 
            - (2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ          
            - (3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ  
            - (4) โรงเรียนวัดท้ายยอ 
            - (10) ถนน รพช. สข. 4111 
            - (11) ถนน รพช. สข. 4112  
            - (12) ถนน รพช. สข. 4113 
            - (13) ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร 
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             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับต่าง ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 58 
           (3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านศาสนสถาน 
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านศาสนสถาน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 59 สรุป
ได้ว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด และ มาก ไม่มี 
ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ 

 - (5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ 
 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบมี

ค่าเฉลี่ยรวมระดับระดับน้อย 4 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) วัดเขาบ่อ    
            - (2) วัดแหลมพ้อ 
            - (3) วัดโคกเปี้ยว 
            - (4) วัดท้ายยอ 
            สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบในทางลบมี
ค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อยที่สุด 2 องค์ประกอบ คือ 
            - (6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน 
            - (7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง 
             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถาน ที่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับต่าง ๆ ดูรายละเอียดใน ตารางที่ 59 
           (4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคาร
อนุรักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 60 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ คือ 
            - (1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ในบริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก  
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
             - (1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ใน 6 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่
ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วย
เซาะ และบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
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 - (2) โบราณสถานวัดท้ายยอ 
 - (3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ 

             ส่วนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึนด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ 
ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ ระดับน้อย และ น้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน ตารางที่ 60 
 

ตารางที่ 57  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์ 
สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชนของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง  
2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน
มีผลกระทบในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยใน
ระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 กลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย        

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (ถูกเปลี่ยน แปลง
จากชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

4.61 4.50 4.33 
 

4.48 
มากที่สุด 3 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น) 

2.90 2.90 4.00 3.27 
ปาน
กลาง 

17 

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)    

4.59 4.80 4.37 4.59 มากที่สุด 2 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน(ถูกเปลี่ยน 
แปลงจากชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น)   

3.72 3.70 4.00 
 

3.81 
มาก 12 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร (ถูกเปลี่ยนแปลง
จากชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)   

3.87 3.80 4.03 3.90 มาก 10 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน (ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น)  

3.78 4.00 4.00 3.93 มาก 9 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ถูกเปลี่ยน แปลง
จากชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น) 

3.76 3.40 4.00 
 

3.72 
มาก 14 

1.8 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (ถูกเปลี่ยน แปลง
จากชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น)   

3.97 3.50 4.07 
 

3.85 
มาก 11 

1.9 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ (ถูกเปล่ียน แปลง
จากชนบทเป็นเมืองหนาแน่นแออัดมากขึ้น)   

4.55 3.50 4.30 
 

4.12 
มาก 5 
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2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
1) อาคารในชุมชน  การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน
มีผลกระทบในทางลบต่ออาคารในชุมชนต่อไปน้ี มากน้อยใน
ระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

2 
กลุ่มร้านค้า อาคารพาณิชยกรรม (มีจ านวนมาก
ขึ้นถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.31 3.70 4.13 
4.05 

มาก 6 

3 กลุ่มท่ีพัก โฮมสเตย์       

3.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (มีจ านวนมาก 
ขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.67 4.80 4.40 
4.62 

มากที่สุด 1 

3.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน (มีจ านวน มาก
ขึ้นถูกแย่งชิงลูกค้าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.54 2.90 4.00 
3.48 

มาก 16 

3.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร (มีจ านวนมากขึ้น 
ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.54 2.90 4.00 
3.48 

มาก 16 

3.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (มีจ านวนมากขึ้น 
ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.55 3.00 4.13 
3.56 

มาก 15 

3.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (มีจ านวนมาก 
ขึ้น ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

3.83 3.40 4.13 
3.79 

มาก 13 

3.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ (มีจ านวนมากขึ้น 
ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.71 3.80 4.43 4.31 มากที่สุด 4 

4 กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ        

4.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านตีน (มีจ านวนมากขึ้น ถูก
แย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.12 3.80 3.93 3.95 มาก 8 

4.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ (มีจ านวนมากขึ้น 
ถูกแย่งชิงลูกค้า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม) 

4.18 3.80 3.93 3.97 มาก 7 
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ภาพที่ 89 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบแสดงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น ด้าน
อาคารในชุมชน 
 
ตารางที่ 58  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม 
มนุษย์สร้างขึ้น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ

ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  (กลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว มีผู้มาเยี่ยมชมเพ่ิมขึ้น ท่ีจอดรถและ
การบริการไม่เพียงพอ) 

2.44 3.00 2.40 
 

2.61 ปานกลาง 1 

2 
โรงเรียนวัดเขาบ่อ (ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.65 1.60 2.00 1.75 น้อยท่ีสุด 10 

3 
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ (ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.70 1.60 2.00 1.77 น้อยท่ีสุด 9 
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2) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ

ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

        

4 
โรงเรียนวัดท้ายยอ (ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

1.62 1.60 2.00 1.74 น้อยท่ีสุด 11 

5 
รพ.สต.บ้านท่าไทร          
(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 

1.86 1.80 2.00 1.87 น้อย 5 

6 
รพ.สต.บ้านสวนท ุรียน      

(ผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พื้นท่ีบริการไม่เพียงพอ) 
1.91 1.80 2.00 1.90 น้อย 4 

7 
สะพานติณสูลานนท์ (ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 
หนาแน่น และติดขัด) 

1.72 2.00 2.23 1.98 น้อย 2 

8 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.65 2.00 2.07 1.91 น้อย 3 

9 
ทางหลวงชนบท สข. 3049 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.62 1.90 2.07 1.86 น้อย 6 

10 
ถนน รพช. สข. 4111 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.50 1.90 2.00 1.80 น้อยท่ีสุด 7 

11 
ถนน รพช. สข. 4112 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.50 1.90 2.00 1.80 น้อยท่ีสุด 7 

12 
ถนน รพช. สข. 4113 (ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.49 1.90 2.00 1.79 น้อยท่ีสุด 8 

13 
ถนนสาธารณะบ้ านตีน ท่ า ไทร  (ปริ ม าณ
การจราจรเพิ่มขึ้น หนาแน่น และติดขัด) 

1.49 1.90 2.00 1.79 น้อยท่ีสุด 8 
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ภาพที่ 90 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ 
 
ตารางที่ 59 สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรม 
มนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนสถานของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
3) ศาสนสถาน  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 
วัดเขาบ่อ   (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน     
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

1.76 2.10 2.43 2.10 น้อย 4 

2 
วัดแหลมพ้อ   (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน   
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

2.12 2.00 2.80 2.31 น้อย 2 

3 
วัดโคกเปี้ยว (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน     
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

1.91 1.90 2.77 2.19 น้อย 3 

4 
วัดท้ายยอ  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน      
ท่ีพักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

1.77 1.90 2.10 1.92 น้อย 5 

5 
ส านักสงฆ์เขากุฏิ (สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พื้นท่ี
ป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

2.24 2.80 3.77 2.94 ปานกลาง 1 
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3) ศาสนสถาน  
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบในทาง
ลบต่อศาสนสถานต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

6 
สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน (สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

1.65 2.00 1.63 1.76 น้อยท่ีสุด 6 

7 
ศาลเจ้าไท้ก๋ง  (การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ี
พักเเรม ใกล้และบดบังโบราณสถาน) 

1.40 1.90 
1.53 

1.61 น้อยท่ีสุด 7 

 

 
ภาพที่ 91 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น                
ด้านศาสนสถาน 
 

ตารางที่ 60  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์
สร้างข้ึน ด้านสถานที่ส าคัญฯ ของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ
อาคารอนุรักษ์ จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมผีลกระทบในทางลบต่อสถานท่ีส าคัญ สถานท่ี
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 เรือนไทยพื้นถิ่นเกาะยอ       

1.1 
-  บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก (ถูกรื้อถอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.57 4.20 4.17 4.31 มากที่สุด 1 

1.2 
-  บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน (ถูกรื้อถอน 
หรือเปล่ียนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

3.30 3.70 4.17 3.72 มาก 6 
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4) สถานท่ีส าคัญ สถานท่ีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ
อาคารอนุรักษ์ จากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของ
ชุมชนมผีลกระทบในทางลบต่อสถานท่ีส าคัญ สถานท่ี
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ต่อไปน้ี 
มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1.3 
-  บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร (ถูกรื้อถอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.14 4.20 4.17 4.17 มาก 2 

1.4 
-  บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านนาถิน (ถูกรื้อถอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.23 4.10 4.17 4.16 มาก 3 

1.5 
-  บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด (ถูกรื้อถอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.14 4.20 4.17 4.17 มาก 2 

1.6 
-  บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (ถูกรื้อถอน
หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.05 3.90 4.17 4.04 มาก 5 

1.7 
-  บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ (ถูกรื้อถอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะเรือนพื้นถิ่นด้ังเดิม) 

4.14 4.00 4.17 4.10 มาก 4 

2 โบราณสถานวัดท้ายยอ 3.01 3.70 4.17 3.63 มาก 7 

3 
โบราณสถานวัดแหลมพ้อ (การทาสีอาคาร
สิ่งก่อสร้างท่ีไม่กลมกลืนกับโบราณสถาน) 

2.94 3.30 4.17 3.47 มาก 8 

4 
บ่อน้ าพิบูลสงครามหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ 
(การก่อสร้างงอาคาร บ้านเรือน ท่ีพักเเรม ใกล้
และบดบังโบราณสถาน) 

2.01 2.20 4.17 
 

2.79 
ปานกลาง 9 

 

 
ภาพที่ 92 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น          
ด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ 
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1.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

            (1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
             การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมจากการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 61 สรุปได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด มาก และ ปานกลาง ไม่มี 
ระดับน้อย   ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 
               - (1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ  
               - (2) งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ 
               - (3) งานประเพณีชักพระ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมี
ค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน ตารางที่ 61 
            (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมจากการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมนามธรรม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางที่ 62 สรุปได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากท่ีสุด 4 องค์ประกอบ คือ 
              - (2) กระเบื้องเกาะยอ 
               - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่
ที่ 9 บ้านสวนใหม่   
               - (4) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ 2 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่า
ไทร และ บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด 
              - (5) การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้   
             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
              - (1) ผ้าทอเกาะยอ 
              - (3) การเลี้ยงปลาในกระชัง 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7            
บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ 
                - (4) การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ 3 บริเวณ คือ บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย 
บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 
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             สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี ดูรายละเอียดใน 
ตารางที่ 62 
 
ตารางที่ 61  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม       
ด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีท้องถิ่นของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง         
2.3 ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
1) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ (มีผู้เข้าร่วมน้อย 
ลงไม่ได้รับความสนใจขาดการส่งเสริม สืบทอด) 

1.65 1.90 4.17 2.57 น้อย 1 

2  งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ (มีผู้เข้าร่วมน้อย 
ลงไม่ได้รับความสนใจขาดการส่งเสริมสืบทอด) 

1.55 1.90 4.17 2.54 น้อย 3 

3  งานประเพณีชักพระ(มีผู้เข้าร่วมน้อยลงไม่ได้รับ
ความสนใจขาดการส่งเสริมสืบทอด) 

1.61 1.90 4.17 2.56 น้อย 2 

 

 
ภาพที่ 93 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม  
ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
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ตารางที่ 62 สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม  
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเกาะยอต่อไปน้ี มากน้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับผล 
กระทบ 

 
อันดับ
การ

ประเมิน 

กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 
ผ้าทอเกาะยอ (ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการ
ผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

3.72 2.90 4.17 3.60 มาก 12 

2 
กระเบื้องเกาะยอ (ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุน
การผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง) 

4.95 4.50 4.17 4.54 มากที่สุด 1 

3 การเลี้ยงปลาในกระชัง       

3.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.70 4.10 4.17 4.32 มากที่สุด 4 

3.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร   (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.11 3.30 4.17 3.86 มาก 10 

3.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7บ้านป่าโหนด  (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

3.96 3.20 4.17 3.78 
มาก 

11 

3.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.25 3.50 4.17 3.97 
มาก 

9 

3.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.74 4.50 4.17 4.47 
มากที่สุด 

2 

4 การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ       

4.1 
- บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.68 3.70 4.17 4.18 มาก 6 

4.2 
- บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร    (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.58 4.00 4.17 4.25 มากที่สุด 5 

4.3 
- บริเวณหมู่ท่ี 7บ้านป่าโหนด   (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.69 4.10 4.17 4.32 มากที่สุด 4 

4.4 
- บริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.72 3.40 4.17 4.09 มาก 8 

4.5 
- บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  (มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพื้นท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรม) 

4.74 3.40 4.17 4.10 มาก 7 

5 
การท าโคระ เพื่อป้องกันแมลงวันทองท าลาย
ผลไม้ (ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสืบทอด) 

4.81 4.30 4.17 4.43 มากที่สุด 3 
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ภาพที่ 94 การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.4  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

          (1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
           การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวมจากการประเมินการรับรู้ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ซึ่งมีเพียง 1 องค์ประกอบ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่ม จากตารางที่ 63 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมใน
ระดับมาก คือ 
             - (1) เขากุฏิบริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย  เขากุฎิเป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเกาะยอ บนยอด
เขาเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ จึงมีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเกาะทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณ 
โดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุกและแผ้วถางป่าเพ่ือปลูกสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ตารางที่ 63  สรุปการวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง            
2.4 ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการเติบโตของชุมชนมี
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท้ังสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่อไปน้ี มาก
น้อยในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ
การ

ประเมิน 
กลุ่ม
ท่ี 
1 

กลุ่ม
ท่ี 
2 

กลุ่ม
ท่ี 
3 

ล าดับ รายการ       

1 
เขากุฏิบริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย (สิ่งแวด 
ล้อมธรรมชาติ พื้นท่ีป่าโดยรอบถูกท าลาย) 

 
3.56 

3.40 4.17 3.71 มาก 1 
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ภาพที่ 95  การประเมินการรับรู้ผลกระทบเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 

ผลที่ได้จากตารางข้างต้นสามารถนามาแปลงค่าเป็นช่วงสีในแผนที่เพ่ือแสดงถึงช่วงบริเวณ
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับแผนที่บริเวณต่าง ๆ ซึ่งได้รับการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอในระดับต่างๆ แบ่ง แยก
ออกเป็น 5 ช่วงสี เรียงตามล าดับผลกระทบ ดังภาพที่ 96 ถึง ภาพที่ 98  ดังนี้  
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ภาพที่ 96 แผนที่บริเวณต่างๆ ซึ่งได้รับการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอในระดับต่างๆ 
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ภาพที่ 97 แผนที่บริเวณต่างๆ ซึ่งได้รับการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอในระดับมากที่สุดและมาก 
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ภาพที่ 98 แผนที่บริเวณต่างๆ ซึ่งได้รับการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการ
เติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอในระดับปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
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2. สรุปข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 

การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มในส่วนที่ 3 ของ
แบบสอบถาม สรุปประเด็นและสาระส าคัญแยกตามโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้ 

2.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

          กลุ่มที่ 1 แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติที่มากที่สุด คือ พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ไม่เหลือชายหาด ปัญหาน้ าเสียและน้ าจาก
ทะเลสาบมีกลิ่นสืบเนื่องจากการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในอ าเภอสิงหนคร 
อ าเภอเมืองสงขลาและต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ ท าให้ระบบนิเวศในทะเลสาบเสื่อมโทรมและ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสาหร่ายผมนางซึ่งเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงและเป็นสินค้าส าคัญของชุมชน 
ลดน้อยลงอย่างมาก รองลงมา คือ ป่าชายเลนเกือบทุกบริเวณลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
พ้ืนที่ ที่เด่นชัดที่สุด คือ บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ที่ 2 บ้านตีน ในส่วนของเวิ้งอ่าว คุ้งน้ าของเกาะยอ
ในอดีตใช้เป็นที่จอดเรือ แต่ในปัจจุบันไม่มีพ้ืนที่เหลือให้ใช้ เนื่องจากถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นด้านพ้ืนที่เกษตรกรรม มีพ้ืนที่ลดลง โดย
ถูกพัฒนาเป็นชุมชนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากข้ึน  

กลุ่มที่ 2 กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติที่มากที่สุด ก็คือ ปัญหาน้ าเสียและน้ าจากทะเลสาบมีกลิ่น ระบบนิเวศในทะเลสาบเสื่อม
โทรมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติโดยรวม 

กลุ่มท่ี 3 ให้ความเห็นว่าปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติที่มากที่สุด คือ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ได้รับการปนเปื้อนจากน้ าทิ้งของชุมชน การเลี้ยงปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม จึงเสนอแนะให้ก าหนด
มาตรการลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยผ่านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น การเพ่ิมของประชากรแฝง ท าให้ต้องการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเกาะยอเพ่ิมขึ้น การขยายตัวของชุมชน การประกอบ
อาชีพ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ท าให้เกิดธุรกิจทั้งบ้านจัดสรร ที่พักโฮมสเตย์ ร้านค้า อาคาร
พาณิชยกรรม และร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น 

2.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน  

กลุ่มท่ี 1 เห็นว่า ด้านอาคารในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบท
เป็นบ้านจัดสรรขุนพิทักษ์สร้างโดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบ มีการก่อสร้างบนพ้ืนที่
ลาดเอียงเนินเขาสูงซึ่งท าลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ พรรณพืชต่างๆ และจะ
เกิดปัญหาเรื่องดินพังทะลายในอนาคต กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม และกลุ่มร้านอาหารร้าน
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กาแฟ มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากอดีตเป็นจ านวนมาก มีเกือบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ 3 บ้านตีนมีจ านวน
มากที่สุด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ โรงเรียนในเกาะยอปัจจุบันมีนักเรียนน้อย ผู้ปกครองนิยมส่งเด็กไป
เรียนที่อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอสิงหนคร อ าเภอหาดใหญ่ โดยจะมีรถประจ าทางมารับมาส่งนักเรียน
ถึงเกาะยอ เป็นผลให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จ านวนนักเรียนลดลงและอาจจะถูกยุบในอนาคต           
ด้านสถานที่ส าคัญฯ เรือนพ้ืนถิ่นเกาะยอลดน้อยลงจากในอดีตมาก เนื่องจากกระเบื้อง เกาะยอที่
น ามาใช้มุงหลังคามีราคาสูง 

กลุ่มที่ 2 มีความเห็นด้านอาคารในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเป็นบ้านจัดสรรขุนพิทักษ์ กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม และกลุ่มร้านอาหารร้านกาแฟ      
มีเพ่ิมข้ึนจากอดีตเป็นจ านวนมากทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 1 บ้านทราย หมู่ที่ 3 บ้านตีน และหมู่
ที่ 9 บ้านสวนใหม่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ โรงเรียนในเกาะยอปัจจุบันมีนักเรียนน้อยมาก นักเรียน
จ านวนหนึ่งไปเรียนที่อ าเภอสิงหนครและอ าเภอเมืองสงขลา เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก        
ด้านโบราณสถานและอาคารอนุรักษ์เรือนพ้ืนถิ่นเกาะยอลดน้อยลงหรือถูกดัดแปลง เนื่องจาก
กระเบื้องเกาะยอมีราคาสูงวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ถูกน ามาใช้แทน 

กลุ่มท่ี 3 แสดงความเห็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ ว่าสะพานติณสูลานนท์ท าให้เกาะยอมีการ
เข้าถึงที่สะดวก เปลี่ยนรูปแบบจากการคมนาคมจากทางน้ ามาเป็นการใช้ถนนเป็นหลัก ท าให้เกาะยอ
กลายเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพเศรษฐกิจสังคม และ
ประชากรที่อพยพ  เข้ามา นอกจากนี้ ยังส่งผลให้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรมมาเป็นพ้ืนที่ชุมชน มีการสร้างอาคารบ้านเรือน บ้านจัดสรร ที่พักโฮมสเตย์ ร้านค้า
และอาคารพาณิชยกรรมเป็นจ านวนมากกว่าในอดีต ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ เรือนพ้ืนถิ่นเกาะยอลด
น้อยลงจากในอดีต 

2.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม  

กลุ่มที่ 1 มีความเห็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กระเบื้องเกาะยอขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้ามี
ราคาสูง การเลี้ยงปลาในกระชัง มีจ านวนมากเกินไปส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า ท าให้เกิดน้ าเสียจาก
ตะกอนและการให้อาหาร การใช้โพงพางในทะเลสาบเริ่มลดน้อยลง และใช้ไซนั่งแทน พ้ืนที่ที่ใช้
โพงพางหรือไซนั่งมากที่สุด คือหมู่ที่ 1 บ้านทราย และหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ 

กลุ่มที่ 2 กล่าวถึง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่า การท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองไม่ได้รับ
ความสนใจ และทางมะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหายากขึ้นชาวบ้านหันมาใช้ถุงพลาสติกหรือกระสอบมา
ป้องกันแทน กระเบื้องเกาะยอขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้ามีราคาสูง การเลี้ยงปลาในกระชัง มีการ
เลี้ยงกันเป็นจ านวนมาก ควรควบคุมเพ่ือลดปัญหาของแหล่งน้ า การใช้โพงพางน้อยลงและใช้ไซนั่งแทน 
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กลุ่มที่ 3 เห็นว่า ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอ การใช้โพงพาง และกระชังในทะเลสาบ
โดยไม่มีการจัดระเบียบท าให้เส้นทางการไหลของน้ าถูกปิดกั้น อีกทั้งบริเวณปากร่องน้ าก็มีท่าเรือน้ า
ลึก กระแสน้ าจึงไม่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ 

2.4 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  

ทั้ง 3 กลุ่มเห็นพ้องกันว่า บริเวณเขากุฏิมีการตัดถนนและการสร้างอาคารและบ้านจัดสรร   
ริมถนนทางขึ้นพ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบโดยเฉพาะต้นไม้และพรรณพืชลดลงจากการพัฒนาพ้ืนที่และ
เป็นการท าลายภูมิทัศน์โดยรวม 
 

3.  สรุปสิ่งท่ีค้นพบจากการวิเคราะห์ 

การประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามในเกาะยอของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม ภาพรวม
ของการประเมินพอสรุปได้ดังนี้ 

3.1 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินผลกระทบรุนแรงระดับมากที่สุด 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
ชายหาด(ทุกบริเวณ) ป่าชายเลน (บริเวณวัดโคกเปี้ยวหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่
ที่ 2 บ้านตีนและ บริเวณ อบต.เกาะยอหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่) สาหร่ายผมนาง เวิ้งอ่าวคุ้งน้ า (ทุกบริเวณ) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน ได้แก่ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย (บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ (บริเวณหมู่ที่ 
1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ ฯ ได้แก่ เรือนไทยพ้ืนถิ่น
เกาะยอ (บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กระเบื้องเกาะยอ การเลี้ยงปลา
ในกระชัง (บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่) การใช้โพงพางใน
ทะเลสาบ (บริเวณหมู่ท่ี 5 บ้านท่าไทร และบริเวณหมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด) และการท าโคระเพ่ือป้องกัน
แมลงวันทองท าลายผลไม้ 

3.2 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินผลกระทบรุนแรงระดับมาก  

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาหรือเนินเขา (เขากุฏิบริเวณหมู่ที่ 
1 บ้านทราย และเขาสวนใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขา (ทุกบริเวณ) 

สิ่งแวดล้อมธรรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สวนจ าปาดะ (บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้ านทราย 
บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดบริเวณหมู่ที่ 8 บ้าน
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ห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่) สวนทุเรียน (ทุกบริเวณ) สวนมะไฟกา (ทุกบริเวณ) สวน
กระท้อน (ทุกบริเวณ) สวนชาพลู (ทุกบริเวณ) และสวนยอ (ทุกบริเวณ) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน ได้แก่ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย (บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน บริเวณ
หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่) กลุ่มร้านค้า
อาคารพาณิชยกรรม กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร 
บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ) กลุ่มร้านอาหารร้านกาแฟ (ทุกบริเวณ) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ ฯ ได้แก่ เรือนไทยพ้ืนถิ่น
เกาะยอ  (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน 
บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่) 
โบราณสถานวัดท้ายยอ และโบราณสถานวัดแหลมพ้อ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  ผ้าทอเกาะยอ การเลี้ยงปลาใน
กระชัง (บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ) 
การใช้โพงพางในทะเลสาบ (บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และบริเวณ
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่) 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ได้แก่ เขากุฏิ 

3.3 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินผลกระทบรุนแรงระดับปานกลาง 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาหรือเนินเขา เขาบ่อ (บริเวณ

หมู่ที่ 1 บ้านทรายและเขาสวนทุเรียน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านสวน) ธารน้ า ทางเตราะ 

สิ่งแวดล้อมธรรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สวนสมรม (ทุกบริเวณ) สวนจ าปาดะ 

(บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านนอก บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน) สวนละมุด 

(ทุกบริเวณ) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึนด้านศาสนสถาน ได้แก่ ส านักสงฆ์เขากุฏิ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านสถานที่ส าคัญ ฯ ได้แก่ บ่อน้ าพิบูล

สงคราม 
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3.4 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินผลกระทบรุนแรงระดับน้อย 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดิน การชะล้างพังทลายของดิน 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ รพ.สต.บ้าน

ท่าไทร รพ.สต.บ้านสวนทุเรียน  สะพานติณสูลานนท์ ทางหลวง 408 ทางหลวงชนบท สข. 3049 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึนด้านศาสนสถาน ได้แก่ วัดเขาบ่อ วัดแหลม

พ้อ วัดโคกเปี้ยว และวัดท้ายยอ   

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ งานประเพณีแห่ผ้าขึ้น 

เขากุฏิ งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ และงานประเพณีชักพระ 

3.5 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินผลกระทบรุนแรงระดับน้อยที่สุด 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนวัด

เขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ และ โรงเรียนวัดท้ายยอ ถนน รพช. สข. 4111 ถนน รพช. สข. 4112 

ถนน รพช. สข. 4113 และถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถาน ได้แก่ สถานปฏิบัติธรรม

ทิพยสถาน และศาลเจ้าไท้ก๋ง   

 

4. การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์   

การประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ ซึ่งค่าคะแนนจากการประเมินผลกระทบ
ระดับความรุนแรง เมื่อพิจารณาแยกตามแต่ละประเภทโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมแล้ว 
จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้น าชุมชนในท้องถิ่น และ
กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ มีการแสดงความคิดเห็นในทิศทางทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันใน
แต่ละโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประเภท ทั้งนี้อาจมีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้ 
ประสบการณ์ชีวิต การคาดหวัง และองค์ความรู้เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันไป ซึ่งผลการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองความคิดที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน และเข้าใจถึงความคาดหวังและ
ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่
วิจัยเกาะยอ ในภาพรวมได้รับการประเมินผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก ในขณะที่
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สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นได้รับการประเมินผลกระทบในระดับมากและปานกลาง จากทั้ง 
3 กลุ่มตัวอย่างกล่าวคือ 

 
(1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ      

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของพ้ืนที่วิจัย
เกาะยอท้ัง 3 กลุ่มประเมินผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก ตรงกัน โดยเฉพาะทะเลสาบ
สงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้งอ่าวและคุ้งน้ า ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่ง
เสียหาย อันเนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็นชุมชนและก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง การก่อสร้างเขื่อน ค.ศ. ล.
ป้องกันตลิ่งและชายหาด รวมทั้งมีการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวนมากลงไปในทะเลสาบ  

(1) ภูเขา หรือ เนินเขาบนเกาะยอ ซึ่งสูงระหว่าง 10-151 เมตร ตั้งเรียงรายในแนวเหนือ-ใต้ 
ภูเขาเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ธรรมชาติและป่าไม้ของชาวบ้าน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนจาก
พ้ืนที่ราบขึ้นสู่พื้นที่สูง กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที ่3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก แต่กลุ่มที่ 2 เห็นว่า
มีผลกระทบในระดับปานกลาง 

(2) ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาและเนินเขา มีพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนภูเขา
จ านวนมากบริเวณภูเขาด้านเหนือที่หมู่ที่ 2 และ 9 ด้านใต้บริเวณรอยต่อของพ้ืนที่หมู่ 3, 4, 5 และ 6 
ด้านตะวันตกบริเวณหมู่ที่ 8 ซึ่งป่าไม้ตามธรรมชาติเหล่านี้มีปริมาณลดลง เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนจากพ้ืนที่ราบเข้าสู่พื้นที่ป่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก แต่กลุ่ม
ที ่2 เห็นว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง 

(3) ดิน พ้ืนที่ดินเกาะยอที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เกิดการพังทลาย หรือถูกน้ าไหลกัดเซาะ
เสียหายไม่มาก ทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(4) ทางน้ า“เตราะ” หรือ “ทางเตราะ” ซึ่งในฤดูมรสมจะมีตาน้ าไหลลงจากภูเขา เช่น ทาง
เตราะแตกบริเวณบ้านอ่าวทรายไหลลงจากเขากุฏิทางเตราะเหล่านี้  มีปริมาณลดลงจากการพัฒนา
พ้ืนที่ กลุ่มที่ 2 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก แต่กลุ่มที่ 1 มีความเห็นแตกต่าง คือ 
ระดับปานกลาง 

(5) ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่น้ าในทะเลสาบถูกใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพประมง โดยการเลี้ยง
ปลาในกระชัง การจับสัตว์น้ าด้วยโพงพางและการใช้ไซนั่ง รวมทั้งมีการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวน
มากลงไปในทะเลสาบ สร้างมลพิษและสิ่งปฏิกูล ทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงใน
ระดับมากท่ีสุด 

(6) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด ท าหน้าที่เป็นเส้นขอบหรือ edge ตามทฤษฎี “จินตภาพ
เมือง” ของ เควิน ลินซ์ บริเวณเกาะยอมีหาดทรายค่อนข้างน้อย เนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็นชุมชน
และก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง การก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล.ป้องกันตลิ่งและชายหาด เป็นการ
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เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่าได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุด 

(7) ป่าชายเลน ป่าชายเลนของเกาะยอมีปริมาณลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า มี
การบุกรุกถมดินและพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชน เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่ง
เสียหาย กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก ส่วนกลุ่มที่ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบใน
ระดับมากท่ีสุด 

(8) สาหร่ายผมนาง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ทุกกลุ่มเห็นว่า
ท าให้สาหร่ายผมนางได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 

(9) เวิ้งอ่าว คุ้งน้ า พ้ืนที่ชายฝั่งเกาะยอ มีความโดดเด่นและสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ การพัฒนาเป็นชุมชน การประกอบอาชีพประมงในทะเลสาบโดยใช้สิ่งก่อสร้างถาวร 
รวมทั้งมีการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์จ านวนมากลงไปในทะเลสาบ เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย ท าให้ภูมิประเทศและภูมิทัศน์ของเวิ้งอ่าวและคุ้งน้ าได้รับผลกระทบใน
ระดับมากท่ีสุด ตามความเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม 
(2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน  

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์สร้างข้ึนในเกาะยอ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พ้ืนที่เกษตรกรรม  เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีพ้ืนที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองของเกาะยอ 
มีการปลูกทุกหมู่บ้าน เป็นทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจและลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้รับผลกระทบ
ในระดับมากและปานกลาง สวนสมรมและสวนผลไม้ลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว  

(1) สวนสมรม เป็นสวนรวมผลไม้นานาพันธุ์ มีมากกว่า 10 ชนิด การเติบโตของชุมชนส่งผล
ให้พ้ืนที่สวนสมรมลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุกกลุ่มมีความเห็น
ตรงกันว่าได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(2) สวนจ าปาดะ จ าปาดะเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของเกาะยอ การขยายตัว
ของชุมชนส่งผลให้ พ้ืนที่สวนจ าปาดะลดลง ถูกพัฒนาพ้ืนที่ เป็นที่ พักโฮมสเตย์และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มที่ 1 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มที่ 2 และ 3 มีความเห็น
ในระดับปานกลาง 

(3) สวนละมุด พ้ืนที่ปลูกละมุดส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินติดเชิงเขา การเติบโตของชุมชนส่งผลให้
พ้ืนที่สวนละมุด ถูกแทนที่ด้วยชุมชนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มที่ 1 เห็นว่าได้รับผลกระทบใน
ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มที่ 2 และ 3 มีความเห็นในระดับปานกลาง 
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(4) สวนทุเรียน พ้ืนที่สวนทุเรียนของเกาะยอ ถูกพัฒนาเป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก กลุ่มที่ 2 เห็นว่าอยู่
ในระดับปานกลาง 

(5) สวนมะไฟกา การเติบโตของชุมชนใกล้เคียงส่งผลให้พ้ืนที่สวนมะไฟกาลดลง พ้ืนที่ถูก
พัฒนาเป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มที่ 1 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุด กลุ่มท่ี 2 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มที่ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 

(6) สวนกระท้อน กระท้อนพ้ืนเมืองที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่และมีผลขนาดเล็ก การเติบโตของ
ชุมชนเหล่านี้ส่งผลให้พ้ืนที่สวนกระท้อนลดลง พ้ืนที่ถูกแทนที่ด้วยอาคารที่อยู่อาศัย ที่พักโฮมสเตย์ 
และอ่ืน ๆ  ทุกกลุ่มมีความเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(7) สวนชาพลู ปลูกในบริเวณบ้านสวนทุเรียน บ้านนาถิน  และบ้านป่าโหนด การขยายตัว
ของชุมชนบริเวณนี้ส่งผลให้พ้ืนที่สวนชาพลูถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ อ่ืน ๆ  กลุ่มที่ 2 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก กลุ่มที่ 1 เห็นว่าอยู่ใน
ระดับมาก และมากท่ีสุด     

(8) สวนยอ ใบยอใช้ในการปรุงอาหารพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง การเติบโตของชุมชนส่งผลให้พ้ืนที่
สวนได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กลุ่มท่ี 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก กลุ่มท่ี 2 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

4.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน 
อาคารในชุมชนทุกกลุ่มเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด และระดับมาก เนื่องจาก

บริบทของชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง มีความหนาแน่น และแออัดมากขึ้น ที่พัก
ประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนมากขึ้น สร้างความแออัด ปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงทะเล ท าให้
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรม   

(1) กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง หนาแน่น แออัดมาก
ขึ้น ทุกกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุดใน
บริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทรายและหมู่ 3 บ้านนอก ได้รับผลกระทบในระดับมากที่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้าน
สวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถิน และบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ 
แต่ยังมีความเห็นแตกต่างกันในบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตีน กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านป่าโหนด กลุ่มท่ี 1 และ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มที่ 2 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 
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(2) กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม ท าหน้าที่เป็นศูนย์ชุมชนขนาดเล็ก ให้บริการด้านพาณิช
ยกรรม กลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 
และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ แบบกระชังแพ และแบบเป็นหลังกลางทะเลสาบ มีจ านวนมากขึ้น       
สร้างสภาพที่แออัด บางแห่งมีการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงทะเล ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ทุกกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดที่บริเวณหมู่ที่ 1 อ่าวบ้าน
ทราย ส่วนบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด 
และบริเวณหมู่ท่ี 8 บ้านห้วยเซาะ กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก กลุ่มที่ 2 เห็น
ว่าได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ในขณะที่บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่า
ไดร้ับผลกระทบในระดับมากท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก 

(4) กลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาคารส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา และด้าน
ชายฝั่งตะวันออกริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทุกกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การเติบโตของชุมชนในระดับมาก 
(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ 

โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของเกาะยอส่วนใหญ่ ทุกกลุ่มเห็นว่าได้รับผลกระทบ
ในระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ยกเว้นสถาบันทักษิณคดีศึกษา อย่างไรก็ตาม สะพาน ทางหลวง
สายหลัก และถนนกระจายการจราจรภายในชุมชนยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดี อาจมีปัญหาด้าน
การจราจรในอนาคต  

(1) สถาบันทักษิณคดีศึกษา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอนาคตถ้ามีผู้มาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น 
ที่จอดรถและการบริการอาจไม่เพียงพอ กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มที่ 2 
เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง 

(2) โรงเรียนวัดเขาบ่อ ประชากรนักเรียนลดลง นักเรียนไปเรียนนอกเกาะยอ กลุ่มที่ 1 และ 
2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(3) โรงเรียนวัดแหลมพ้อ ประชากรนักเรียนลดลง นักเรียนไปเรียนนอกเกาะยอ กลุ่มที่ 1 
และ 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย  

(4) โรงเรียนวัดท้ายยอ ประชากรนักเรียนลดลง นักเรียนไปเรียนนอกเกาะยอ กลุ่มที่ 1 และ 
2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยเหมือนกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเกาะยอ 

(5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร จ านวนผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่อาคาร
และการบริการอาจไม่เพียงพอ กลุ่มท่ี 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มที่ 2 เห็นว่า
ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 
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(6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน จ านวนผู้ป่วย ผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่
อาคารและการบริการอาจไม่เพียงพอ กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มที่ 2 
เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 

(7) สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ สะพานนี้ท าหน้าที่เป็นประตู
เข้าสู่เกาะยอ หากปริมาณการจราจรเพิ่มข้ึน หนาแน่น และติดขัด กลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบ
ในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(8) ทางหลวง 408 ถนนสายหลักเชื่อมต่อจากสะพานติณสูลานนท์ เลียบชายฝั่งตะวันออกใน
แนวเหนือ-ใต ้หากปริมาณการจราจรเพิ่มข้ึน หนาแน่น และติดขัด กลุ่มท่ี 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบ
ในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(9) ทางหลวงชนบท สข. 3049 เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกในแนวเหนือ-ใต้ กลุ่มที่ 1 
เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 เห็นว่าจะ
ได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(10) ถนน รพช. สข. 4111 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวงเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายใน กลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 
และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(11) ถนน รพช. สข. 4112 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวงเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายในกลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 
และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(12) ถนน รพช. สข. 4113 ถนนสายรองกระจายการจราจรจากทางหลวงเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน
ภายในกลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 
และ 3 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 

(13) ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร ถนนท้องถิ่นของชุมชนเกาะยอในบริเวณบ้านตีนท่าไทร 
กลุ่มที่ 1 เห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 
เห็นว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย 
(3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้นด้านศาสนสถาน 

ศาสนสถานในเกาะยอมีจ านวน 7 แห่ง แต่ละแห่ง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีผลกระทบในระดับที่
น้อยและน้อยที่สุดแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

(1) วัดเขาบ่อ กลุ่มที่ 1 แสดงความคิดเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 2 
และ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย 

(2) วัดแหลมพ้อ มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร กลุ่มที่ 1 และ 2 
เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
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(3) วัดโคกเปี้ยว กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มที่ 3 เห็นว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

(4) วัดท้ายยอ มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร กลุ่มที่ 1 แสดงความ
คิดเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มท่ี 2 และ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย 

(5) ส านักสงฆ์เขากุฏิ กลุ่มที่ 1 เห็นว่าได้รีบผลกระทบในระดับน้อย กลุ่มที่ 2 เห็นว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 

(6) สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 
กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย 

(7) ศาลเจ้าไท้ก๋ง กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 3 เห็นว่า
อยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับสถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน 
(4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึนด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 

สิ่งแวดล้อมด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ในเกาะ
ยอ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้  

(1) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ สิ่งก่อสร้างที่เป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเกาะยอ 
ปัจจุบันถูกรื้อถอน ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและลักษณะเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม กลุ่มที่ 1 
เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมากท่ีสุด มาก และปานกลาง ตามสภาพปัจจุบันในแต่ละบริเวณ กลุ่ม
ที่ 2 และ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมากทุกบริเวณ 

(2) โบราณสถานวัดท้ายยอ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว กลุ่มที่ 1 เห็นว่ามี
โอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง กลุ่มท่ี 2 และ 3 เห็นว่าควรอยู่ในระดับมาก 

(3) โบราณสถานวัดแหลมพ้อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเช่นกัน กลุ่มที่ 1 
และ 2 เห็นว่ามีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง กลุ่มท่ี 3 เห็นว่าควรอยู่ในระดับมาก  

(4) บ่อน้ าพิบูลสงคราม บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ของเกาะยอ กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบ
ในระดับน้อย กลุ่มท่ี 3 เห็นแตกต่างออกไปว่าน่าจะอยู่ในระดับมาก 

4.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
เกาะยอมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรืออพยพเข้ามาท างานเป็นประชากรแฝงมากขึ้น

และอาจไม่รู้จักหรือให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของเกาะยอ จึงมีผู้เข้าร่วมไม่
มากเหมือนในอดีต ซึ่งก็เป็นแนวโน้มปกติที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยทั่วไป งานบุญประเพณีท้ัง 3 งาน คือ 

(1) งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ในวันวิสาขบูชา  
(2) งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ  
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(3) งานประเพณีชักพระในช่วงออกพรรษา  
ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมน้อยลง ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการส่งเสริม หรือสืบทอด กลุ่มตัวอย่างที่ 1, 

2 และ 3 มีความคิดเห็นถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมวัฒนธรรมประเภทนี้ในระดับที่ต่างกัน คือ        
น้อยที่สุด น้อย และมาก ตามล าดับ แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่
แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะยอ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มแสดงความเห็นที่แตกต่างกันถึง
ผลกระทบในระดับ ดังนี้  

(1) ผ้าทอเกาะยอ ศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอและจังหวัดสงขลา 
ในปัจจุบันได้รับผลกระทบ อาทิ ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง เสี่ยงต่อการ
เลิกผลิตเนื่องจากไม่คุ้มทุน กลุ่มที่ 1 และ 3 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก แต่กลุ่มที่ 2 เห็นว่า
น่าจะอยู่ในระดับปานกลาง 

(2) กระเบื้องเกาะยอ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของเกาะยอ มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 
ก าลังเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง มีวัสดุมุงหลังคาที่เป็น
ทางเลือกมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก ปัจุบันผลิตน้อยลงและคงเลิกผลิตในที่สุด กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่า
ได้รับผลกระทบในระดับมากท่ีสุด แต่กลุ่มที่ 3 เห็นว่าอยู่เพียงระดับมากเท่านั้น 

(3) การเลี้ยงปลาในกระชัง อาชีพหลักของชาวเกาะยอ ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิง
นิเวศ จึงมีการเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสียตามมา กระชังมีจ านวนมากเกินไป ถูกแย่ง
ชิงพ้ืนที่ ทรัพยากรในทะเลสาบเสื่อมโทรม แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นถึงผลกระทบแตกต่างกัน 
กลุ่มท่ี 1 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมากท่ีสุดและมาก กลุ่มที่ 2 เห็นในระดับปานกลาง มาก และ
มากที่สุด กลุ่มท่ี 3 เห็นในระดับมาก และมากท่ีสุด 

(4) การใช้โพงพางและไซนั่ง มีสถานภาพเช่นเดียวการเลี้ยงปลาในกระชัง คือ มีจ านวนมาก
เกินไป ถูกแย่งชิงพ้ืนที่ ทรัพยากรในทะเลสาบเสื่อมโทรม กลุ่มที่ 1 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุด กลุ่มท่ี 2 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ 3 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 

(5) การท าโคระ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ห่อผลไม้เพ่ือป้องกันแมลงวันทอง ปัจจุบันขาดแคลน
วัสดุที่ใช้ท าและหันไปใช่อย่างอ่ืนแทน  กลุ่มที่ 1 และ 2 เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด กลุ่มที่ 3 
เห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก 
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4.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

(1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อม

ประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว ได้รับผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอใน
ระดับมาก คือ  

(1) เขากุฏิ เขาสูงที่สุดของเกาะยอตั้งอยู่ด้านเหนือของเกาะในเขตหมู่ที่ 1 ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 2 
บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร จึงท า
หน้าที่เป็นภูมิสัญลักษณ์ (landmark) ตามนิยาม “จินตภาพเมือง” ของ เควิน ลินซ์ ทั้งด้านกายภาพ
และจิตวิญญาณของเกาะยอ  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุกและแผ้วถางป่าเพ่ือ
ปลูกสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 ลงความเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับมาก 
ในขณะที่กลุ่มที่ 2 เห็นว่าน่าจะอยู่ในระดับปานกลาง 
 

5. การอภิปรายการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะยอในภาพรวม 

           สิ่งแวดล้อมของเกาะยอท่ีได้รับผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนจ าแนก
ตามโครงสร้างหลัก 4 ประเภท ในโครงสร้างเหล่านี้มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 54 รายการ จากการสังเกต
ของผู้วิจัย และการประเมินผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบรายละเอียดในภาพรวมของ
เกาะยอ ดังต่อไปนี้  

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอได้รับผลกระทบ
ในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้งอ่าวและ
คุ้งน้ า ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย อันเนื่องมาจากพัฒนาที่ดินเป็น
ชุมชน และก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง และก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์ในทะเล ในขณะที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่
เขียว (GreenPrint) ก็ได้รับผลกระทบในระดับมากและปานกลาง พื้นที่สวนสมรมและสวนผลไม้ลดลง 
ถูกพัฒนาพื้นที่เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับการท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านอาคารในชุมชน ได้รับผลกระทบในระดับ
มากที่สุดและระดับมาก ถูกเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง หนาแน่น แออัดมากขึ้น ที่
พักประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและก่อสร้างลงในทะเลสาบ เกิดสภาพแออัด ปล่อยสิ่งปฏิกูลลง
ทะเล ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา เสื่อมโทรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะ ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นสะพาน ทางหลวงสายหลัก อยู่ในระดับ
น้อย และถนนกระจายการจราจรภายในชุมชนยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดี อาจมีปัญหาด้าน



  321 

การจราจรในอนาคต ด้านศาสนสถานได้รับผลกระทบในระดับน้อย และน้อยที่สุด เนื่องจากเป็น
สถาบันทางศาสนาและบางแห่งเป็นที่ตั้งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โอกาส
ที่จะถูกรื้อถอน ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงมีน้อย ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ ได้รับผลกระทบในระดับมาก
ที่สุด และระดับมาก โดยเฉพาะเรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอท่ีเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเกาะยอ ถูก
รื้อถอน ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
งานบุญและงานประเพณีทางศาสนา ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ถึงแม้จะมีผู้เข้าร่วมน้อยลง ไม่ได้
รับความสนใจในวงกว้างเหมือนในอดีต ขาดการส่งเสริมสืบทอด ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
ผลกระทบในระดับมากที่สุดและระดับมาก ผ้าทอเกาะยอและกระเบื้องเกาะยอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์มีชื่อเสียงและผลิตในเกาะยอเพียงแห่งเดียว ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ 
ต้นทุนการผลิตสูง สินค้ามีราคาสูง ส่วนการเลี้ยงปลาในกระชังการใช้โพงพางและการใช้ไซนั่งจับปลา
ในทะเลสาบ มีจ านวนมากในทุกบริเวณพ้ืนน้ าทะเลสาบ มีการแย่งชิงพ้ืนที่กันเองเนื่องจากจ านวนที่
มากไม่สมดลกับบริบท ส่งผลให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว คือ เขากุฏิซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเกาะยอ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ
ส านักสงฆ์ จึงมีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเกาะทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าโดยรอบถูกบุกรุกและแผ้วถางป่าเพ่ือปลูกสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้รับ
ผลกระทบในระดับมาก 

 

6. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากทฤษฎีการปฏิบัติการวางผังและออกแบบที่ให้แนวคิดและแนวทางส าหรับนักวางผังใน
การท างานวางผังและออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นกระบวนการ ทฤษฎี ด้านการ
ปฏิบัติการได้กล่าวถึง “แบบจ าลองกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง” ที่ประกอบด้วยการ
ท างานต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การสร้าง
ทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและออกแบบโครงการ และการเสนอแนวทางการน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ การน าแผนและผังไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

จากขั้นตอนในแบบจ าลองดังกล่าวข้างต้น ผลการวิจัยสามารถไปใช้ในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนอ่ืน ๆ อาทิ การสร้างทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและ
ออกแบบโครงการ และการเสนอแนวทางการน าแผนและผังไปปฏิบัติ เพ่ือวางแผนอนุรักษ์และพัฒนา
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เมืองอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเกาะยอ ในล าดับแรกควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนคนทั่วไปในพ้ืนที่ให้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นอัตลักษณ์ของ
เกาะยอ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมแต่
ละประเภท เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน สงวนรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติทั้งบนผืนดิน ผืนน้ า และพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเล รวมไปถึงการรักษาภูมิประเทศและภูมิทัศน์ที่
สวยงามอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะ ข้อเสนอแนะภาพรวมในการวางแผนและผังเพ่ือจัดการกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน มีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 99 ดังนี้ 

6.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

กลุ่มท่ี 1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จ านวน 9 องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่
มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จ านวน 8 องค์ประกอบ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

(1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการ
เติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลาบริเวณโดยรอบเกาะยอ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
ชายหาด ป่าชายเลน และเวิ้งอ่าว คุ้งน้ า พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญด้านระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เป็นพ้ืนที่เปราะบางและอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (environmentally 
sensitive and fragril) จึงเสนอให้จัดท าแผนและผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริเวณพ้ืนน้ าโดยรอบเกาะยอ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ทั้งนี้อาจก าหนดแนวเขตควบคุมในระยะตั้งแต่จากฝั่งทะเลออกไป จนถึงแนวระยะห่าง 
500 เมตรโดยรอบเกาะยอ ซึ่งเป็นระยะห่างที่ได้รับการก าหนดในผังเมืองรวมโดยทั่วไป พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของ
ชุมชนในระดับมาก คือ ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาและเนินเขา พ้ืนที่
ภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติที่แสดงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเกาะยอเหล่านี้ ตามทฤษฎีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ผู้วิจัยเสนอ
ให้ก าหนดเป็น “พ้ืนที่เขียว หรือ GreenPrint” ของเกาะยอ ที่มีคุณค่าสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่ที่ควร
ได้รับการสงวนรักษาและอนุรักษ์ไม่พัฒนา เป็นบริเวณที่ควรควบคุมการเติบโต (controlled growth 
areas) และจ ากัดการเติบโต (restricted growth areas) หรือไม่ควรเติบโต (no-growth areas) 

(2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น จ านวน 8 องค์ประกอบ ได้รับการประเมินว่ามี
ผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก คือ สวนจ าปาดะ สวนทุเรียน สวนมะไฟกา        
สวนกระท้อน สวนชาพลู  และสวนยอ ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนใน
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ระดับปานกลาง คือ สวนสมรม สวนจ าปาดะ (หมู่ที่ 3, 4 และ 6) และสวนละมุด ตามทฤษฎีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 
พ้ืนที่เกษตรกรรมเหล่านี้เสนอแนะให้ก าหนดเป็น “พ้ืนที่เขียว หรือ GreenPrint” ของชุมชนเกาะยอ 
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการสงวนรักษาและอนุรักษ์ไม่พัฒนา 
เป็นบริเวณที่ควรควบคุมการเติบโต (controlled growth areas) และจ ากัดการเติบโต (restricted 
growth areas) หรือไม่ควรเติบโต (no-growth areas) 

6.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

กลุ่มที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ถือเป็นโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built 
environment) แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (กายภาพ) ประกอบด้วย
อาคารในชุมชน จ านวน 4 องค์ประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จ านวน 13 องค์ประกอบ  
ศาสนสถาน จ านวน 7 องค์ประกอบ สถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคาร
อนุรักษ์ จ านวน 4 องค์ประกอบ 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน ได้รับการประเมินว่ามี
ผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย (บริเวณหมู่ที่ 1 
และ 3) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ (หมู่ที่ 9) ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนใน
ระดับมาก คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 9) กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม กลุ่มที่
พักโฮมสเตย์ (บริเวณหมู่ท่ี 4, 5, 7 และ 8) และกลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างในเกาะยอทั้งหมด
ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด และระดับมาก แสดงถึงความรุนแรงและมี
ความเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ปัญหา ผู้วิจัยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอโดยเฉพาะ            
ตามกระบวนการและวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ โดยแยกจากผังเมืองรวม
ท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือจะได้จัดท าผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และก าหนดมาตรการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น  

(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ ได้รับการประเมิน
ว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับปานกลาง คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งกลายเป็น
จุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว (tourism attraction) ส่วนที่ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการ
เติบโตของชุมชนในระดับน้อย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน สะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทางหลวงชนบท 
สข. 3049 ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด คือ โรงเรียน
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วัดเขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนวัดท้ายยอ ถนน รพช. สข. 4111 ถนน รพช. สข. 4112 ถนน 
รพช. สข. 4113 และถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเกาะยอ ส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยและน้อยที่สุด บ่งชี้ว่า ยังสามารถรองรับความ
ต้องการของชุมชนในปัจจุบันได้ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกชุมชนที่
ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดหาให้บริการแก่ประชากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ตามแนวโน้ม
การเติบโตในอนาคต ผู้วิจัยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอโดยเฉพาะ ตามกระบวนการและวิธีการที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ โดยแยกจากผังเมืองรวมท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือจะได้จัดท า
ผังโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นโครงข่ายและระบบสอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนา
ใหม่ๆ และการเติบโตของชุมชนในอนาคตที่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้
สะดวกจากทุกพ้ืนที่ในเกาะยอ โดยเฉพาะโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และถนนบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดีครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

(3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนสถาน ได้รับการประเมินว่ามี
ผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับปานกลาง คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ ได้รับการประเมินว่ามี
ผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อย คือ วัดเขาบ่อ วัดแหลมพ้อ วัดโคกเปี้ยว วัดท้ายยอ 
ที่ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อยที่สุด คือ สถานปฏิบัติธรรม
ทิพยสถาน และศาลเจ้าไท้ก๋ง 

สถาบันทางศาสนาในสังคมไทย จากมุมมองของการพัฒนาและในการวางแผนและผังมักจัด
ให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่อยู่ในประเภท “คงอยู่ หรือ given” เป็นสถานที่ที่มักจะไม่มีการรื้อท าลาย 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น ข้อเสนอแนะก็คือ ในการวางและจัดท าผังเมือง
รวมชุมชนเกาะยอฉบับใหม่ ควรก าหนดเขตกันชน (buffer zone) โดยรอบสถานที่ เพ่ือควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดควบคุมความสูงสิ่งก่อสร้างโดยรอบ ไม่ให้บดบังหรือสร้างผลกระทบ
กับศาสนสถาน อนึ่ง อบต.เกาะยอ สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม หรือ
ดัดแปลงอาคาร โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ ได้รับการประเมินว่า
มีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ (บริเวณหมู่ที่ 3) 
ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ 
(บริเวณหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 9) โบราณสถานวัดท้ายยอ และโบราณสถานวัดแหลมพ้อ ได้รับการประเมิน
ว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด คือ บ่อน้ าพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์เกาะยอ 
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สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม และ
สถาปัตยกรรม เช่น เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ  ที่เป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเกาะ ควรได้รับ
การอนุรักษ์อย่างยิ่ง เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับมากและมากที่สุด จึงเสนอแนะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการศึกษาสภาพปัจจุบันและคุณค่าทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมของเรือนไทย
พ้ืนถิ่นเกาะยอ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่ามีคุณค่าสูง ก็อาจประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ห้ามการดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อท าลาย หรืออาจใช้มาตรการทางบวก ด้วยการส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ ยกย่อง เชิดชู และให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการอนุรักษ์  

ด้านโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เช่น โบราณสถานวัดท้ายยอ และโบราณสถาน
วัดแหลมพ้อ ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อยู่แล้ว 
ส่วนที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน เช่น ส านักสงฆ์เขากุฏิ และบ่อน้ าพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะยอ ก็เสนอแนะให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน นอกจากนี้แล้ว หากมี
การวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอฉบับใหม่ ควรก าหนดเขตกันชน (buffer zone) โดยรอบ
โบราณสถาน เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดควบคุมความสูงสิ่งก่อสร้างโดยรอบ 
ไม่ให้บดบังหรือสร้างผลกระทบกับโบราณสถาน หรือ อบต.เกาะยอ อาจเลือกวิธีออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ก็ได้ 

6.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

กลุ่มที่ 3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
ความเชื่อ ศาสนา และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม ( intangible heritage) ในชุมชนเกาะยอ 
ประกอบด้วย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้รับการประเมินว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับน้อย และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้รับการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด และระดับมาก 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในเกาะยอ งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ และงาน
ประเพณีชักพระ เป็นงานท าบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา จัดขึ้นตามเทศกาลและวาระอันควร 
ปัจจุบันได้รับความสนใจน้อยลง และมีผู้เข้าร่วมไม่มาก ควรส่งเสริมให้จัดขึ้นเป็นประจ าตามวาระเพ่ือ
เป็นสีสันและชีวิตชีวาของชุมชนเกาะยอ ในขณะเดียวกันก็ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและ
ข้อมูลของวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ โดยเผยแพร่ทั้งทางข้อมูลด้านคุณค่าความส าคัญ และการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (eco-
tourism) ให้เป็นโครงข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อ social media รวมทั้งการบรรจุเนื้อหาใน
บทเรียน และการเรียนโดยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีนั้นๆ 
เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่เข้าใจถึงความส าคัญ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนเกาะยอ 

(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ ผ้า
ทอเกาะยอ ได้รับการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก กระเบื้อง
เกาะยอ และ การท าโคระ ได้รับการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับ
มากที่สุด ผ้าทอเกาะยอ กระเบื้องเกาะยอ และโคระ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอัตลักษณ์ของเกาะ
ยอ ควรสนับสนุนให้ยังคงมีการผลิตในสถานที่จริงดั้งเดิมไว้ ด้วยการก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ (tourism attraction and destination) ในเครือข่ายการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกาะยอ นอกจากนี้ ในการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนควร
กระตุ้นให้มีการน ากระเบื้องเกาะยอไปทดแทนกระเบื้องเดิมที่ช ารุดเสียหาย 

การเลี้ยงปลาในกระชัง ได้รับการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนใน
ระดับมากที่สุดบริเวณหมู่ที่ 1 และ 9 ระดับมากที่บริเวณหมู่ที่ 5, 7 และ 8  การใช้โพงพางและไซนั่ง
ในทะเลสาบสงขลา ได้รับการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมากที่สุด
บริเวณหมู่ที่ 5 และ 7 ระดับมากที่บริเวณหมู่ที่ 1, 8 และ 9 ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป 
จนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า ท าให้เกิดน้ าเสียจากตะกอน การให้อาหาร การปล่อยของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลลงในทะเลสาบ รวมทั้งเส้นทางการไหลเวียนของน้ าในทะเลสาบไม่ถูกปิดกั้น อีกทั้งลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาเผชิญปัญหาแตกต่างจากลุ่มน้ าอ่ืน ๆ ตั้งแต่เรื่องการตื้นเขิน การประมง (ปัญหาอวนรุน อวน
ลาก โพงพาง และไซนั่ง) การใช้น้ าจืดเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และการขยายตัวของ
วัชพืช (สาหร่ายหนาม) ที่ส่งผลต่อสัตว์น้ า เป็นต้น จึงเสนอให้จัดท าแผนและผังอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนน้ าโดยรอบเกาะยอ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้อาจก าหนดแนวเขตควบคุมในระยะตั้งแต่จากฝั่งทะเล
ออกไป จนถึงแนวระยะห่าง 500 เมตรโดยรอบเกาะยอซึ่งเป็นพ้ืนที่การท าเลี้ยงปลากระพงในกระชัง 
โพงพาง และไซนั่ง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์เพ่ือคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งมีการวางมาตราการ
ป้องกันซึ่งจะรวมถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดังที่กล่าวมาตามข้อ 6.1 (1)  
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6.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อมประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว คือ เขากุฏิ ได้รับการ
ประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก เขากุฏิ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดใน
เกาะยอ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ที่มีสถานภาพเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างเป็นทางการ  จึงมีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ (landmark) ของเกาะทั้งด้านกายภาพ (physical) 
และจิตวิญญาณ (spiritual)  

เพ่ือคุ้มครองภูมิสัญลักษณ์ของชุมชนเกาะยอ ผู้วิจัยเสนอให้ อบต.เกาะยอ ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นใช้อ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศเขตห้ามปลูกสร้าง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารโดยรอบเขากฏิ พร้อมทั้งก าหนดความสูงของสิ่งก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวไม่ให้    
บดบังและท าลายภูมิทัศน์บนยอดเขากุฏิ 
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ภาพที่ 99  ผังแนวคิดและข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนและผังเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะยอใน
อนาคต 
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7. สรุป 

สรุปการประเมินการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอต่อ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง ผลกระทบรุนแรงระดับมากที่สุด ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเล ชายหาด ป่าชายเลน (บ้านท่าไทร บ้านตีน และบ้านสวนใหม่) สาหร่ายผมนาง เวิ้งอ่าวคุ้งน้ า 
กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย (อ่าวบ้านทราย และบ้านนอก) กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ (อ่าวบ้านทราย และบ้าน
สวนใหม่) เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ (บ้านนอก) กระเบื้องเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง (อ่าวบ้าน
ทราย และบ้านสวนใหม่) การใช้โพงพาง (บ้านท่าไทร และบ้านป่าโหนด) และการท าโคระ 

ผลกระทบระดับมาก ได้แก่ ภูเขา (เขากุฏิและเขาสวนใหม่) ป่าไม้บนภูเขา สวนจ าปาดะ (อ่าว
บ้านทราย บ้านตีน บ้านท่าไทร บ้านป่าโหนด บ้านห้วยเซาะ และบ้านสวนใหม่) สวนทุเรียน สวน
มะไฟกา สวนกระท้อน สวนชาพลู และสวนยอ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย (บ้านสวนทุเรียน บ้านท่า
ไทร บ้านนาถิน บ้านป่าโหนด บ้านห้วยเซาะ และบ้านสวนใหม่) กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม กลุ่ม
ที่พักโฮมสเตย์ (บ้านสวนทุเรียน บ้านท่าไทร บ้านป่าโหนด และบ้านห้วยเซาะ) กลุ่มร้านอาหารร้าน
กาแฟ เรือนไทยพื้นถ่ินเกาะยอ  (บ้านสวนทุเรียน บ้านท่าไทร บ้านนาถิน บ้านป่าโหนด บ้านห้วยเซาะ 
และบ้านสวนใหม่) โบราณสถานวัดท้ายยอ และวัดแหลมพ้อ ผ้าทอเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง 
(บ้านท่าไทร บ้านป่าโหนด และบ้านห้วยเซาะ) การใช้โพงพาง (อ่าวบ้านทราย บ้านห้วยเซาะ และ
บ้านสวนใหม่) เขากุฏิ 

ผลกระทบระดับปานกลาง ได้แก่ ภูเขา (เขาบ่อ และเขาสวนทุเรียน) ธารน้ า ทางเตราะ สวน

สมรม สวนจ าปาดะ (บ้านนอก บ้านสวนทุเรียน บ้านนาถิน) สวนละมุด สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ส านักสงฆ์เขากุฏิ และบ่อน้ าพิบูลสงคราม ระดับน้อย ได้แก่ การพังทลายของดิน รพ.สต.บ้านท่าไทร       

รพ.สต.บ้านสวนเรียน  สะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทางหลวงชนบท สข. 

3049 วัดเขาบ่อ วัดแหลมพ้อ วัดโคกเปี้ยว วัดท้ายยอ งานแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ งานท าบุญเดือนสิบ และ

งานชักพระ ระดับน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนวัดท้ายยอ ถนน 

รพช. สข. 4111 , 4112 , 4113 ถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน และศาล

เจ้าไท้ก๋ง   

การอภิปรายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะยอในภาพรวม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด และมาก 
โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เวิ้งอ่าวและคุ้งน้ า ที่ระบบนิเวศชายฝั่ งเสียหาย 
การพัฒนาที่ดินเป็นชุมชน ก่อสร้างอาคารรุกล้ าชายฝั่ง และที่พักโฮมสเตย์ในทะเล สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่ เศรษฐกิจและพ้ืนที่ เขียว 
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(GreenPrint) ก็ได้รับผลกระทบในระดับมากและปานกลาง พ้ืนที่สวนสมรมและสวนผลไม้ลดลง ถูก
พัฒนาพื้นที่เป็นชุมชน ที่พักโฮมสเตย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

สิ่งแวดล้อมมนุษย์สร้างขึ้น อาคารในชุมชน ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดและระดับมาก       
ถูกเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง ที่พักประเภทโฮมสเตย์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและก่อสร้าง
ลงในทะเลสาบ ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรมโดยเฉพาะน้ าทะเล โครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะ ได้รับผลกระทบในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นสะพาน ทางหลวงสายหลัก อยู่ในระดับ
น้อย และถนนกระจายการจราจรภายในชุมชนยังไม่เป็นโครงข่ายและระบบที่ดี อาจมีปัญหาด้าน
การจราจรในอนาคต ศาสนสถานได้รับผลกระทบในระดับน้อย และน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสถาบัน
ทางศาสนาและโบราณสถาน โอกาสที่จะถูกเปลี่ยนแปลงมีน้อย ด้านสถานที่ส าคัญ ได้รับผลกระทบใน
ระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยเฉพาะเรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอถูกรื้อถอน ต่อเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณี งานบุญและงานประเพณีทางศาสนา ได้รับ
ผลกระทบในระดับน้อย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดและระดับมาก ผ้าทอ
เกาะยอและกระเบื้องเกาะยอ ขาดแคลนวัตถุดิบ สินค้ามี  ราคาสูง ส่วนการเลี้ยงปลาในกระชัง การใช้
โพงพางและการใช้ไซนั่งจับปลา มีจ านวนมากในทุกบริเวณ ส่งผลให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียว คือ เขากุฏิ  มีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเกาะ พ้ืนที่ป่า
โดยรอบถูกบุกรุก จึงได้รับผลกระทบในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและผังเพ่ือจัดการกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เสนอให้จัดท าแผนตาม
พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 ก าหนดแนวเขต
ควบคุมในระยะตั้งแต่จากฝั่งทะเลออกไประยะห่าง 500 เมตรโดยรอบเกาะยอ พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว บริเวณภูเขา เนินเขา ป่าไม้ตามธรรมชาติ และพ้ืนที่
เกษตรกรรม เสนอให้ก าหนดเป็น “พ้ืนที่เขียว หรือ GreenPrint” ที่ควรได้รับการสงวนรักษาและ
อนุรักษ์ไว้ไม่พัฒนา สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เสนอแนะให้ด าเนินการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอ แยกจากผังเมืองรวมท่าเรือน้ าลึกสงขลา ก าหนดเขตกันชนโดยรอบ
สถาบันทางศาสนาและโบราณสถาน หรือ อบต.เกาะยอ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ เสนอแนะให้ท าการศึกษา เพ่ือแสวงหาแนวทางในการ
อนุรักษ์ต่อไป อาจประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หรืออาจใช้มาตรการทางบวก ส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์ ส่วนบ่อน้ าพิบูลสงครามและส านักสงฆ์เขากุฏิ เสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม วัฒนธรรมประเพณี เป็นงานท าบุญ จัดขึ้นตามเทศกาล ควรส่งเสริม
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ให้จัดขึ้นเป็นประจ าตามวาระ ในขณะเดียวกันก็ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านคุณค่า
ความส าคัญ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีบูรณาการกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอเกาะยอ กระเบื้องเกาะยอ และ การท าโคระ ควรสนับสนุนให้ยังคง
มีการผลิตในสถานที่จริงดั้งเดิมไว้ ด้วยการก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวของเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป เสนอให้จัดท า
แผนร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอ่ืนๆ ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ในเกาะยอมีอยู่เพียงแห่งเดียว ให้ อบต.เกาะยอ ใช้
อ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประกาศเขต พร้อมทั้งก าหนดข้อบัญญัติควบคุมความสูงของ
สิ่งก่อสร้างไม่ให้บดบังและท าลายภูมิทัศน์ตามธรรมชาติบนยอดเขากุฏิ 
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บทที่ 7 

บทสรุป 

 
   บทที่ 7 บทสรุปการวิจัย จะเป็นการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การสรุป

สาระส าคัญและผลที่ได้รับจากการวิจัย ตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 
1 ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตเป็นชุมชน การวางผังออกแบบชุมชนและ
การวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ต าแหน่งของการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ระดับความรุนแร งของ
ผลกระทบทางกายภาพต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ แนว
ทางการควบคุม มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของ
การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์และด ารงรักษาสิ่งแวดล้อมเกาะยอให้
ยั่งยืน นอกจากนี้แล้วยังจะกล่าวถึงข้อจ ากัดในการวิจัย และการเสนอแนะหัวข้อที่ควรด าเนินการวิจัย
ต่อเนื่องไปอีก 

 

1. สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง“การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไว้ 3 ข้อ ดังที่ปรากฏในบทที่ 1 
หลังจากได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิธีการวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 และ 3 จนส าเร็จ
ลุล่วงได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้ 
 

1.1 องค์ความรู้ด้านการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตเป็นชุมชน การวางผังออกแบบ

ชุมชน การวางแผนพัฒนาอย่างย่ังยืน มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

จากการศึกษาค้นคว้าในบทที่ 2 องค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งถิ่นฐานสิ่งแวดล้อม การวางผังและออกแบบชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาตรการน า
แผนและผังไปปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ผู้วิจัย
ได้ค้นพบองค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องที่นักวางผังและออกแบบสามารถน ามาใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ทฤษฎีองค์ความรู้ (substantive theory) เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เมืองและชุมชนในมิติต่าง ๆ  

ทฤษฎีองค์ความรู้ (substantive theory) ส าหรับนักวางผังสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองและชุมชนในมิติต่าง ๆ  ประกอบด้วย ทฤษฎีด้านการตั้งถิ่น
ฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีรูปแบบโดยทั่วไปของการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันอยู่ 4 รูปแบบ คือ 
แบบแนวยาว แบบรวมกลุ่ม แบบเป็นระเบียบ และแบบกระจายตัว ทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์ที่ส าคัญและ
ยอมรับกันแพร่หลายในอดีต คือ ทฤษฎีแหล่งกลาง หรือ Central Place Theory ที่น ามาใช้อธิบาย
โครงสร้างของศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนบนพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิ
ประเทศ โดยมีล าดับศักย์หรือขนาดของศูนย์กลางตามรัศมีการให้บริการ (catchment area) ที่เป็น
รูป 8 เหลี่ยม และทฤษฎีหรือแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองในอดีต สรุปว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบวงแหวนร่วม (Concentric Theory) แสดงเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นวงแหวนรอบ
ศูนย์กลางเดี่ยวเป็นชั้นๆ ออกไปหลายๆ วง ในขณะที่แบบส่วนเสี้ยว (Sector Theory) แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนๆ หรือเป็นเสี้ยวๆ จากศูนย์กลางหลักออกไปทุกทิศทางโดยรอบ และแบบ
หลายศูนย์กลาง (Multiple Nuclei Theory) ที่มีศูนย์กลางใหญ่ และศูนย์กลางเล็กหลายศูนย์ที่มี
บทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน ตามต าแหน่งที่ตั้ง 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน  
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน เป็นทฤษฎีที่ช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมชนบทที่มีรูปแบบเรียบง่ายไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาควบคุมเน้นการสื่อสารระหว่างผู้คน
โดยตรง (personal contract) ไปสู่สังคมเมืองที่มีรูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนมาขึ้น การ
ติดต่อสื่อสาร มีระเบียบแบบแผนและเป็นทางการ พร้อมด้วยกฎระเบียบที่น ามาใช้บังคับให้เกิดความ
สงบ ทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและน ามาใช้กับการวางผังและออกแบบชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญได้แก่ ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ซึ่งเน้นความส าคัญของส่วนรวมและความเป็นกลุ่ม
ก้อนเดียวกัน เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความสลับซับซ้อน ก็สามารถท าให้เรา
จดจ าภาพรวมของเมืองผ่านกระบวนการการรับรู้ และทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ของอับรา
ฮัม มาสโลว์ ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราต้องการการตอบสนองความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ไล่เรียงจาก
ขั้นที่ 1 ขึ้นไปตามล าดับ จากความต้องการด้านสรีระ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการยอมรับเป็น
พวก ด้านการนับถือยกย่อง ด้านความรู้และสติปัญญา ด้านสุนทรียภาพ ไปจนถึงด้านการใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที ่

ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม  
ทฤษฎีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ให้การนิยามความหมายของระบบนิเวศและนิเวศวิทยาของเมือง    

ทั้งนี้  สิ่ งแวดล้อมอาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ               
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(natural environment) (2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made natural 
environment)  และ (3) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment)  

ทฤษฎีสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม กล่าวถึงพ้ืนที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและ
บอกเล่าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์  อันมีคุณค่าทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าของพ้ืนที่โดยรวมมากกว่าสถานที่ จุดเดียวซึ่งสามารถ
สะท้อนวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม คือ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” หรือ “cultural landscape” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม อาจจ าแนกประเภทออกได้เป็น (1) 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมธรรมชาติ (2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และ (3) สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมนามธรรม และ (4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่เป็นทั้งธรรมชาติและนามธรรม 

 
ทฤษฎีองค์ความรู้ (substantive theory) เพื่อการวางผังและออกแบบกรอบเค้า

โครงและเนื้อหา (framework and content) ของเมืองและสิ่งแวดล้อม  
ทฤษฎีองค์ความรู้ (substantive theory) ส าหรับนักวางผังที่จะน าไปเป็นแนวคิดเพ่ือ

วางผังและออกแบบกรอบเค้าโครงและเนื้อหา (framework and content) ทางด้านสุนทรียภาพ
หรือความสวยงามให้แก่ ชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อม มีอยู่หลายทฤษฎี แต่ที่ได้รับการอ้างอิงอย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ ทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The Image of The City) ของ เควิน ลินซ์ ว่าด้วย
โครงสร้างและอัตลักษณ์ของเมือง ที่มีองค์ประกอบส าคัญซึ่งควรน ามาใช้ในการวางผังและออกแบบ 
คือ เส้นทาง (path) เส้นขอบ (edge) ภูมิสัญลักษณ์ (landmarks) ชุมทาง/ชุมชน (node) และย่าน 
(districts) และในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สูญเปล่า (Finding Lost Space) โรเจอร์ ทรานซิก ได้เสนอแนะให้
น า 3 ทฤษฎีมาใช้ร่วมกันในการวางผังและออกแบบเมือง คือ ภาพและพ้ืน (figure & ground) ว่า
ด้วยการจัดองค์ประกอบของอาคาร (ภาพ) และที่ว่าง (พ้ืน) ของเมือง การเชื่อมโยง ( linkage) พ้ืนที่
ส่วนต่างๆภายในเมือง และการสร้างความส าคัญให้แก่สถานที่ (place) ของเมือง  

ส่วนทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์ทางด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า     
การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงด้านการใช้งาน ได้แก่ เมืองกระชับ (Compact 
City) ที่เน้นการวางผังและออกแบบเมืองให้หนาแน่นและเข้มข้นในบริเวณศูนย์กลางเมือง ซึ่งมี
โครงข่ายและระบบขนส่งมวลชนให้บริการอยู่แล้ว ส่งเสริมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม การเดิน
ด้วยเท้าหรือใช้จักรยาน ลดการกระจายตัวของชุมชนออกสู่ พ้ืนที่ชานเมืองและชนบท (urban 
sprawl) การพัฒนาอย่างยั่งยืน(sustainable development) เป็นการพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ได้
ยาวนาน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและไม่สิ้นเปลือง คงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย ประหยัดพลังงานในการ
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ใช้ประโยชน์ เป็นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth) เป็นการเติบโตที่สอดคล้องกับบริบทที่ตั้ง บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว 

ทฤษฎีการปฏิบัติการวางผังและออกแบบ (procedural theory)  
ทฤษฎีการปฏิบัติการวางผังและออกแบบ จะให้แนวคิดและแนวทางส าหรับนักวางผังใน

การท างานวางผังและออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นกระบวนการ ทฤษฎีด้านการ
ปฏิบัติการที่ส าคัญเริ่มด้วย แบบจ าลองกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองประกอบด้วยการ
ท างานต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การสร้าง
ทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและออกแบบโครงการ และการเสนอแนวทางการน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ การน าแผนและผังไปปฏิบัติ และการประเมินผล หลักการวางผังและออกแบบตา ม 
“transect”มีสาระส าคัญเป็นการวางแผนผังและออกแบบที่สอดคล้องตามเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่น และสภาพทางกายภาพ ของการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน
จากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมือง โดยเน้นการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของการเติบโต 
(growth priorities) ล าดับแรกเป็นการเติบโตแบบการฟ้ืนฟูบูรณะคืนชีวิตให้ชุมชนเมือง ล าดับถัดไป 
คือ การพัฒนาเติมเต็มที่ว่างในชุมชนเมืองเดิม การขยายชุมชนเมืองออกไปสู่บริเวณโดยรอบ การ
ปรับปรุงชุมชนชานเมือง การขยายชุมชนชานเมือง การก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
เดิม การก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่ที่ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่และการก่อสร้างชุมชนย่อยใหม่บน
บริเวณพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมเปราะบาง เป็นล าดับสุดท้าย 

ทฤษฎีกระบวนการค้นหา “พ้ืนที่เขียว” (Greenprint) เป็นแนวทางใช้ค้นหาพ้ืนที่สีเขียว
ที่มีความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เริ่มจากการจัดท าแผนที่บันทึกร่องรอยพ้ืนที่เขียวเดิม 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและเขตกันชน เส้นทางน้ าหลากและที่ราบน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ลาดชันปานกลาง
และสูง บริเวณแหล่งเติมน้ าใต้ดิน พื้นที่ป่าไม้ พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ปลูกพืชได้ แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าที่
ส าคัญ ลักษณะเรื่องราวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม บริเวณทิวทัศน์ที่
มองเห็นจากถนนสาธารณะ ขั้นตอนที่สอง เป็นการบ่งชี้ที่ดินชนบทที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้
ปราศจากการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการระบุที่ดินชนบทที่ส ารองรักษาไว้เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ชนบทที่
อนุรักษ์ไว้แล้ว การจัดท าแผนที่ล าดับความส าคัญของการพัฒนา บริเวณพ้ืนที่ของชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทมีความเหมาะสมในการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ผู้วางแผนควรก าหนดพ้ืนที่
ความเหมาะสมออกเป็น 4 ภาคส่วน (sectors) ได้แก่ ส่วนที่มีเจตนาจะพัฒนาให้เติบโต ส่วนที่ควร
ควบคุมการเติบโต ส่วนที่ควรจ ากัดการเติบโต  และส่วนที่ไม่ควรเติบโต 
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กฎหมายการวางและจัดท าผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
การน าแผนและผังไปปฏิบัติในประเทศไทยยังต้องอาศัยมาตรการทางลบ โดยการบังคับ

ใช้กฎหมาย กฎหมายแม่บทที่ส าคัญในการพัฒนาเมือง ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
มุ่งควบคุมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเป็นหลัก พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มุ่งควบคุมการพัฒนาในบริเวณที่มี
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเปราะบางและบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ส าคัญและมีคุณค่าสูง 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เน้นการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน ห้ามการดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อท าลาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็น
กฎหมายที่ให้อ านาจท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร และ 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  เป็นกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยอาคารประเภทโรงแรม รวมไปถึง 
เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ ที่กฎหมายอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการออกข้อก าหนดประกอบแผนและผัง 
 
              โครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนเกาะยอ  

จากศึกษาทฤษฎีและแนวคิด รวมไปถึงบริบทของชุมชนเกาะยอ ท าให้สามารถจ าแนก
หมวดหมู่ของโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนเกาะยอ ได้
ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภท สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural 
environment) ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 กลุ่มที่ 2 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภท สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ถือเป็น
โครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน (built environment) หรืออาจจะเรียกชื่อว่า สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม หรือกายภาพ 

กลุ่มท่ี 3 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม  
คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible heritage) 
 กลุ่มที่ 4 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภท สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คือสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือรองรับกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ประเพณีของชุมชน โดยพื้นที่นัน้ๆ มีคุณค่าทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
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ภาพที่ 100  โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ 
 

1.2 การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ  

การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่น
ฐานและการขยายตัวที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ระดับความรุนแรงของผลกระทบทาง
กายภาพต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะยอ จากการวิจัยในบทที่ 4 และ 5 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเกาะยอ  

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน 

เกาะยอ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง
สงขลาไปทางทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางบกประมาณ 15 กิโลเมตร และโดยทางน้ าหรือทาง
ทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา โดยทางทิศ
ตะวันออกเป็นบริเวณพ้ืนที่เนินสูงและลาดต่ าลงเป็นพื้นที่ราบไปทางทิศตะวันตกจดทะเลสาบสงขลา  

เกาะยอในยุคแรกเริ่มมีสภาพเป็นป่าเขา ในสมัยตอนปลายสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึงเริ่มพบ
หลักฐานเกาะยอในแผนที่เมืองสงขลา เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2230 แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีชุมชน
บนเกาะยอเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมฝั่งทะเลรอบ ๆ 
ภูเขาทาง   ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยอ ซึ่งปัจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหลัง  
เขาสวนใหม่ และเขากุฏิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเริ่มแรกบนเกาะยอน่าจะตรงกับบริเวณ หมู่ที่ 6 
บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน 
และหมู่ที่ 2 บ้านนอก กลุ่มชนพวกแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานสันนิษฐานว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในสมัย
อยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มคนจีนอพยพจากเมือง
จีน และชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มที่เข้ามาท าเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้แล้วคงจะมีกลุ่มคน
ไทยที่นับถือพุทธศาสนาจากเมืองสงขลาได้อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งผู้คนกลุ่มนี้ต่อมาได้
ผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนไทยพ้ืนถิ่นได้กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของชาวเกาะยอ
สืบทอดมาจนปัจจุบัน 
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           การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเกาะยอ 

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนจากโพ้นทะเลบนเกาะยอ เมื่อมีหลัก
แหล่งและอาชีพที่มั่นคง การติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกมีมากข้ึน ท าให้มีการอพยพผู้คนจากเมือง
สงขลาและบริเวณใกล้เคียงเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเกิดเป็นชุมชนใหม่ ๆ มีการขยายตัวของชุมชนไป
รอบเกาะยอ จากชุมชนรุ่นแรกบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาถินหรือบ้านในบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ซึ่งมี
สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเหมาะแก่การท านาและเลี้ยงสัตว์ หลังจากนั้นได้ขยายตัวไปยังชายฝั่ง
ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับวัดท้ายยอ หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ ซึ่งทะเลในบริเวณนี้มี
สัตว์น้ าชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพประมง พร้อม ๆ กับมีการขยายชุมชนไปทาง
ชายฝั่งด้านทิศใต้บริเวณวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร และหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน บริเวณแถบนี้
พ้ืนที่เหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้และทอผ้า เมื่อผู้คนมีจ านวนมากขึ้นชาวบ้านจึงสร้างวัดแหลม
พ้อขึ้นเป็นวัดประจ าหมู่บ้าน หลังจากนั้นจึงเริ่มขยายชุมชนไปบริเวณที่ราบชายฝั่งด้านทิศตะวันออก 
เกิดเป็นชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู และหมู่ที่ 2 บ้านตีน บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบชายฝั่งติด
กับเชิงเขาตลอดแนวเหนือ-ใต้ สามารถท าการประมงและสวนผลไม้ได้ดี แต่ด้านชายฝั่งตะวันออกนี้
มักจะมีคลื่นลมแรงในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นชาวบ้านที่ท าการประมงบางส่วนได้
เคลื่อนย้ายขึ้นไปทางทิศเหนือสุดของเกาะ ตั้งชุมชนและสร้างวัดเขาบ่อขึ้นในหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย 
ส่วนชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดนั้นคงเกิดขึ้นจากชาวบ้านที่ขยายตัวมาจากบ้านนาถินและบ้านท้าย
ยอ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน 
 หลักฐานต่าง ๆ ที่ยืนยันการเข้ามาตั้งชุมชนในเกาะยอของคนจีนและคนไทยพ้ืนถิ่น ได้แก่ 
ซากศาลเจ้าจีนที่เหลือบางส่วนใน หมู่ที่ 3 บ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ 
และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ศาลเจ้าจีนปัจจุบัน ได้แก่ ศาลเจ้าจีน “แป๊ะก๋ง” หรือ “ไทก๋ง” ในหมู่ที่ 8 
บ้านท้ายเสาะ ซึ่งใกล้ ๆ กับศาลเจ้ามีบ่อน้ าจืดโบราณ และยังมีบ่อน้ าจืดโบราณกระจายอยู่ตามแหล่ง
ชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น ในหมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน วัดท้ายยอ เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงความ
เป็นชุมชนได้แก่ สถาบันทางศาสนา บริเวณเกาะยอมีวัดสร้างขึ้นต่างสมัยกันถึง 4 วัด คือ วัดท้ายยอ 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 วัดแหลมพ้อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2360 วัดโคกเปี้ยว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 และวัด
เขาบ่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 นอกจากนี้แล้วยังมีเจดีย์บนยอดเขากุฏิ สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการของชุมชนเกาะยอสมัยใหม่ 
 ชุมชนเกาะยอมีความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและการ
ท าสวนผลไม้ ส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายตามหัวเมืองต่าง ๆ เริ่มมีความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
มากขึ้น ซึ่งน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ความจ าเป็นของชุมชนภายนอกในการใช้อิฐ กระเบื้องดินเผา และผ้าทอจากเกาะยอ
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ลดน้อยลง เนื่องจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมยิ่งรุนแรงขึ้น หลังจากมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์เชื่อมเกาะยอกับอ า เภอเมืองสงขลา 
และอ าเภอสิงหนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ท าให้ชาวเกาะยอหันมาประกอบอาชีพใหม่ ๆ 
มากขึ้นที่ส าคัญได้แก่ การค้าขายและการรับจ้าง ร้านอาหารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเป็นคนในเกาะยอ  ส่วนการค้า
ขายอีกลักษณะหนึ่งเป็นการค้าขายของชาวบ้าน คือ การค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง จากการสร้างสะพาน
และถนนตัดผ่านเกาะยอนี้เอง ท าให้ที่ดินมีราคาสูงมาก เป็นเหตุท าให้ชาวเกาะยอบางส่วนขายที่ดิน
แล้วอพยพไปตั้งถิ่นฐานนอกเกาะมีมากขึ้น  

ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่เกาะยอเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของระบบนิเวศซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ กับระบบวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการตั้งถิ่นฐานของเกาะยอ คือ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทซึ่ง
ประชากรยังชีพด้วยการเกษตร หัตถกรรมมาเป็นสังคมเมือง ประชากรประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการสร้างโฮมสเตย์ การค้าและการบริการและการเลี้ยงปลา
กระพงในกระชังเป็นจ านวนมาก  

1.2.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของเกาะยอ 

จากการจ าแนกหมวดหมู่โครงสร้างและองค์ประกอบ และการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์และค า
จ ากัดความตามทฤษฎี ผลจากการศึกษาภาคสนาม ท าให้ได้รายชื่อขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในแต่
ละกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย 
1.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จ านวน 9 องค์ประกอบ 
1.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 8 

องค์ประกอบ 
กลุ่มที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ถือเป็นโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built 

environment) แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (กายภาพ) ประกอบด้วย 
2.1 อาคารในชุมชน จ านวน 4 องค์ประกอบ 
2.2 โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จ านวน 13 องค์ประกอบ               
2.3 ศาสนสถาน จ านวน 7 องค์ประกอบ           
2.4 สถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ จ านวน 4 องค์ประกอบ 
กลุ่มท่ี 3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี    

ความเชื่อ ศาสนา และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด้วย 
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3.1  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จ านวน 3 องค์ประกอบ 
3.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 องค์ประกอบ 
กลุ่มที่ 4 สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คือ

สิ่งแวดล้อมท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพ่ือรองรับกิจกรรม
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน จ านวน 1 องค์ประกอบ  

1.2.3  ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมของเกาะยอ 

การด าเนินการวิจัยภาคสนาม ได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น
จากประชากรในการวิจัยถึงการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมเกาะยอ กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม ด าเนินการแจกแบบสอบถามระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 
2562 ได้รับคืนรวม 150 ชุด จากกลุ่มที่หนึ่ง 110 ชุด กลุ่มที่สอง 10 ชุด และกลุ่มที่สาม 40 ชุด ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประมวลและวิเคราะห์ผล รวมทั้งการสรุปค่าเฉลี่ยรวมของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จาก
การน าค่าเฉลี่ยระดับการประเมินของแต่ละกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรายการ มาหาค่าเฉลี่ยรวม โดยใช้
จ านวน (n) เท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยรวมของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทและ
รายการที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สรุปความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แสดงดังภาพที่ 35, 
36 และ 37 ต่อไปนี้ 
           สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
           (1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ     

สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติที่ ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด 5 
องค์ประกอบ คือ ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลชายหาดทุกบริเวณ ป่าชายเลน ใน 3 บริเวณ คือ 
บริเวณวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร บริเวณร้านอาหารศิรดา หมู่ที่ 2 บ้านตีน และบริเวณ อบต.
เกาะยอ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ สาหร่ายผมนางบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เกาะยอ และเวิ้งอ่าวคุ้งน้ าทุก
บริเวณในเกาะยอ ค่าเฉลี่ยรวม ระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ใน 2 
บริเวณ คือ เขากุฏิหมู่ที่ 1 บ้านทราย และ เขาสวนใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ป่าไม้ตามธรรมชาติบน
ภูเขาในทุกบริเวณ ป่าชายเลนที่บริเวณร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หมู่ที่ 9 บ้านสวน  ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับอ่ืน ๆ รองลงไป ได้แก่ ระดับปานกลาง 2 องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับน้อย 1 
องค์ประกอบ ใน 3 บริเวณ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี 

(2) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ที่มนุษย์สร้างข้ึน  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก

ที่สุด ไม่มี ระดับมาก 7 องค์ประกอบ คือ สวนจ าปาดะ ใน 6 บริเวณ คือ หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย หมู่ที่ 
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2 บ้านตีน หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และ หมู่ที่ 9 บ้านสวน
ใหม่ สวนทุเรียนทุกบริเวณ สวนมะไฟกาทุกบริเวณ สวนกระท้อนทุกบริเวณ สวนชาพลูทุกบริเวณ 
สวนยอทุกบริเวณ ค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป ได้แก่ ระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ ใน 8 
บริเวณ ระดับ น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี 
           สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 

(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านอาคารในชุมชน 
สิ่ งแวดล้อมประเภทนี้ที่ ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด 2 

องค์ประกอบ คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2 บริเวณ คือ หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และหมู่ที่ 3 บ้าน
นอก กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ 2 บริเวณ คือ หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับมาก 4 องค์ประกอบ คือ กลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 6 บริเวณ คือ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 
5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และหมู่ที่ 9 บ้านสวน
ใหม่ กลุ่มร้านค้าอาคารพาณิชยกรรม กลุ่มท่ีพักโฮมสเตย์ 4 บริเวณ คือ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 
5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ กลุ่มร้านอาหารร้านกาแฟ 2 บริเวณ 
คือ หมู่ที่ 2 บ้านตีน และหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ ค่าเฉลี่ยรวมระดับอื่น ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง 
1 องค์ประกอบ ใน 1 บริเวณ ระดับน้อย และน้อยที่สุด ไม่มี 

(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด มาก ไม่มี 

ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระดับน้อย 5 องค์ประกอบ คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนทุเรียน 
สะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงชนบท สข. 3049 ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับน้อยที่สุด 7 องค์ประกอบ คือโรงเรียนวัดเขาบ่อ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนวัดท้ายยอ ถนน 
รพช. สข. 4111 ถนน รพช. สข. 4112 ถนน รพช. สข. 4113 และถนนสาธารณะบ้านตีนท่าไทร          

(3) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านศาสนสถาน 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด และ มาก ไม่มี 

ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ ส านักสงฆ์เขากุฏิ ระดับน้อย 4 องค์ประกอบ คือ วัดเขาบ่อ วัด
แหลมพ้อ วัดโคกเปี้ยวและวัดท้ายยอ ค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อยที่สุด 2 องค์ประกอบ คือ สถานปฏิบัติ
ธรรมทิพยสถาน และศาลเจ้าไท้ก๋ง 

(4) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน ด้านสถานที่ส าคัญ ฯ 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างขึ้น ด้านสถานที่ส าคัญ สถานที่ประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน และอาคารอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด 1 
องค์ประกอบ คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่น  เกาะยอ ในบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนอก ค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก 3 
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องค์ประกอบ คือ เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ ใน 6 บริเวณ คือ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 5 บ้านท่า
ไทร หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
โบราณสถานวัดท้ายยอ และโบราณสถานวัดแหลมพ้อ ค่าเฉลี่ยรวมระดับอ่ืน ๆ รองลงไป คือ ระดับ
ปานกลาง 1 องค์ประกอบ ระดับน้อย และ น้อยท่ีสุด ไม่มี 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 
(1) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมระดับมากที่สุด ระดับมาก 

ระดับปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ งานประเพณี
ท าบุญเดือนสิบ และงานประเพณีชักพระ ระดับน้อยที่สุด ไม่มี 

(2) สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับ

มากที่สุด 4 องค์ประกอบ คือ กระเบื้องเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง 2 บริเวณ คือ หมู่ที่ 1 อ่าว
บ้านทราย และหมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่  การใช้โพงพางในทะเลสาบสงขลา เกาะยอ 2 บริเวณ คือ หมู่ที่ 
5 บ้านท่าไทร และหมู่ที่ 7บ้านป่าโหนด และการท าโคระ เพ่ือป้องกันแมลงวันทองท าลายผลไม้ 
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ ผ้าทอเกาะยอ การเลี้ยงปลาในกระชัง 3 บริเวณ คือ 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด และหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ การใช้โพงพางในทะเลสาบ
สงขลา เกาะยอ 3 บริเวณ คือ หมู่ที่ 1 อ่าวบ้านทราย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซาะ และหมู่ที่ 9 บ้านสวน
ใหม ่ค่าเฉลี่ยรวมในระดับอื่น ๆ รองลงไป คือ ระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ไม่มี 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 
(1) สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับ

มาก 1 องค์ประกอบ คือ เขากุฏิบริเวณหมู่ท่ี 1 อ่าวบ้านทราย   
 

1.3 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้วางแผนคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

ชุมชนเกาะยอ  

ผลการวิจัยสามารถไปใช้เป็นแนวทางการควบคุม มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน การอนุรักษ์และด ารง
รักษาสิ่งแวดล้อมเกาะยอให้ยั่งยืน ใน“แบบจ าลองกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง” 
ผลการวิจัยอาจน าไปใช้ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนอ่ืน ๆ อาทิ การ
สร้างทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและออกแบบโครงการ และการเสนอแนวทางการน าแผนและ
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ผังไปปฏิบัติ เพื่อวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเกาะยอ 
ในล าดับแรกควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนคนทั่วไปในพ้ืนที่ให้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
คุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ป้องกัน สงวนรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งบนผืนดิน ผืนน้ า และพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเล 
รวมไปถึงการรักษาภูมิประเทศและภูมิทัศน์ที่สวยงามอันเป็นอัตลักษณ์ของเกาะ ข้อเสนอแนะ
ภาพรวมในการวางแผนและผังเพ่ือจัดการกับองค์ประกอบและโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน 
สรุปได้ ดังภาพท่ี 99 ดังนี้ 

1.3.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

ทะเลสาบสงขลาบริเวณโดยรอบเกาะยอ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลชายหาดป่า ชายเลน และเวิ้งอ่าว 
คุ้งน้ า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโต
ของชุมชนในระดับมากที่สุด พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเล เป็นพ้ืนที่เปราะบางและอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (environmentally sensitive and fragril) 
จึงเสนอให้จัดท าแผนและผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนน้ าโดยรอบเกาะยอ 
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ.2558 ทั้งนี้อาจก าหนดแนวเขตควบคุมในระยะตั้งแต่จากฝั่งทะเลออกไป จนถึงแนวระยะห่าง 
500 เมตรโดยรอบเกาะยอ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์เพ่ือ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว 

ภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะยอ ป่าไม้ตามธรรมชาติบนภูเขาและเนินเขา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติที่ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก พ้ืนที่
เหล่านี้แสดงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเกาะยอ ตามทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ผู้วิจัยเสนอให้ก าหนดเป็น “พ้ืนที่
เขียว หรือ GreenPrint” ของเกาะยอ ที่มีคุณค่าสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการสงวนรักษาและ
อนุรักษ์ไม่พัฒนา เป็นบริเวณที่ควรควบคุมการเติบโต (controlled growth areas) และจ ากัดการ
เติบโต (restricted growth areas) หรือไม่ควรเติบโต (no-growth areas) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้รับการประเมินว่ามีผลกระทบ
จากการเติบโตของชุมชนในระดับมาก และระดับปานกลาง ตามทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) พ้ืนที่เหล่านี้
เสนอแนะให้ก าหนดเป็น “พ้ืนที่เขียว หรือ GreenPrint” ของชุมชนเกาะยอ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
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และสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการสงวนรักษาและอนุรักษ์ไม่พัฒนา เป็นบริเวณที่ควรควบคุม
การเติบโต (controlled growth areas) และจ ากัดการเติบโต (restricted growth areas) หรือไม่
ควรเติบโต (no-growth areas) 

1.3.2 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างข้ึน 

อาคารและสิ่งก่อสร้างในเกาะยอทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการเติบโตของชุมชนในระดับ
มากที่สุด และระดับมาก แสดงถึงความรุนแรงและมีความเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมชุมชน  เกาะยอโดยเฉพาะ ตามกระบวนการและวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฉบับใหม่ โดยแยกจากผังเมืองรวมท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือจะได้จัดท าผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และก าหนดมาตรการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น  

โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกชุมชนที่ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดหาให้บริการแก่
ประชากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ตามแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ผู้วิจัยเสนอแนะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
ชุมชนเกาะยอโดยเฉพาะ ตามกระบวนการและวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ใหม่ โดยแยกจากผังเมืองรวมท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือจะได้จัดท าผังโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นโครงข่าย
และระบบสอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาใหม่ๆ และการเติบโตของชุมชนใน
อนาคตที่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้สะดวกจากทุกพ้ืนที่ในเกาะยอ 
โดยเฉพาะโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และถนนบริการ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เป็นโครงข่ายและ
ระบบที่ดีครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 

สถาบันทางศาสนาเป็นสถานที่ที่มักจะไม่มีการรื้อท าลาย หรือเปลี่ยนแปลงการใช้เป็นอย่าง
อ่ืน ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอฉบับใหม่ ควรก าหนดเขตกันชน (buffer zone) 
โดยรอบสถานที่ เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดควบคุมความสูงสิ่งก่อสร้างโดยรอบ 
ไม่ให้บดบังหรือสร้างผลกระทบกับศาสนสถาน หรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการปลูกสร้าง ต่อ
เติม หรือดัดแปลงอาคาร โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ  สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เสนอแนะให้
ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันและคุณค่าทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมของเรือนไทยพ้ืนถิ่นเกาะยอ เพ่ือ
แสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่ามีคุณค่าสูง ก็อาจประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ห้ามการ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อท าลาย หรืออาจใช้มาตรการทางบวก ด้วยการส่งเสริมให้มีการอนุรั กษ์ ยก
ย่อง เชิดชู และให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการอนุรักษ์  
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โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อยู่แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน เช่น ส านักสงฆ์เขากุฏิ
และบ่อน้ าพิบูลสงคราม เสนอแนะให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หากมีการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยอฉบับใหม่ ควรก าหนดเขตกันชน (buffer zone) โดยรอบ
โบราณสถาน เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดควบคุมความสูงสิ่งก่อสร้างโดยรอบ 
ไม่ให้บดบังหรือสร้างผลกระทบกับโบราณสถาน หรือ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการปลูกสร้าง ต่อ
เติม หรือดัดแปลงอาคาร โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก็ได้ 

1.3.3 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนามธรรม 

วัฒนธรรมประเพณี งานท าบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา จัดขึ้นตามเทศกาลและวาระอัน
ควร ควรส่งเสริมให้จัดขึ้นเป็นประจ าตามวาระเพ่ือเป็นสีสันและชีวิตชีวาของชุมชนเกาะยอ ใน
ขณะเดียวกันก็ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลของวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ โดย
เผยแพร่ทั้งทางข้อมูลด้านคุณค่าความส าคัญ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (eco-tourism) ให้เป็นโครงข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
สื่อ social media รวมทั้งการบรรจุเนื้อหาในบทเรียน และการเรียนโดยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
นั้นๆ เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่เข้าใจถึงความส าคัญ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนเกาะยอ  

ผ้าทอเกาะยอ กระเบื้องเกาะยอ และโคระ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
ควรสนับสนุนให้ยังคงมีการผลิตในสถานที่จริงดั้งเดิมไว้ ด้วยการก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
เครือข่ายการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกาะยอ ในการ
อนุรักษ์อาคารบ้านเรือนควรกระตุ้นให้มีการน ากระเบื้องเกาะยอไปทดแทนกระเบื้องเดิมที่ช ารุด
เสียหาย ส่วนการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีจ านวนมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
ท าให้เกิดน้ าเสียจากตะกอน การให้อาหาร การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงในทะเลสาบ รวมทั้ง
เส้นทางการไหลเวียนของน้ าในทะเลสาบไม่ถูกปิดกั้น จึงเสนอให้จัดท าแผนและผังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนน้ าโดยรอบเกาะยอ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558  ทั้งนี้อาจ
ก าหนดแนวเขตควบคุมในระยะตั้งแต่จากฝั่งทะเลออกไป จนถึงแนวระยะห่าง 500 เมตรโดยรอบเกาะ
ยอ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์เพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณดังกล่าวร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอ่ืนๆ 
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1.3.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเกาะยอมีสิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้อยู่เพียงแห่งเดียว คือ เขากุฏิ มีบทบาทเป็นภูมิสัญลักษณ์ ของเกาะทั้งด้านกายภาพ และจิต
วิญญาณ เพ่ือคุ้มครองภูมิสัญลักษณ์ของชุมชนเกาะยอ ผู้วิจัยเสนอให้ อบต.เกาะยอ ใช้อ านาจตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศเขตห้ามปลูกสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารโดยรอบเขา
กุฏิ พร้อมทั้งก าหนดข้อบัญญัติควบคุมความสูงของสิ่งก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวไม่ให้บดบังและ
ท าลายภูมิทัศน์บนยอดเขากุฏิ 
 

2. ข้อจ ากัดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา” นี้เป็นการศึกษาเพ่ือหา
ผลสรุปในขั้นแรกเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ 

1. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในบริบทสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนชนบทเกาะยอยังมีน้อยเกินไป 
เนื่องจากเกาะยอมีเนื้อท่ีกว้างใหญ่ ประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมจ านวนมาก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาการวิจัยครั้งนี้จึงยังไม่ครอบคลุม
และละเอียดเพียงพอ และไม่ได้มีการศึกษาเชิงลึกทางชีวภาพและความหลากหลายในด้านสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ซึ่งมีการศึกษาเพียงแค่ด้านกายภาพ ดังนั้นในการศึกษาผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและ
การเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอาจไม่ละเอียดหรือเป็นผลกระทบในระดับที่ถูกต้อง
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง หรืออาจไม่ครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนๆ ในเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ 

2. การวิจัยยังไม่ได้ศึกษาครอบคลุมไปถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
ชายหาด และป่าชายเลน ไม่ได้มีการวัดและทดสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานถึงการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของน้ าในทะเลสาบสงขลาในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และการใช้โพงพางและไซนั่ง
ในทะเลสาบสงขลา ไม่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เขียว (GreenPrint) เช่น ป่าไม้ สวน และ
พ้ืนที่เกษตรกรรมในเกาะยอ ด้วยข้อมูลเชิงประมาณในช่วงระยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่มี
การจดบันทึกอย่างเป็นทางการ 

3. การวิจัยยังไม่ได้ศึกษาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการขยายตัวของชุมชน 
เพ่ือแสดงการลดหรือเพ่ิมของพ้ืนที่ชุมชนเกาะยอในช่วงระยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่ได้
ศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรซึ่งจะแสดงผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจน เช่น ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้น 
สถิติอุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ที่ท าหน้าที่เป็นทั้งถนนสายหลักของ
เกาะยอและถนนทางหลวงผ่านเมืองเชื่อมชุมชนระหว่างฝั่งอ าเภอเมืองสงขลากับฝั่งอ าเภอสิงหนคร 



  347 

รวมทั้งทางหลวงชนบทและถนน รพช. ทั้ง 4 สาย ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นถนนกระจายการจราจรจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เข้าสู่พ้ืนที่ด้านในชุมชนเกาะยอ 

4. กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ยังมีจ านวนน้อย กล่าวคือ มี
เพียง 150 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 ซึ่งไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร และมีความ
คลาดเคลื่อนสูง รวมทั้งขาดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ในเชิงลึก 

5. ในการวิจัย เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ไม่ได้น าผลการวิจัยที่ได้กลับไปตรวจสอบกับความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเกาะยอ ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรน าผลที่ได้กลับไปตรวจสอบเพ่ือ
ยืนยันความคิดเห็นของชาวชุมชนเกาะยอ ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ และมีความเห็น
ที่เห็นด้วยหรือขัดแย้งกับผลวิจัยอย่างไร 

 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยข้ันต่อไป 

จากข้อจ ากัดในการวิจัยที่กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ
วิจัย และหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนที่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ของชุมชนเกาะยอ เพ่ือการคุ้มครอง
ป้องกัน อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. การวิจัยที่เป็นเชิงลึกอย่างละเอียด เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุด 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในบริบทสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนชนบท
เกาะยอที่ ประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมจ านวนมาก ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการวิจัยให้ครอบคลุมและละเอียดเพียงพอ นอกจากนี้
ควรท าการศึกษาเชิงลึกทางชีวภาพและความหลากหลายในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพ่ือให้
การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เป็นไปละเอียดและเป็นผลกระทบในระดับที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง ครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนๆ ใน
เชิงลึกทั้งหมด 

2. การวิจัยผลกระทบต่อระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
ชายหาด และป่าชายเลน ใช้วิธีการวิจัยที่สามารถวัดและทดสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานถึงการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าในทะเลสาบสงขลาในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง และการใช้
โพงพางและไซนั่งในทะเลสาบสงขลา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เขียว (GreenPrint) เช่น 
ป่าไม้ สวน และพ้ืนที่เกษตรกรรมในเกาะยอ ด้วยข้อมูลเชิงประมาณในช่วงระยะจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ที่มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ 
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3. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการขยายตัวของชุมชน เพ่ือแสดงการลดหรือเพ่ิม
ของพ้ืนที่ชุมชนเกาะยอในช่วงระยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการวิจัยด้านวิศวกรรมจราจรเพ่ือหา
ผลกระทบเชิงปริมาณที่ชัดเจน เช่น ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้น สถิติอุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ บนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ถนนสายหลักของเกาะยอและถนนทางหลวงผ่านเมือง ทางหลวงชนบท
และถนน รพช. ทั้ง 4 สาย ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นถนนกระจายการจราจร เข้าสู่พ้ืนที่ด้านในชุมชนเกาะ
ยอ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและผังเมืองให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
ต่อไป 

4. การเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น ทั้งนี้
ควรก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 
95 และยอมให้คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 เพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาด สามารถน าไปค านวณ
และวิเคราะห์ สรุปผลได้อย่างแม่นย า และมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ 
ครอบคลุมถึงคนภายนอกพ้ืนที่วิจัย รวมทั้งควรมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ในเชิงลึกอีก
ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลการวิจัยอย่างละเอียดลึกซึ้ง และครบถ้วน 

5. การวิจัยแบบประชาชนมีส่วนร่วม (participatory research) ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนใน
พ้ืนที่วิจัยมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวิจัยขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยเมื่อได้
ผลการวิจัย แล้วควรน ากลับไปตรวจสอบกับความคิดเห็นของชุมชน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง และ
ตรวจสอบความเห็นว่าเห็นด้วยหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยอย่างไร 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน

ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา” เป็นการศึกษาใน
รายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ได้ผลตามที่คาดไว้ว่าจะได้รับ ครบทั้ง 3 ข้อ ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการวางแผนคุ้มครอง
ป้องกันสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนเกาะยอในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังมีข้อจ ากัดใน
ประเด็นต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อการวิจัยที่มีรายละเอียดในเชิงลึก 
และมีมิติที่กว้างขึ้นส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือท าการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป เพ่ือให้
งานวิจัยในหัวข้อนี้ได้ผลสรุปที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

Bell and Morse. (1999). Measuring Sustainability : Learning From Doing. London: 
Earthscan Publications. 

Duany, A., Feff Speck, and Mike Lydon,. (2010). The Smart Growth Manual. New York: 
McGraw-Hill. 

Lang, J. (2005). Urban Design: A Typology of Procedures and Products. Oxford: 
Architectural Press. 

Lynch, K. (1960). The images of the city. Cambridge: The MIT Press. 
Lynch, K. (1981). A Theory of City Form. Cambridge: The MIT Press. 
Meadows, D. H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens III, W,. (1972). The Limits to 

Growth.  New York, Universe Books. 
Speiregen, P. D. (1965). Urban Design: The architecture of Towns and City. New York: 

McGraw-Hill. 
Trancik, R. (1986). Finding Lost Space: Theories of Urban Design. New York: Van 

Nostrand. 
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (Producer). (2551). เข้าถึงเมื่อ 

25 พฤศจิกายน 2560 Retrieved from 
http://download.asa.or.th/03media/04law/ha/mr51.pdf 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา (Producer). (2548). เข้าถึงเม่ือ 25 
พฤศจิกายน 2560. . Retrieved from 
https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/122_124_271248_56.pdf 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสงขลา (Producer). (2540). เข้าถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 
2560.  

. Retrieved from https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/114_24_240640_53.pdf 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Producer). (2560). รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน

ประจ าปี พ.ศ.2560. เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2560. Retrieved from 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rco
de=90&statType=1&year=60  

กรมการปกครอง กองราชการส่วนต าบล. (2560). คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

 

http://download.asa.or.th/03media/04law/ha/mr51.pdf
https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/122_124_271248_56.pdf
https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/114_24_240640_53.pdf
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=90&statType=1&year=60
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=90&statType=1&year=60


  350 

 

ส่วนต าบลเกาะยอ (พ.ศ.2560-2562).  
กรมโยธาธิการและผังเมือง (Producer). (2560). กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

พ.ศ.2559. เข้าถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2560. Retrieved from 
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/2560/134_4a_130160.PDF 

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2561a). พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518. เข้าถึงเม่ือ  20 สิงหาคม 
พ.ศ.2560. .   Retrieved from 
http://pvnweb.dpt.go.th/phuket/phuket_web2/sites/default/files/.pdf 

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2561b). พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518. เข้าถึงเม่ือ  20 สิงหาคม. 
.   Retrieved from 
http://pvnweb.dpt.go.th/phuket/phuket_web2/sites/default/files/.pdf 

กรมศิลปากร (Producer). (2560). โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พศ 2504. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. Retrieved from 
http://www.finearts.go.th/plugins/2012-11-27-14-10-05/พรบ-2/item/ 

กรมศิลปากร (Producer). (2561). พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2504. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. . Retrieved from 
http://www.finearts.go.th/fad1/plugins/.html 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2539). พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535.  เข้าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2560. .   Retrieved from 
https://deqp.go.th/media/36157.pdf 

กฤตยา ไชยกาฬ. (2553). "การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารในต าบลเกาะ
ยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา "วิทยานิพนธ์ ผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

กฤษ เพ่ิมทันจิตต์. (2536). ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง. กรุงเทพฯ : 
บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จ ากัด. 

ก าธร กุลชล. (2545). การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร การติดตามหาค าตอบในรอบ 40 ปี. 
นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 

กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ. (2545). “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถ่ินฐานจากชุมชนน้ าสู่เมืองบกใน
พ้ืนที่เมืองฝั่งธนบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. (2527). ภูมิศาสตร์เมือง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยวัฒนาพานิช 
จ ากัด. . 

 

http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/2560/134_4a_130160.PDF
http://pvnweb.dpt.go.th/phuket/phuket_web2/sites/default/files/.pdf
http://pvnweb.dpt.go.th/phuket/phuket_web2/sites/default/files/.pdf
http://www.finearts.go.th/plugins/2012-11-27-14-10-05/
http://www.finearts.go.th/fad1/plugins/.html
https://deqp.go.th/media/36157.pdf


  351 

 

ชญานุตม์ ถาวโรฤทธิ์พงษ์. (2560). "การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา" วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม. (2544). "ศึกษาแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา" 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.    

ชุตินันท์ สาแก้ว. (2554). "การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานและการพัฒนาเมือง
นครปฐม เพื่อการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. (2554). "โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคาน" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561a). ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้า
เมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ 
ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557. เข้าถึงเมื่อ  21 สิงหาคม 
2560. .  

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561b). ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.
2558 เข้าถึงเม่ือ  21 สิงหาคม 2560. . Retrieved from 
http://www.onep.go.th/topics/14254 

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561c). ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดให้ท้องที่เขตอ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษเข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2560.  . Retrieved from 
http://www.onep.go.th/topics/14424 

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561d). กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง 
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ตัวอย่าง เช่น โบราณสถานวัดท้าย

 

http://www.onep.go.th/topics/14254
http://www.onep.go.th/topics/14424


  352 

 

ยอ โบราณสถานวัดแหลมพ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน โดยประกาศของกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถานเล่มที่ 114 พิเศษ 81 
ง ประกาศเม่ือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 เข้าถึงเมื่อ  20 สิงหาคม 2560. . Retrieved 
from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/081/5.PDF 

 
 
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561e). เทศบัญญัติ

เทศบาลนครสงขลา เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ประเภท ในเขตท้องที่เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษท่ี 21 ง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2557 เข้าถึงเม่ือ  20 สิงหาคม 2560. . Retrieved from 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/021/30.PDF 

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Producer). (2561f). ประกาศกรม
โยธาธิการและผังเมือง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการ
วางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
129/ ตอนพิเศษท่ี 133 ง หน้า233/ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เข้าถึงเม่ือ  20  
สิงหาคม  2560.  

 . Retrieved from 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/021/30.PDF 

ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม. (2545). “การศึกษาสัดส่วนเรือนมงคลสูตร ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. (2549). กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลัง
พัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. . 

นิตินัย สาริวาท. (2533). "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองสงขลา" วิทยานิพนธ์ ผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.    

ปริญญา นุตาลัย. (2535). ความเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับมธัยมศึกษาของไทยในสิ่งแวดล้อม 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.  

ปริญญา นุตาลัย. (2549). อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสิ่งแวดล้อมไทย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/081/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/021/30.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/021/30.PDF


  353 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พรบ.ฉบับที่ 5 (Producer). (2535). ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเขต
ควบคุมมลพิษ. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน  2560. Retrieved from 
http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/8102535law5.pdf 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (Producer). (2522). เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2560. . Retrieved from 
http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Producer). (2535). กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม.พระราชบัญญัติโรงแรม. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน  2560. Retrieved 
from https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/cate8 

มนธิรา เสรีเวสารัตน์. (2561). "การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์: 
กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา" วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงพ้ืนที่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.    

รอสณา เจ๊ะเลิม. (2560). กระเบื้องดินเผาเกาะยอ. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2560.   Retrieved from 
https://issuu.com/rosnajealem/docs/deh5 

รายงานขององค์การบริการส่วนต าบลเกาะยอ. (2560). สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะยอ พ.ศ.2560.  

วงศิยา วงศ์พิศาล. (2557). "การสงวนรักษาระบบนิเวศล าน้ าในบริเวณการตั้งถิ่นฐานลักษณะชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช โดยแนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และร่องรอยพ้ืนที่เขียวเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน "วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.    

วศิน อิงคพัฒนากุล. (2548). การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม. นครปฐม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

วิมลสิทธิ์ หรยางกูล. (2537). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ (Producer). (2560). สถาบันทักษิณคดีศึกษา. เขา้ถึงเมื่อ 15 มีนาคม  
2561. . Retrieved from https://twitter.com/hashtag/สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2550). สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม. กรุงเทพฯ : 

 

http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/8102535law5.pdf
http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf
https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/cate8
https://issuu.com/rosnajealem/docs/deh5
https://twitter.com/hashtag/


  354 

 

เอ็กซเปอร์เน็ท. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองสงขลา. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559. Retrieved from 

http://203.114.112.233/TDR/PDF/900106.pdf 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ค. ม. (2549). แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม. 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 
 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Producer). (2560). พรบ.ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ. เข้าถึง
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. Retrieved from http://www.onep.go.th/wp-
content/uploads/8102535law5.pdf 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2555). "กิจกรรมทางเศรษฐกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555." 30 สิงหาคม.    

สิทธิพร ภิรมย์รื่น. (2555). การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สิทธิพร ภิรมย์รื่น. (2561). การวางผังและออกแบบเพื่อการเติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สิทธิพล กุสุมอรัญญา (Producer). (2560). การเปรียบเทียบการเติบโตตามปกติและการพัฒนาให้เป็น
เมืองกระชับ. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2560. Retrieved from 
http://cmc.bangkok.go.th/bmaitev/web/uploads/14.pdf 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2523). สารานุกรมภาคใต้. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สยามเพรส เมเนจเม้นท์ 
จ ากัด.  

สุรัสดา นิปริยาย. (2543). “แนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

องค์การบริการส่วนต าบลเกาะยอ. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริการส่วนต าบลเกาะยอ. 
(พ.ศ.2561-2564) เข้าถึงเม่ือ  30 สิงหาคม 2560. Retrieved from 
http://www.kohyor.go.th/strategy/?cid=11 

อัญชลี ตันวานิช. (2532). "การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะ
ยอและบริเวณพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา " วิทยานิพนธ์่ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

 

http://203.114.112.233/TDR/PDF/900106.pdf
http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/8102535law5.pdf
http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/8102535law5.pdf
http://cmc.bangkok.go.th/bmaitev/web/uploads/14.pdf
http://www.kohyor.go.th/strategy/?cid=11


  355 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ท่านเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชนเกาะยอมีผลกระทบในทางลบตอ่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแต่ละประเภท มากน้อยเพียงใด 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข ตารางแสดง 

จ่านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าต่่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 
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  ตารางแสดงจ่านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าต่่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 กลุ่ม) 
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ตารางแสดงจ่านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าต่่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 กลุ่ม) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มที่ 1บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะยอ  
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลุ่มที ่1บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะยอ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (กลุ่มที่ 1บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพืน้ที่เกาะยอ) (ต่อ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (กลุ่มที่ 1บุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในพืน้ที่เกาะยอ) (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กลุ่มที่ 2 ผู้น่าชุมชนในท้องถิ่นพื้นที่วิจัยเกาะยอ 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (กลุ่มที่ 2 ผู้น่าชุมชนในท้องถ่ินพื้นที่วิจัยเกาะยอ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (กลุ่มที่ 2 ผู้น่าชุมชนในท้องถ่ินพื้นที่วิจัยเกาะยอ) (ต่อ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (กลุ่มที่ 2 ผู้น่าชุมชนในท้องถ่ินพื้นที่วิจัยเกาะยอ) (ต่อ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (กลุ่มที่ 2 ผู้น่าชุมชนในท้องถ่ินพื้นที่วิจัยเกาะยอ) (ต่อ) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ)  
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ) (ต่อ) 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลุ่มที่ 3 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ) (ต่อ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจีรนันท์ แป้นชาตรี 
วัน เดือน ปี เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532 
สถานที่เกิด สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การผังเมือง) คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
สงขลา   
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1 ซอย 3 ถนนชัยมงคล ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90000   
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