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Abstract 
 

Code of project:  A80/2560  
Project name:   The Community’s Master Plan to Promote Agro-Cultural  

Tourism Base on Spatial Configuration and Socio-Cultural Network 
of Rubber Planters, A case study of Khuanjong Village, Namom 
District, Songkhla Province 

Researcher name:  Miss Tapanee Rattanathavorn, Mr. Pornchai Jittiwasurat 
 

The objectives of the research study, The community’s master plan to promote agro-cultural 
tourism base on spatial configuration and socio-cultural network of rubber planters, a case study of 
Khuanjong village, Namom district, Songkhla province, are as follows. Firstly, the research to study and 
analyze physical, social and cultural characteristics of rubber planters in Khuanjong village, Namom 
district, Songkhla province. The second objective is to analyze and test relationships of spatial 
configuration and socio-cultural networks, related to development the Khuanjong Village’s 
masterplan. The third objective is develop the Khuanjong Village’s masterplan to promote agro-
cultural tourism that can support future expansion and urbanization. This was conducted using 
secondary data obtained from documents, statistics, maps, satellite images and aerial photographs, 
used to analyze with overlapping techniques, the Space Syntax program analysis, survey, an interview, 
and workshops. The results show that The Khuanjong Village’s masterplan to promote agro-cultural 
tourism base on spatial configuration and socio-cultural network of rubber planters ; consists of 4 
projects, (1)Tourism area development and activities development plan (2)Tourism route networks 
development and accessibility tourism area plan (3) Tourism land use plan (4) Tourism management 
and amenities plan. Research suggestion for spatial planning, government plans and policies should 
focus on agricultural communities, agricultural area, physical elements, ecology systems, traditional 
houses and transportation systems, etc., as well as people with a way of life, culture, and traditions 
related to agricultural systems. In addition, the government sector should focus on the community’s 
master plan to promoting agro-cultural tourism of rubber planters, by allowing the community to 
participate in all process, to reflect knowledge and understanding readiness as well the need for 
support tourism. 

 
Keywords:  Community Master Plan Agro-Cultural Tourism Spatial Configuration 
Rubber Planters 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

  
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบัน เครื่องมือส ำคัญที่มักถูกใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำชุมชน ได้แก่ 
“แผนแม่บทชุมชน” (community master plan) เนื่องจำกเป็นแผนที่เกิดจำกกระบวนกำรที่คนในชุมชน
นั้นๆ เป็นผู้สร้ำงเครื่องมือ สืบค้นข้อมูล ประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำชุมชนเอง 
เพ่ือใช้แก้ปัญหำหรือก ำหนดทิศทำงที่จะน ำชุมชนไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร (อ้ำงใน ธีรัศมิ์ พูลนวล, 2558) 
ดังที่เสรี พงศ์พิศ กล่ำวว่ำ กำรท ำแผนแม่บทชุมชน คือ กำรวิจัยของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน หรือ
เรียกว่ำ “กำรท ำประชำพิจัยและพัฒนำ” (People Research and Development-PR & D) (เสรี พงศ์พิศ, 
2550: 25) แผนแม่บทชุมชนจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คนในชุมชนได้มีโอกำสเรียนรู้
ร่วมกัน มีส่วนร่วมในกำรคิด ก ำหนดแนวทำงและท ำกิจกรรมกำรพัฒนำร่วมกัน ยึดหลักกำรพ่ึงตนเอง ลด
กำรพ่ึงพำภำยนอก โดยค ำนึงถึงศักยภำพ ทรัพยำกร ภูมิปัญญำ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก จึงกล่ำวได้ว่ำเป็นแผนของชุมชน ด ำเนินกำรโดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง 
แตกต่ำงจำกแผนที่ภำครัฐจัดท ำขึ้นเพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณเป็นหลัก (กรมกำรพัฒนำชุมชน, 2553: 5) 
แผนชุมชนนับเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญที่ท ำให้ชุมชนท้องถิ่นค้นพบตัวเอง สร้ำงจิตส ำนึกใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด 
เกิดควำมสมำนฉันท์ ร่วมกันแก้ไขปัญหำสังคมและลดปัญหำควำมยุ่งยำกของชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยใช้กำร
ส ำรวจเป็นเครื่องมือที่ท ำให้ค้นพบปัญหำ ควำมต้องกำรและศักยภำพของตนเอง (อัมพร แก้วหนู . 
บรรณำธิกำร: 2550, 9-11) ดังที่ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ วะสี กล่ำวว่ำ “กระบวนกำรจัดท ำแผน
ชุมชนเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง (interactive learning interaction) อันเป็นกระบวนกำรทำง
ปัญญำที่ทรงพลัง” (กรมกำรพัฒนำชุมชน, 2553: 5) 

กำรพัฒนำชุมชนผ่ำนกำรวำงแผนแม่บทชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบและวำงผังชุมชน
หรือกำรวำงผังเมืองที่ดีนั้น ได้มีกำรออกแบบกระบวนกำรศึกษำหรือกำรหำแนวทำงที่หลำกหลำยผ่ำน
งำนวิจัย ตลอดจนโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้แผนแม่บทที่จัดท ำขึ้นประสบควำมส ำเร็จ โดยทั่วไปพบว่ำ มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท ำควำมเข้ำใจวัฒนธรรม รำกเหง้ำ วิถีชีวิต จำรีตประเพณี ทรัพยำกร อำคำร 
สภำพแวดล้อม ฯลฯ แล้วท ำกำรวิเครำะห์ศักยภำพ ปัญหำ โอกำสและภำวะคุกคำมต่ำงๆ ของพ้ืนที่ 
ตลอดจนกำรร่วมหำรือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับกำรเรียนรู้จำกตัวอย่ำงและกำรถอดบทเรียน
ควำมส ำเร็จของชุมชนอ่ืน เพ่ือให้ได้แผนชุมชนที่ดีที่สุดและมีรูปแบบเหมำะสมกับชุมชนนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรท ำควำมเข้ำใจชุมชนอย่ำงแท้จริงนั้น ควรเริ่มต้นจำกกำรท ำควำมเข้ำใจในลักษณะเชิงพ้ืนที่หรือ
โครงสร้ำงเชิงสัณฐำน (spatial morphological structure) ของชุมชนก่อน ดังที่  Hillier and Hanson 
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(1984) กล่ำวว่ำ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจลักษณะ “โครงสร้ำงเชิงสัณฐำนพ้ืนที่” (spatial structure หรือ 
urban morphology) ซึ่งเป็นรูปแบบควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงของพ้ืนที่ (spatial configuration) จำก
องค์ประกอบทำงกำยภำพตำมที่ปรำกฏอยู่ในชุมชนและเมืองว่ำมีรูปร่ำง (shape) รูปทรง (form) อย่ำงไร 
และรูปร่ำงรูปทรงนั้นมีตรรกะของเหตุหรือผลที่เกี่ยวข้องมำจำกปัจจัยใด รูปร่ำงรูปทรงนี้มำจำกระบบพ้ืนที่
ว่ำง รวมทั้งโครงข่ำยกำรสัญจรที่จ ำแนกออกจำกมวลอำคำร และเชื่อมโยงกับย่ำนหรือพ้ืนที่รวมกลุ่มเพ่ือท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่คนในชุมชนด ำเนินชีวิตหรือสัญจรอยู่ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่ต่อเนื่อง เกื้อหนุนกันหรือขัดแย้งกัน รวมทั้งลักษณะควำมนิยมหรือควำมหนำแน่นในกำรใช้พ้ืนที่นั้นๆ 
เพ่ือน ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบและวำงผังชุมชนได้อย่ำงเป็นระบบ เกิดกระบวนกำรที่สำมำรถท ำซ้ ำได้ (ไข
ศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548) โดยแสดงผ่ำน “แผนที่โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่” (spatial configuration map) หรือ
แบบจ ำลองเชิงสัณฐำน (spatial configuration model) จะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจลักษณะเชิงพ้ืนที่ของ
ชุมชนอย่ำงชัดเจน และเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรท ำแผนแม่บทชุมชน 

โดยทั่วไป โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่จะสะท้อนและสัมพันธ์กับต ำแหน่งที่ตั้งหรือกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน
เสมอ (Hillier and Hanson, 1984; Jones and Larkham, 1991) โครงข่ำยกำรสัญจรและพ้ืนที่ ว่ำง
สำธำรณะจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ถือเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและเอ้ือให้เกิด
กิจกรรมที่หลำกหลำย ส่งผลต่อเนื่องให้เมืองมีชีวิตชีวำ เกิดบรรยำกำศและคุณภำพชีวิตที่ดีต่อผู้อำศัยอยู่ 
(Jacobs, 1961) โครงข่ำยกำรสัญจรที่เชื่อมต่อกันอย่ำงมีประสิทธิภำพจะท ำให้คนในชุมชนและคนภำยนอก 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยแตกต่ำงกัน สำมำรถเดินทำงเพ่ือเข้ำถึง (move to) และสัญจรผ่ำน 
(move through) ไปยังบริเวณต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก (Hillier and Hanson, 1984) และมีประสิทธิภำพใน
กำรเหนี่ยวน ำให้เกิดกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic activities) ที่กระจำยตัวไปตำม
ศักยภำพของเส้นทำงนั้นๆ  จำกแนวคิด “กำรสัญจรอิสระ” (Theory of Natural Movement) (Hillier et 
al., 1993) มองว่ำ ระดับกำรสัญจรของผู้คนมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะกำรเชื่อมต่อของโครงข่ำยใน
พ้ืนที่ โดยพบว่ำ บำงบริเวณมีควำมเงียบสงบ และในบำงบริเวณมีควำมคึกคักจอแจ ส่งผลสืบเนื่องให้
กระจำยกิจกรรมไปในบริเวณต่ำงๆ อย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตำมแนวคิด “กระบวนกำรเศรษฐสัญจร” 
(Theory of Movement Economy Process) (Hillier, 1996) ที่อธิบำยว่ำ กิจกรรมที่ต้องกำรควำมสงบ
หรือไม่ต้องพ่ึงพำกำรสัญจรของผู้คน เช่น พักอำศัย มีแนวโน้มเกำะตัวอยู่ในบริเวณที่มีศักยภำพกำรเข้ำถึง
ต่ ำ ส่วนกิจกรรมที่ต้องกำรควำมพลุกพล่ำน เช่น กิจกรรมกำรค้ำ มักกระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่มีศักยภำพกำร
เข้ำถึงสูง และมักจะเพ่ิมกำรสัญจรให้เกิดมำกขึ้นเสมือนเป็น “ตัวดึงดูด” (attractor) ที่จะดึงดูดผู้คนและ
กิจกรรมกำรค้ำให้เพ่ิมขึ้นเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier effects) ส่งผลให้พ้ืนที่มีโครงข่ำยกำรสัญจรที่
สำนกันอย่ำงหนำแน่น (grid intensification) และมีกิจกรรมกำรค้ำเข้มข้นกว่ำบริเวณอ่ืน ปรำกฏเป็นย่ำน
ค้ำขำยที่คึกคักควบคู่กับพ้ืนที่ทั่วไปที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจำยตัวอยู่ในชุมชน เป็นลักษณะของ “ศูนย์กลำง
เมืองที่มีชีวิต” (live center) ภำยใต้ทฤษฎี “กระบวนกำรเกิดสัณฐำนศูนย์กลำง” (Theory of Spatial 
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Centrality as a Process) (Hillier, 2000) ซึ่งเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศำสตร์ด้ำนสัณฐำนวิทยำเมือง 
(Urban Morphology) ทีจ่ะเกิดขึ้นและสัมพันธ์กันทั้งระบบ 

กำรวิเครำะห์โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ เป็นกำรวิเครำะห์รูปแบบโครงข่ำยกำรสัญจร พ้ืนที่ว่ำงและควำม
เป็นสัณฐำนศูนย์กลำง ด้วยกำรสร้ำงแบบจ ำลองเชิงสัณฐำน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท ำนำยรูปแบบ
กำรสัญจรในพ้ืนที่เมืองที่ต้องกำรวิเครำะห์ ตำมแนวคิดสัณฐำนวิทยำเมือง (Hillier and Hanson, 1984) 
จำกนั้นจึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) (Tuner, 2003) ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำ 
เส้นทำงใดมีศักยภำพกำรเข้ำถึงสูงสุด ปำนกลำงและต่ ำสุด แสดงผลตำมโทนสีรุ้ง (spectrum) โดยเส้นทำงที่
มีศักยภำพกำรเข้ำถึงสูง แสดงเป็นโทนสีร้อน เช่น สีแดง ส่วนเส้นทำงที่มีศักยภำพกำรเข้ำถึงต่ ำ แสดงเป็น
โทนสีเย็น เช่น สีฟ้ำน้ ำเงิน เป็นต้น เทคนิคกำรวิเครำะห์เชิงสัณฐำนนี้ เมื่อน ำมำวิเครำะห์พื้นที่ชุมชนจึงช่วย
ให้เข้ำใจถึงสภำพโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ของชุมชนกับลักษณะทำงสังคม ว่ำมีควำมสอดคล้อง ขัดแย้งกันหรือ
เกื้อหนุนกันอย่ำงไร  และหำกมีกำรพัฒนำเส้นทำงสัญจรเพ่ิมขึ้นในอนำคต ก็สำมำรถวิเครำะห์ถึงศักยภำพ
ของเส้นทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือก ำหนดกิจกรรมให้เหมำะสมได้ 

นอกจำกนั้น ต้องท ำควำมเข้ำใจมิติทำงสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องถึงนัยยะของเหตุและผลที่ท ำให้
เกิดรูปทรงสัณฐำนขึ้น เนื่องจำกอิทธิพลของกระบวนกำรทำงสังคมเป็นตัวผลักดันหรือมีอิทธิพลต่อพ้ืนที่
โดยตรง สอดคล้องกับแนวคิด “ตรรกะทำงสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่ในสังคม” (Social Logics of 
Space and Spatial Logics of Society) กล่ำวคือ ลักษณะทำงสังคมมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะ
เชิงพ้ืนที่ โดยโครงสร้ำงทำงสังคมได้ส่งผลต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ (spatial organization) และรูปแบบเชิง
พ้ืนที่ก็เป็นผลผลิตของอิทธิพลทำงสังคมเช่นกัน (Hillier and Hanson, 1984) ในท ำนองเดียวกัน ดังที่ 
ศรีศักร วัลลิโภดม กล่ำวว่ำ ในสังคมหนึ่งๆ คนในชุมชนจะก ำหนดกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือสร้ำงบ้ำนเรือนที่ต่ำงเป็น
เจ้ำของ และพ้ืนที่สำธำรณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กลำยเป็นลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นบน
พ้ืนที่ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554: 191) ในชุมชนจึงมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมที่ปรำกฏผ่ำนวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญำท้องถิ่น กิจกรรมและรูปแบบกำรใช้พ้ืนที่ ฯลฯ สั่งสมผ่ำนกำลเวลำจนกลำยเป็นมรดก
วัฒนธรรม (cultural heritage) ของท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งมีควำมน่ำสนใจ
ในกำรจัดเก็บและบันทึกอย่ำงเป็นระบบในรูปแบบ “แผนที่มรดกวัฒนธรรม” (Cultural heritage map) ซ่ึง
เป็นเครื่องมือและกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในชุมชนที่ช่วยให้ค้นพบหลักฐำนและมุมมองที่
ต่ำงออกไป เป็นกำรน ำสิ่งที่เข้ำใจยำกมำถ่ำยทอดในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย แสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
วัฒนธรรมและกำยภำพ องค์ควำมรู้ที่ได้ยังสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดให้คนรุ่นต่ำงๆ และต่อยอดพัฒนำเป็น
โครงกำรใหม่ๆ ได้เป็นอย่ำงดี (ศศิธร โตวินัส, 2554) จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ แผนแม่บทชุมชนที่ดี ที่ชุมชนจะใช้
เป็นกรอบกำรพัฒนำชุมชนต่อไปนั้น ควรสร้ำงขึ้นจำกกำรประมวลผลกำรวิเครำะห์โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ที่
สัมพันธ์กับเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ เพ่ือให้แผนนี้เป็น “ภำพอนำคต” สะท้อนตัวตนของ
ชุมชนอย่ำงแท้จริง 
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ภำยใต้ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นต้นทุนที่แต่ละ

ชุมชนมีอยู่เดิมนั้น ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมบริบทที่แตกต่ำงกันไป ส ำหรับชุมชน
ชนบทซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีกำรท ำเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐำน หลำยชุมชนหมู่บ้ำนกลำยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทำงเลือก เรียกว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและเรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ ในพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูก กำรดูแลพืชพรรณ กำรเก็บเกี่ยว 
กำรแปรรูป กำรจัดจ ำหน่ำยเป็นสินค้ำเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงร่วมไปกับกำรพักผ่อน (Holinhoij, 1996 ; Goldberg, 1997 ; ร ำไพพรรณ 
แก้วสุริยะ, 2544) นับว่ำเป็นกำรเพ่ิมรำยได้แก่เกษตรกรนอกเหนือจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรเพียงอย่ำง
เดียว จุดเริ่มต้นของกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีข้อสังเกตว่ำ เกิดจำกกำรให้ควำมส ำคัญที่ตัว
สถำนที่หรือไร่ สวน ฟำร์มที่น่ำสนใจ แล้วสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้เที่ยวชมเป็นจุดๆ โดยมักเน้น
กิจกรรมที่เป็นที่นิยมหรือมีอยู่เดิมเป็นหลัก และบำงครั้งจะท ำตำมกันในรูปแบบที่คล้ำยกัน ขำดกำรเล่ำ
เรื่องรำวอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่อง จึงเป็นกำรท่องเที่ยวแบบแยกส่วนที่ยังไม่เกิดกำรบูรณำกำรให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยเฉพำะมิติสังคมวัฒนธรรมชำวสวน ซึ่งเป็นตัวบอกเล่ำเรื่องรำวที่เป็นตัวตนในวิถีกำรท ำเกษตรกรรมที่
สอดคล้องกัน ในขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนบำงแห่งมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงกิจกรรมและ
สิ่งก่อสร้ำงเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยว จนลืมเอกลักษณ์เฉพำะตัวของชุมชนไป รวมทั้ง ยังไม่เกิดกำร
กระจำยรำยได้สู่คนในพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง มีเพียงคนบำงกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ จึงไม่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืน
แก่คนในท้องถิ่น 

ส ำหรับชุมชนเกษตรกรรมซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีกำรท ำสวนยำงพำรำมำกถึง 
19.2 ล้ำนไร่หรือร้อยละ 56 ของพ้ืนที่ท ำสวนทั่วประเทศ โดยมำกกว่ำหนึ่งล้ำนสวนหรือร้อยละ 80 ของกำร
ท ำสวนยำงพำรำนั้นเป็นสวนยำงขนำดเล็ก  จำกชุมชนหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ชนบท กว่ำร้อยละ 93 เป็นสวน
ยำงขนำดเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่ภำคใต้ (บัญชำ สมบูรณ์สุข, 2546)  นับว่ำมีสัดส่วนที่สูง แต่ยังไม่เป็นที่นิยมและ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยอำจพบว่ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ก ำหนดร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นตัวดึงดูดและน่ำสนใจมำกกว่ำ เช่น ธรรมชำติที่สวยงำม 
สินค้ำพ้ืนเมือง ศำสนสถำนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เนื่องจำกกำรท ำสวนยำงพำรำถูกมองว่ำ เป็นเรื่อง
ปกติส ำหรับคนทั่วไป แต่แท้จริงแล้ว ภำยใต้วิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำงนั้น มีกำรสั่งสมภูมิปัญญำ
และสืบทอดกันมำช้ำนำน สอดแทรกอยู่ในกำรด ำเนินชีวิตของชำวสวนอย่ำงแนบเนียน จนเอ้ือให้เกิดกำรต่อ
ยอดไปสู่กำรท ำเกษตรกรรมอ่ืนๆ อย่ำงหลำกหลำย ด้วยกระบวนกำรท ำสวนยำงพำรำที่แตกต่ำงจำกกำรท ำ
สวนประเภทอ่ืน โดยเฉพำะเรื่องของขั้นตอนและเวลำที่ต้องท ำในช่วงกลำงคืนถึงเช้ำมืด ท ำให้ชำวสวน
สำมำรถใช้เวลำที่เหลือช่วงกลำงวันท ำงำนอย่ำงอ่ืนไปด้วยได้ ได้แก่ กำรปลูกพืชพรรณไม้หลำกหลำยชนิด 
ทั้งไม้ยืนต้น ผลไม้ ผักพ้ืนบ้ำน สมุนไพรต่ำงๆ ผสมผสำนในพ้ืนที่เดียวกัน เรียกว่ำ “สวนสมรม” หรือปลอย
ให้เติบโตร่วมกับต้นยำง ในอดีตเรียกว่ำ “ป่ำยำง” ตลอดจน กำรท ำนำปลูกข้ำว รวมทั้งอำจมีกำรเลี้ยงสัตว์
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รวมอยู่ด้วย เช่น ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ โค ปลำในบ่อหรือสระขุด ฯลฯ เพ่ือบริโภคและสร้ำงให้เกิดระบบนิเวศที่
เกื้อกูลกัน จึงเป็นกำรด ำเนินชีวิตที่เรียบง่ำยและพอเพียง  นอกจำกนั้น ชำวสวนยังประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นหัตถกรรม อำหำร ประมงน้ ำจืด งำนศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ที่ล้วนสร้ำงสรรค์จำก
ตัวตนของชำวสวนเอง นับว่ำวิถีชีวิตทำงสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำงนั้นมีควำมน่ำสนใจ หลำกหลำย 
ปรับเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำและฤดูกำล ไม่ว่ำจะเป็นรอบวัน รอบเดือนและรอบปี 

หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ เป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็ก ที่อยู่ติดกับอ ำเภอหำดใหญ่ 
จัดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ อันเป็นบริเวณหนึ่งที่มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ของภำคใต้ มี
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศเอ้ือต่อกำรท ำเกษตรกรรม สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ซึง่ยังคงสภำพควำมเป็นธรรมชำติ ผู้คนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จึงประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะ
กำรท ำสวนยำงพำรำที่มีมำตั้งแต่ในอดีตนับร้อยปี ผสมผสำนไปกับกำรปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ผลไม้ พืชผัก 
สมุนไพร ไม้ป่ำหำยำก ไม้เศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งในลักษณะที่เรียกว่ำ กำรท ำสวนสมรม ปลูกไว้ตำมหัวไร่ปลำย
นำและปลูกแยกแต่ละชนิด สภำพพ้ืนที่ของหมู่บ้ำนเป็นภูเขำสูงต่ ำ (ภำษำใต้เรียกว่ำ ควน) เป็นอำณำเขต
ล้อมรอบหมู่บ้ำน ส่วนใหญ่เป็นสวนยำงพำรำหรือป่ำยำง มีล ำคลองธรรมชำติและแอ่งเก็บน้ ำธรรมชำตขินำด
ใหญ่ ภำยในหมู่บ้ำนมีกำรตั้งถิ่นฐำนเกำะกลุ่มกันตำมวงศ์เครือญำติ ไม่นิยมอำศัยอยู่ในสวนยำง กลุ่ม
บ้ำนเรือนจะกระจุกและกระจำยอยู่บริเวณใจกลำงหมู่บ้ำน ท้ำยหมู่บ้ำนและตำมแนวถนน สวนยำงกระจำย
อยู่ร่วมกับพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ มีวัดภูเขำล้อม (วัดควนจง) โรงเรียนบ้ำนควนจง และที่ท ำกำรออมทรัพย์
ของหมู่บ้ำน เป็นศูนย์กลำงเพ่ือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของชำวบ้ำน (ฐปณี รัตนถำวรและพรชัย จิตติวสุรัตน์, 
2556) ซึ่งวัดควนจงจะเป็นวัดที่คนจำกอ ำเภอหำดใหญ่นิยมมำท ำบุญใส่บำตรเนื่องจำกเป็นวัดป่ำ ซึ่งมีควำม
เคร่งครัดของพระสงฆ์ ประกอบกับกำรเดินทำงที่ค่อนข้ำงสะดวก เนื่องจำกถนนสำยหลักในหมู่บ้ำนเป็น
ถนนลำดยำงที่สำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออกหมู่บ้ำนได้หลำยทำง ทั้งไปอ ำเภอหำดใหญ่ อ ำเภอนำหม่อม 
ตลอดจนตัวเมืองสงขลำ ท ำให้มีคนจำกภำยนอกใช้เป็นเส้นทำงลัด รวมทั้งเป็นเส้นทำงของกลุ่มนักปั่น
จักรยำนอีกด้วย  

ส่วนลักษณะทำงสังคมมีพ้ืนฐำนมำจำกกำรเป็นเครือญำติและควำมเป็นมิตรของคนบ้ำนเดียวกัน มี
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่คล้ำยคลึงกันภำยใต้กำรท ำสวนยำงพำรำ  ชำวสวนจึงจัดตั้งกลุ่มเพ่ือซื้อขำย
ยำงพำรำกันภำยในหมู่บ้ำน จ ำนวน 3 กลุ่ม ซึ่งเอ้ือให้เกิดกลุ่มย่อยที่เป็นเป็นเครือข่ำยสนับสนุนกำรท ำสวน
ยำงพำรำและกำรด ำรงชีพอย่ำงหลำกหลำย เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยเคมี-อินทรีย์สูตรเฉพำะเพ่ือบ ำรุงต้นยำงและ
พืชอ่ืนๆ ที่รำคำถูกกว่ำท้องตลำด  กลุ่มปลูกไม้ป่ำยืนต้น (ธนำคำรต้นไม้)  ในบริเวณสวนยำงและสวนผลไม้  
กลุ่มเพำะพันธุ์และติดตำยำงพันธุ์ดี เพ่ือให้ได้น้ ำยำงที่มีคุณภำพ กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพเศษวัชพืชและ
ผลผลิตจำกสวนที่เน่ำเสยี กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มปลูกพืชผักพ้ืนบ้ำน กลุ่มเงินออมจำกกำรขำยน้ ำยำงสด
ในแต่ละวัน เป็นต้น (อ้ำงแล้ว, 2556) นอกจำกนั้น มีกลุ่มแม่บ้ำนซึ่งผลิตขนมเปี๊ยะเป็นสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จ ำหน่ำย ผลผลิตที่ได้จำกสวนจะมีแม่ค้ำมำรับซื้อไปจ ำหน่ำยที่ตลำดในอ ำเภอหำดใหญ่ 
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บำงส่วนชำวสวนจะน ำไปขำยเองทีต่ลำดนัดใกล้บ้ำน และวำงขำยบริเวณหน้ำบ้ำน ผลผลิตจำกหมู่บ้ำนควน
จงนับว่ำเป็นผลผลิตที่มีคุณภำพจึงได้รำคำดี ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกแม่ค้ำคนกลำงและลูกค้ำจำกอ ำเภอ
หำดใหญ่ ที่จะเข้ำมำรับซื้อจำกสวน โดยเฉพำะในช่วงฤดูที่ผลไม้สุก อีกทั้งชำวสวนบำงส่วนยังมีกำรตกลงกัน
เรื่องรำคำผลผลิตที่จะไม่ขำยตัดรำคำกันเองด้วย (ไพโรจน์ เอียดหมุน, 2559, 20 สิงหำคม, สัมภำษณ์.) ใน
ชีวิตประจ ำวันชำวสวนจะกรีดยำงและท ำสวนปกติ แต่เมื่อถึงช่วงเทศกำลงำนประเพณีของหมู่บ้ำนจะ
วำงแผนในกำรงดกรีดยำงเพ่ือมำร่วมงำนและลงแรงช่วยกันคนละไม้คนละมือท ำในส่วนที่ตนเองถนัด ซึ่ง
ชำวบ้ำนมีควำมเคร่งครัดในวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมำ โดยประเพณีส ำคัญ ได้แก่ วันเข้ำพรรษำ วัน
ออกพรรษำ ทอดกฐิน ท ำบุญเดือนสิบ ท ำบุญวันว่ำง ท ำบุญทำนไฟ ฯลฯ รวมทั้งมีกำรตักบำตรที่วัดทุกเช้ำ
และมีพระสงฆ์เดินบิณฑบำตในหมู่บ้ำน 

โดยภำพรวมหมู่บ้ำนควนจงจึงนับว่ำเป็นชุมชนชำวสวนยำง ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นหมู่บ้ำน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร (Agro-Cultural Tourism) จำกกำรมีทรัพยำกรทำงกำยภำพและสังคม
วัฒนธรรมที่เอ้ืออ ำนวย อีกทั้งเริ่มมีคนจำกภำยนอกเข้ำมำในพ้ืนที่ด้วยกำรใช้เป็นเส้นทำงผ่ำน และเข้ำมำใน
ชุมชนเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบกับช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ชำวสวนยำงพำรำได้พยำยำม
ปรับตัวให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้ท่ำมกลำงควำมเปลีย่นแปลงของรำคำค่ำยำงพำรำที่ตกต่ ำลงอย่ำงมำก ด้วยกำร
หำรำยได้เสริมจำกกำรท ำสวนผลไม้ ปลูกผักสมุนไพร ปลูกพืชไร้ดิน ท ำขนม อำหำรคำว ตลอดจนถนอม
อำหำรจำกผักผลไม้ในสวน รวมทั้งเริ่มมีกำรท ำหัตถกรรมและผลิตถ่ำนชีวมวล เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
จ ำหน่ำย จึงท ำให้วัฒนธรรมที่สืบเนื่องจำกกำรท ำเกษตรกรรมมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กิจกรรมเหล่ำนี้ยังไม่ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบชมุชน ยังเป็นลักษณะกลุ่มเล็กๆ และต่ำงคนต่ำงท ำ แผนแม่บท
ชุมชนจึงมีควำมเหมำะสมที่จะถูกน ำมำใช้เพ่ือกำรวำงแผน พัฒนำและเพ่ือแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีทุกๆ ด้ำนให้
ทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรที่ให้คนในชุมชนมีโอกำสวำงแผน 
ออกแบบและก ำหนดรูปแบบกิจกรรมเองได้ตำมควำมถนัดและศักยภำพของตนเองและครอบครัว อีกทั้งกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรสำมำรถเป็นแหล่งรองรับกำรจ ำหน่ำยผลผลิตที่เกิดจำกวิถีวัฒนธรรมชำวสวน
ชั้นดี ท ำให้ชำวสวนมีโอกำสขำยผลผลิตโดยตรงแทนที่ชำวสวนจะต้องส่งผลผลิตออกไปจ ำหน่ำยยังตลำด
นอกชุมชนหรือส่งให้พ่อค้ำคนกลำงเหมือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งช่วยให้รู้ว่ำควรเพ่ิมหรือลดปริมำณผลผลิตให้
เหมำะสม ไม่ถูกกดรำคำ และสำมำรถต่อยอดเป็นสินค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็มี
โอกำสที่จะเลือกบริโภคสินค้ำได้หลำกหลำยเช่นกัน 

ด้วยต ำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้ำนและโครงข่ำยกำรสัญจรที่เดินทำงได้สะดวก ท ำให้หมู่บ้ำนเริ่มมีคน
นอกเข้ำมำอำศัยอยู่มำกขึ้น พ้ืนที่สวนยำงและท ำเกษตรกรรมเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้ำง ทั้งร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร บ้ำนเรือน โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก อีกทั้ง พ้ืนที่บำงส่วนของหมู่บ้ำนอยู่ในแผนพัฒนำของ
ภำครัฐที่จะตัดถนนเลี่ยงเมืองในเร็ววันนี้ ครอบคลุมบำงส่วนของบ้ำนเรือนและสวนยำงขนำดใหญ่ ซึ่ง
ชำวสวนได้รับทรำบและเตรียมกำรโยกย้ำยไว้บ้ำงแล้ว แต่หำกปล่อยให้ผู้คนด ำเนินชีวิตต่อไปตำมกำรพัฒนำ
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จำกนโยบำยภำครัฐและหน่วยงำนท้องถิ่น ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอ่ืนๆ ขึ้นอีกอย่ำงเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งกำรขยำยตัวของเมือง ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยที่เกิดจำกตัวชุมชนเองและจำกตัวเมืองหำดใหญ่ ก็
ส่งผลโดยตรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทำงกำยภำพของชุมชนและสวนยำงพำรำ รวมทั้ง
องค์ประกอบทำงสังคมวัฒนธรรมตำมมำ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรสูญเสียเอกลักษณ์ทั้งสิ้น กำรก ำหนดแผนแม่บท
ชุมชน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกที่จะช่วยให้ชุมชนมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อกำรควบคุมระดับและทิศทำงกำร
พัฒนำในอนำคต  

กำรวิจัยนี้จึงเป็นค้นหำแนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตรของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ผ่ำนกลไกกำรวิเครำะห์โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และ
เครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม กล่ำวคือ กำรค้นหำค ำตอบในเชิงพ้ืนที่ จะอธิบำยและวิเครำะห์ด้วยชุดทฤษฎี
และเครื่องมือวิเครำะห์เชิงสัณฐำนพ้ืนที่เป็นหลัก ส่วนกำรค้นหำค ำตอบในเชิงสังคมวัฒนธรรมจะอธิบำย
และวิเครำะห์ด้วยแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเป็นหลัก ร่วมกับกำรใช้แนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือวิเครำะห์ที่
เกี่ยวข้อง ภำยใต้กระบวนกำรพิสูจน์ด้วยหลักฐำน ข้อเท็จจริงจำกแผนผังที่ตั้ง ซึ่งแสดงถึงสภำพทำง
ภูมิศำสตร์และองค์ประกอบกำรตั้งถิ่นฐำน กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรส ำคัญ  รูปแบบพ้ืนที่ว่ำงและ
กำรสัญจร รวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะผู้คนและบทบำทหน้ำที่ในชุมชน ด้ำนวิถีชีวิต อำชีพและ
วัฒนธรรม ลักษณะเครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
ประเภทและรูปแบบของผลผลิต ตลอดจน ปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องเป็นต้น กำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์เชิง
สัณฐำน ท ำกำรวิเครำะห์ศักยภำพของเส้นทำงกำรสัญจรในพ้ืนที่ร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะสำมำรถ
อธิบำยได้ว่ำ ลักษณะเส้นทำงหรือกิจกรรมนั้นมีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่ตั้งและบริบทชุมชนหรือไม่
อย่ำงไร รวมทั้ง สำมำรถใช้คำดกำรณ์กำรพัฒนำในอนำคตได้ เพ่ือให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่รบกวนกำรด ำเนิน
ชีวิตปกติของคนในพ้ืนที่ และสำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรเป็นระยะ (phase) ได้ตำมควำมพร้อม ซึ่งช่วยให้
กำรจัดกำรท่องเที่ยวมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จได้มำกยิ่งขึ้น  

ผลกำรวิจัยนี้ จึงสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรน ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบและวำงผังชุมชนหรือ
กำรวำงผังเมืองที่ดีได้ อีกทั้ง ยังสำมำรถประยุกต์ใช้กับชุมชนชำวสวนยำงพำรำอ่ืนๆ รวมถึง เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจที่ต้องกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นให้ก้ำวไปในทิศทำงที่ต้องกำรได้ 
 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

กำรวิจัยนี้ เป็นกำรค้นหำ แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ผ่ำนกลไกกำรวิเครำะห์โครงข่ำยเชิง
พ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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2.1 เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ สังคม วัฒนธรรมของชำวสวนในหมู่บ้ำนควนจง 

อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ  
2.2 เพ่ือวิเครำะห์และทดสอบควำมสัมพันธ์ของลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคม

วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ  

2.3 เพ่ือจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควน
จง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวและควำมเป็นเมืองในอนำคตได้ 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ลักษณะเชิงพ้ืนที่และลักษณะสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัด
สงขลำ เป็นอย่ำงไร มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้ำง 

3.2 ลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง ควำมสัมพันธ์ของทั้ง 2
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
หมู่บ้ำนควนจง เป็นอย่ำงไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  

3.3 แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควนจง ที่สำมำรถ
รองรับกำรขยำยตัวและควำมเป็นเมืองในอนำคตเป็นอย่ำงไร   
 
4. นิยำมศัพท ์

แผนแม่บทชุมชน (Community Master Plan) ในกำรวิจัยนี้หมำยถึง แผนกำรพัฒนำชุมชนที่เกิด
จำกกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นในด้ำนกำรวำงแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
วัฒนธรรมเกษตร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงที่ต้องกำร 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร (Agro-Cultural Tourism) ในกำรวิจัยนี้หมำยถึง กำรท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกำรท ำเกษตรกรรมของเกษตรกร ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น 
พ้ืนที่ท ำเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตร องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ 
รวมถึงทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งสัมพันธ์กับกำรท ำเกษตรกรรม อันเป็นฐำนทรัพยำกรที่เป็นต้นทุนเดิมของ
ชุมชนที่สั่งสมหรือสืบทอดกันมำ ภำยในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ เพ่ือให้เกิดควำมรู้
และควำมเพลิดเพลินแก่ผู้มำเยือน ขณะเดียวกันเป็นเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำและเพ่ิมมูลค่ำให้แก่สิ่งที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนน ำมำซึ่งกำรสร้ำงรำยไดใ้ห้แก่คนในชุมชน 

สัณฐำนเชิงพ้ืนที่ (Spatial Configuration) ในกำรวิจัยนี้หมำยถึง ลักษณะเชิงพ้ืนที่  (spatial 
characteristic) หรือโครงสร้ำงเชิงสัณฐำนพ้ืนที่ (spatial configuration) ของแหล่งตั้งถิ่นฐำน โดยพิจำรณำ
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ได้จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงสำธำรณะหรือเส้นทำงสัญจร กับลักษณะกิจกรรมและระดับ
ควำมนิยมในกำรใช้โครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงของผู้คน 

ชำวสวนยำงพำรำ (Rubber Planters) ในกำรวิจัยนี้หมำยถึง ชำวสวนที่ประกอบอำชีพท ำสวน
ยำงพำรำและท ำเกษตรกรรมอ่ืนๆ ควบคู่กัน รวมถึง คนในที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม 
จังหวัดสงขลำ 

 
5. ขอบเขตของกำรวิจัย 

5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
มีเนื้อหำที่ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ใน 2 ประเด็น คือ 
1) ประเด็นโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ชำวสวนยำง ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับสภำพทำงภูมิศำสตร์

และองค์ประกอบกำรตั้งถิ่นฐำน กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรส ำคัญในชุมชน รวมทั้งรูปแบบพ้ืนที่ว่ำง
และเส้นทำงสัญจร 

2) ประเด็นเชิงสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำง ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับลักษณะผู้คนและ
บทบำทหน้ำที่ในชุมชน ด้ำนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวสวนยำง เครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจ
ชำวสวน ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำ คือ พ้ืนที่ในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ซึ่งมีควำม

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ดังนั้น หน่วยกำรวิเครำะห์ (unit of analysis) คือ 
พ้ืนที่หมู่บ้ำนควนจง  

5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
เนื่องจำกกำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำลักษณะเชิงพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมในชุมชนที่มีกำรท ำ

สวนยำงพำรำและเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้น ขอบเขตด้ำนเวลำ จึงจ ำเป็นต้องส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล
ช่วงเวลำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 ช่วงเวลำ คือ (1) วันเวลำที่มีกำรท ำสวนยำงปกติ (กรีดยำง เก็บยำงและน ำ
ผลผลิตไปจ ำหน่ำย) ได้แก่ ช่วงเช้ำมืดถึงก่อนเที่ยง (2) วันเวลำที่ท ำกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมทุกประเภท 
ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับกำรกรีดยำงในข้อ 1) ได้แก่ ช่วงกลำงวันถึงค่ ำ เพ่ือทรำบถึงรูปแบบในกำรใช้พ้ืนที่กำร
ด ำเนินชีวิต ท ำกิจกรรมของชำวสวนและกิจกรรมตำมประเพณีวัฒนธรรมภำยในหมู่บ้ำนอย่ำงละเอียด  

  
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และแนวทำงกำรน ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กำรค้นหำแนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ผ่ำน
โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ คำดว่ำ
จะสำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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6.1 ได้ต้นแบบแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควนจง 

อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในฐำนะเจ้ำของพ้ืนที่ ที่สำมำรถใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนต่อไป 

6.2 เป็นองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนชำวสวน
ยำงและชุมชนอ่ืนๆ ในบริบทที่แตกต่ำงกันได้  

6.3  สำมำรถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ที่ต้องกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นให้ก้ำวไปในทิศทำงที่ต้องกำร ภำยใต้กำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยใน
รูปแบบต่ำงๆ รวมทั้ง ทำงเว็บไซด์ของมหำวิทยำลัย 
 

สรุป งำนวิจัยนี้ต้องกำรค้นหำ แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตร ผ่ำนโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำงพำรำ กรณีศึกษำ 
หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ โดยท ำกำร (1) ศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ 
สังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ (2) วิเครำะห์และทดสอบควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ (3) จัดท ำ
แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมเกษตร ของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม 
จังหวัดสงขลำ ที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวและควำมเป็นเมืองในอนำคตได้อย่ำงยั่งยืน 
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บทที่ 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

 
งำนวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 

ผ่ำนโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำงพำรำ กรณีศึกษำ หมู่บ้ำนควนจง 
อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 7 ประเด็น ได้แก ่

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และแนวคิดกำรวิเครำะห์เชิงสัณฐำนพ้ืนที ่
4. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมและกำรท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมเกษตร 
5. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนและกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรในชุมชน 
6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกษตรในชุมชน 
7. สรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน 

แผนแม่บทชุมชน (Community Master Plan) แรกเริ่มมำจำกค ำว่ำ “แผนชุมชน” ซ่ึงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ให้นิยำมว่ำ เป็นกำรก ำหนดอนำคตและกิจกรรมกำร
พัฒนำของชุมชน โดยเกิดขึ้นจำกคนในชุมชนที่มีกำรรวมตัวกันจัดท ำแผนขึ้นมำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตำมที่ต้องกำรและสำมำรถแก้ปัญหำที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก ำหนด แนวทำงและท ำกิจกรรมกำรพัฒนำร่วมกัน ยึดหลักกำรพ่ึงตนเอง ลดกำร
พ่ึงพิงภำยนอก ค ำนึงถึงศักยภำพ ทรัพยำกร ภูมิปัญญำ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็น
หลัก (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต,ิ 2553) จึงกล่ำวได้ว่ำ แผนชุมชนเป็น
ของชุมชนด ำเนินกำรโดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่ำงจำกแผนที่ภำครัฐจัดท ำขึ้นเพ่ือ
กำรจัดสรรงบประมำณเป็นหลัก สอดคล้องกับที่ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ควำมหมำยของ
แผนชุมชนว่ำ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์วินิจฉัยปัญหำ ว่ำคืออะไร และจะท ำอะไร คือกำรวิเครำะห์
ทำงเลือก เป็นกระบวนกำรทำงปัญญำที่ทรงพลัง เมื่อวิเครำะห์แล้วน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะน ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำ กระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง ( Interactive Learning 
interaction) (อ้ำงใน กรมกำรพัฒนำชุมชน, 2553: 5) 
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แผนแม่บทชุมชน จึงเป็นเครื่องมือในกำรท ำวิจัยชุมชนที่เรียกว่ำ ประชำพิจัย หรือประชำพิจัยและ

พัฒนำ (People Research and Development – PR & D) เป็นค ำที่คิดขึ้นใหม่โดยมูลนิธิหมู่บ้ำน จำก
กำรสังเครำะห์ประสบกำรณ์ของชุมชนและคนที่ท ำงำนกับชุมชน ตั้งแต่ประมำณทศวรรษที่ 2520 เรียก
กระบวนกำร วิธีกำร หรือเครื่องมือที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือให้ประชำชนในชุมชนต่ำงๆ วิจัยตนเอง สืบค้นข้อมูล
ภำยในชุมชนและที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประมวลข้อมูล วิเครำะห์สังเครำะห์แล้วท ำแผนพัฒนำชุมชน ถ้ำหำก
เป็นแผนใหญ่ที่ให้กรอบกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนก็เรียกว่ำ “แผนแม่บทชุมชน” (community master 
plan หรือ community strategic plan) เป็นกำรวิจัยตนเองของประชำชน โดยประชำชน เพ่ือประชำชน 
เพรำะหัวใจของประชำพิจัยคือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ชุมชนค้นพบ “ทุน” อันหลำกหลำย อันเป็น
ศักยภำพที่แท้จริงของตนเอง รวมทั้งพบแนวทำงในกำรพัฒนำทุนดังกล่ำวไปสู่กำรพ่ึงตนเอง ท ำให้ชุมชน
หลุดพ้นจำกวิธีแบบพ่ึงพำหรือรอควำมช่วยเหลือจำกรัฐหรือภำยนอก กระบวนกำรท ำประชำพิจัยยังรวมถึง
กำรไปเรียนรู้จำกคนอ่ืน ชุมชนอ่ืนที่มีประสบกำรณ์และผ่ำนขั้นตอนกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินงำนจนประสบ
ควำมส ำเร็จมำก่อน แล้วจึงท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วสังเครำะห์เป็นแผนแม่บทชุมชน ท ำประชำ
พิจำรณ์ในชุมชนแล้วหำทำงแปรแผนดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล แผนแม่บทชุมชนเป็นผลของกำรท ำ
ประชำพิจัย นับเป็น “แผนแม่” ที่ให้ชีวิตแก่ชุมชน เกิดเป็นแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เป็น
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแบบบูรณำกำรรอบด้ำน มีเป้ำหมำยคือกำรพ่ึงพำตนเอง อีกนัย
หนึ่งเป็นแผนยุทธศำสตร์ของชุมชน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธวิธี  แผนงำน โครงกำร และ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและประสำนเพ่ือตอบสนองควำมใฝ่ฝันของชุมชนที่จะร่วมมือกัน
พัฒนำไปสู่กำรพ่ึงตนเอง (เสรี พงศ์พิศ, 2545)  

แนวทำงในกำรสร้ำงกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำชุมชนที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรที่แท้จริง 
รัตน์ติกำล ศิริและคณะ (2556) ได้ท ำกำรศึกษำไว้ว่ำ 1) ต้องรู้จักตนเอง รู้จักโลก คือ กำรมีสติรู้ว่ำตัวเอง
เป็นใคร รู้สถำนภำพ จุดมุ่งหมำยของชีวิต รู้เท่ำทันสังคมและโลกของกำรบริโภคนิยม รู้จักควำมพอเพียง
และควำมสุขที่แท้จริง 2) ต้องรู้จักรำกเหง้ำและเอกลักษณ์ คือ กำรรู้จักประวัติศำสตร์ของตนเองและบรรพ
บุรุษ รู้จักวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง มีภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง 3) ต้องรู้จัก
ศักยภำพและทุน คือ กำรรู้จักพลังภำยในของชุมชนที่ยังไม่ได้ใช้อย่ำงเต็มที่ ศักยภำพนั้นมีทั้งทรัพยำกร
ต่ำงๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งทุนทำงทรัพยำกร ทำงสังคม ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล จำรีตประเพณี 4) ต้องรู้รำยรับ 
รำยจ่ำย หนี้สิน และปัญหำต่ำงๆ เพ่ือวิเครำะห์และวำงแผนกำรใช้จ่ำยหรือกำรเพ่ิมรำยได้ รวมทั้งปัญหำ
อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภำพ 5) ต้องเรียนรู้จำกตัวอย่ำง
และควำมส ำเร็จของชุมชนอ่ืน คือ กำรศึกษำวิธีคิด กำรแก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์ของชุมชนอ่ืนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 6) ต้องวิเครำะห์ข้อมูล ค้นหำทำงเลือกใหม่ ควำมต้องกำรแท้จริง คือ กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ส ำรวจวิจัยชุมชนของตนเอง จำกกำรไปดูงำน จำกกำรระดมควำมคิดของชุมชนมำหำทำงเลือกใหม่เพ่ือ
พัฒนำชุมชน 7) จัดท ำร่ำงแผนแม่บทและประชำพิจำรณ์ คือ กำรเขียนแผนแม่บทชุมชนจำกข้อมูลที่
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รวบรวมและวิเครำะห์ได้ เมื่อได้ร่ำงแผนแม่บทชุมชนแล้ว ท ำกำรประชำพิจำรณ์เพ่ือให้ทุกคนได้ระดมพลัง
ควำมคิดและสติปัญญำ เพ่ือให้ได้แผนที่ดีที่สุดและทุกคนมีส่วนร่วม 

กระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชนตำมแนวทำงที่ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบและส่งเสริมให้ชุมชนจัดท ำ
แผนแม่บทชุมชนขึ้น ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนชุมชนไว้ 5 ขั้นตอน โดยมำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำจำก
กรณีศึกษำแผนชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนๆ สำมำรถปรับใช้ให้เข้ำกับบริบทล้อมรอบหรือ
ภูมิสังคมแต่ละพ้ืนที่ได้ตำมควำมเหมำะ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ  (อ้ำงใน กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน, 2553 :7) สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมควำมพร้อมชุมชน  กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้น ำชุมชน ผู้แทนคุ้มบ้ำน อบต. 
ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

1.1  เตรียมควำมพร้อมของทีมงำนระดับชุมชน เพ่ือก ำหนดแนวทำงและ
กระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชน  

1.2  เตรียมควำมพร้อมของผู้น ำชุมชนให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถระบุ
ถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกระบวนกำรแผนชุมชน 

1.3  ผู้น ำชุมชนก ำหนดแผนปฏิบัติกำรและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแผนชุมชน 
1.4  ก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนเพ่ือชุมชนและให้ควำมส ำคัญประชำชนทุกคน 
1.5  ทรำบถึงสถำนกำรณ์ของชุมชน 
1.6  ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรท ำงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
1.7  ทรำบถึงแนวคิดกำรจัดกระบวนกำรแผนชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้น ำชุมชน 
ผู้แทนคุ้มบ้ำน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ประชำชนในชุมชน มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

2.1  ชุมชนได้เรียนรู้ข้อมูลตนเอง ด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูล แยกแยะทุนทำงสังคม
และสภำพปัญหำ 

2.2  ชุมชนได้วิเครำะห์สำเหตุปัญหำและจัดล ำดับควำมต้องกำรของชุมชน 
2.3  ชุมชนแยกแยะศักยภำพที่มีอยู่และสภำพปัญหำที่เป็นแนวโน้มก ำลังเกิดขึ้นกับ

ชุมชน 
ขั้นตอนที่ 3  กำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำ  กลุ่มเป้ำหมำย ผู้แทนคุ้มบ้ำน 

อบต.  ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประชำชนในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำชุมชนในอนำคต พร้อมทั้งก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำตำมศักยภำพของชุมชน 
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ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดแผนงำนโครงกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มเป้ำหมำย ผู้น ำชุมชน ผู้แทน
คุ้มบ้ำน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประชำชนในชุมชน มีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ชุมชนมีแนวทำงในกำร
พัฒนำชุมชน สู่กำรเป็นชุมชนที่ปรำรถนำ 

ขั้นตอนที่ 5  กำรปฏิบัติตำมแผนชุมชน กลุ่มเป้ำหมำย คณะกรรมกำรบริหำรชุมชน อบต. 
หน่วยงำนสนับสนุนกำรพัฒนำในพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติตำมแผนชุมชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม  

อำจสรุปได้ว่ำ กำรจัดท ำแผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชน มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนใน
ด้ำนต่ำงๆ โดยในงำนวิจัยนี้จะมุ่งเน้นกำรจัดท ำ “แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตร” ของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ โดยประยุกต์ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดท ำ
แผนแม่บทชุมชน ตลอดจนกำรประเมินแผนแม่บทชุมชนตำมท่ีได้ศึกษำไว้ข้ำงต้น มำเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรวิจัย นอกจำกนั้น กำรทบทวนวรรณกรรมเพ่ือจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกษตรในครั้งนี้ จึงจ ำเป็นต้องศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร
ประกอบกันด้วย 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 

2.1 นิยำมควำมหมำยและสถำนกำรณ์ของระบบกำรเกษตร 
กำรเกษตร มำจำกค ำว่ำ Agriculture ค ำว่ำ Agri/Ager ในภำษำกรีก หมำยถึง ทุ่งหรือดิน 

ส่วน Culture หมำยถึง กำรปลูกหรือปฏิบัติ ดังนั้น จึงให้ควำมหมำยของกำรเกษตรได้ว่ำ “กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับที่ดินเพ่ือให้เกิดกำรผลิตหรือกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดผลผลิต” จุดเริ่มต้นในสมัยโบรำณ กำรท ำ
เกษตรกรรมอย่ำงเป็นระบบปรำกฏขึ้นเป็นครั้งแรก ในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพำะในบริเวณที่
เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบัน เมื่อช่วงประมำณ 9,500 ปีก่อนคริสตกำล หรือประมำณ
เกือบ 9,000 ปีก่อนพุทธศักรำช (กองส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: 9)  

กำรท ำเกษตรกรรมในอดีต เป็นกำรเกษตรตำมแบบแผนภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ ไร่นำมี
ขนำดเล็กพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติ เน้นกำรใช้แรงงำนสัตว์และคนในครอบครัว ใช้เมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้ำนใน
ท้องถิ่น จึงเป็นเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพที่ไม่มีต้นทุน จำกนั้นในช่วงปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) กำรท ำ
เกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ดังที่เรียกว่ำกำร “ปฎิวัติเขียว” (Green Revolution) เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่สูงขึ้นในกำรลงทุนและระยะเวลำเท่ำเดิม มีวัตถุดิบป้อนโรงงำนอุตสำหกรรมและประหยัดแรงงำน  
ซึ่งกลำยเป็นนโยบำยและแนวทำงหลักในกำรพัฒนำประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทย เนื่องจำกแนวคิด
เรื่องผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ ทีเ่น้นควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมผลผลิต ทั้งกำรใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่
ให้ผลผลิตสูง ท ำให้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไถพรวนเข้ำมำทดแทนแรงงำนสัตว์ ซ่ึงสำมำรถผลิตได้ในทุก
ช่วงเวลำและมีผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรจ ำพวกปุ๋ยเคมีสำรเคมีก ำจัด
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ศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเครำะห์ ฯลฯ กำรปฏิวัติเขียวได้เข้ำสู่ประเทศในเอเชียช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2  
โดยประเทศผู้ชนะสงครำมได้น ำกำรเกษตรกรรมในยุคนั้นที่เรียกว่ำ “เกษตรกรรมแผนใหม่” (conventional 
agriculture) ซึ่งเน้นกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์เข้ำมำสู่ประเทศญี่ปุ่น และได้แพร่ต่อไปยังประเทศพันธมิตร 
เช่น เกำหลีใต้ และหลำยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย และไทย 
รูปแบบกำรเกษตรแผนใหม่นี้ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสำมำรถผลิตพืชผลได้ในปริมำณที่เท่ำกับกำรเพำะปลูก
แบบพื้นบ้ำนดั้งเดิม แต่ประหยัดเวลำกว่ำ อีกท้ังยังใช้แรงงำนน้อยลงมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง จึงท ำให้เกิดกำร
ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ขึ้น และได้พัฒนำเป็นแนวทำงหลักในกำรผลิตของญี่ปุ่น และอีกหลำยประเทศ
ในเอเชียไปในที่สุด (อำนัฐ ตันโช, 2549) 

จำกระบบกำรท ำเกษตรกรรมแผนใหม่ ได้ท ำลำยควำมสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชำติ 
ส่งผลให้เกิดกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่รุนแรงมำกขึ้น เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวและ
ขยำยพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ก่อให้เกิดปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติและเกิดผลกระทบต่ำงๆ ตำมมำ อำทิ
เช่น 1) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกเกษตรกรต้องพ่ึงพำปัจจัยภำยนอก เช่น กำรตกอยู่ภำยใต้กำร
ต่อรองรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำง กำรที่ต้นทุนกำรผลิตที่สูงแต่รำคำผลผลิตต่ ำ ฯลฯ จึงประสบปัญหำภำวะ
ขำดทุนและหนี้สิน 2) ผลกระทบต่อสุขภำพของเกษตรกรและผู้บริโภค จำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชและ
สำรพิษตกค้ำงในผลผลิต 3) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้วยควำมเข้ำใจว่ำภูมิปัญญำ
พ้ืนบ้ำน เป็นควำมเชื่อหรือวิธีกำรปฏิบัติที่ไม่ทันสมัยและไม่มีประสิทธิภำพ จึงละเลยภูมิปัญญำท้องถิ่นไป 
รวมทั้งยังท ำลำยระบบสังคมของชุมชนอีกด้วย (กองส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ททท., ม.ป.ป.: 11) 

ผลกระทบต่ำงๆ จำกระบบกำรท ำเกษตรกรรมแผนใหม่ ท ำให้เกษตรกรเริ่มปรับตัวเข้ำสู่กำร
ท ำกำรเกษตรที่ไม่เป็นอันตรำยและมีควำมยั่งยืน ในรูปแบบของกำรท ำเกษตรผสมผสำน ไร่นำสวนผสม กำร
ไม่ใช้สำรเคมี วนเกษตร และไร่นำป่ำผสม ซึ่งตรงกับค ำว่ำ “เกษตรทำงเลือก” (alternative farming) ใน
งำนวิจัยของสหรัฐอเมริกำ ที่ เน้นกำรลดปัจจัยกำรผลิตและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2535 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดสมัชชำเกษตรกรรมทำงเลือก จึงก ำหนดควำมหมำยของเกษตรกรรมทำงเลือก
ไว้ว่ำเป็น “กำรผลิตทำงกำรเกษตรและวิถีกำรด ำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรฟ้ืนฟูและด ำรง
รักษำไว้ซึ่งควำมสมดุลย์ของระบบนิเวศและสภำพแวดล้อม โดยมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
ธรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทัง้ พัฒนำสถำบันทำงสังคมของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือควำมผำสุกและควำมอยู่รอดของมนุษยชำติโดยรวม” ต่อมำได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นค ำว่ำ 
“เกษตรกรรมยั่งยืน” (Sustainable Agriculture) เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำแบบยั่งยืนในกระแสโลก 
โดยเกษตรกรรมยั่งยืนหมำยถึง “ระบบเกษตรกรรมที่มีควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจ เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ มี
ควำมเป็นธรรม เคำรพควำมเป็นมนุษย์และมีระบบวัฒนธรรมที่เหมำะสม (วิฑูรย์ ปัญญำกุล, 2539) จึง
นับว่ำเป็นระบบเกษตรกรรมที่พัฒนำอำชีพกำรเกษตรให้สัมพันธ์กับกำรด ำเนินชีวิตของเกษตรกรและ
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สิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังสอดรับกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นระบบเกษตรที่สร้ำงควำมมั่นคงต่อ
เกษตรกรในระยะยำว โดยผ่ำนหลักแนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติของเกษตรทำงเลือก 

ปัจจุบันกำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยมีหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ 1) เกษตร
ธรรมชำติ (Natural Farming) มีหลักกำร คือ กำรไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ก ำจัดวัชพืช ใช้กำรคลุมดิน 
ใช้พลังจำกสิ่งต่ำงๆ ที่มีอยู่ในธรรมชำติ และให้ควำมส ำคัญกับดินเป็นอันดับแรกด้วยกำรปรับปรุงดินให้มี
พลังในกำรเพำะปลูก เหมือนกับดินในป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสภำพแวดล้อม โดยไม่เป็นอันตรำยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สำมำรถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมำณ
และคุณภำพ 2) เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็นระบบกำรผลิตเกษตรทำงเลือกที่หลีกเลี่ยงกำรใช้
สำรสังเครำะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่ำงๆ ที่กระตุ้นกำรเจริญเติบโตของพืชและ
สัตว์ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจำกกำรตัดต่อทำงพันธุกรรมที่อำจเกิดมลพิษในสภำพแวดล้อม 
มุ่งเน้นกำรใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภำพในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรปลูก
พืชหมุนเวียน รวมทั้งใช้หลักกำรควบคุมศัตรูพืชด้วยชีวภำพ 3) เกษตรผสมผสำน (Integrated Farming) 
เป็นรูปแบบกำรเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในช่วงเวลำและพ้ืนที่เดียวกัน เช่น กำรปลูกพืชและ
มีกำรเลี้ยงสัตว์หลำยชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน มีกำรเกื้อกูลกันระหว่ำงกิจกรรม เช่น ระหว่ำงพืชกับพืช พืชกับ
ปลำ สัตว์กับปลำ พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ ลักษณะกำรเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสำน ท ำให้ต้นทุน
กำรผลิตลดลงและลดกำรพ่ึงพำปัจจัยภำยนอกในที่สุด และเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 4) เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) มีแนวคิดและทฤษฎีในกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรทรงคิด ดัดแปลงปรับปรุง และแก้ไขให้กำรพัฒนำ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด ำเนินกำรสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่และระบบนิเวศโดย
ส่วนรวมของธรรมชำติ ตัวอย่ำงเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น กำรท ำกำรเกษตรส ำหรับพ้ืนที่ขนำดเล็กประมำณ 
10-20 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ แหล่งน้ ำ 30% พ้ืนที่ท ำนำปลูกข้ำว 30% พ้ืนที่เพำะปลูกพืชไร่ 
30% และพ้ืนที่อยู่อำศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืนๆ 10% ใช้ควำมสัมพันธ์ของพ้ืนที่ทั้ง 4 ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยกำรหมุนเวียนกำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกร ได้แก่ ที่ดิน แรงงำน ทุน ปัจจัยกำรผลิตหรือเศษ
เหลือใช้จำกพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง 5) วนเกษตร (Agro Forestry) เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำง
ผสมผสำนระหว่ำงกิจกรรมกำรเกษตร กำรป่ำไม้ รวมถึงกำรเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เดียวกันหรือสลับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป โดยเป็นกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่ำไม้ในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้
ผลผลิตอย่ำงสม่ ำเสมอ ค ำนึงถึงหลักควำมสมดุลตำมธรรมชำติของระบบนิเวศเป็นส ำคัญ ในขณะที่ยังคง
รักษำวิถีชีวิตของสังคมชำวชนบทที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ ให้มำกที่สุด เหมำะกับพ้ืนที่ระบบนิเวศเสื่อมง่ำย 
มีควำมซับซ้อนและควำมหลำกหลำยทำงชีวิตภำพ และยังเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมมำกกว่ำกำรผลิต
แบบอ่ืน (กองส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ททท., ม.ป.ป.: 11) 
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กำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย จึงมีลักษณะเฉพำะหรือแตกต่ำงกันไปในแต่ละ
ภูมิภำคตำมสภำพพ้ืนที่ สภำพทำงภูมิศำสตร์ ระบบนิเวศ รวมถึงลักษณะทำงสังคม ทัศนคติ ควำมเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณี และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรของแต่ละท้องถิ่น กลำยเป็น “วัฒนธรรมกำรท ำ
เกษตร” ที่ท ำให้หลำยพ้ืนที่จึงมีควำมโดดเด่นและกลำยเป็นสถำนที่ที่มีผู้คนให้ควำมสนใจเข้ำไปเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ท ำให้แหล่งเกษตรกรรมเหล่ำนี้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกำรกระจำย
รำยได้ให้แก่เกษตรกรอีกทำง โดยเรียกแหล่งท่องเที่ยวเหล่ำนี้ว่ำ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”  

2.2 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร มีควำมหมำยเดียวกับค ำว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใน

ภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ agri-tourism และ agro-tourism ทั้งสองค ำนี้มีควำมหมำยเหมือนกัน Sznajder et 
al., (2009) อธิบำยว่ำ agri-tourism หมำยถึง ลักษณะกำรใช้เวลำในวันหยุดพักผ่อนอยู่ในฟำร์มเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วน agro-tourism ชี้ให้เห็นว่ำเป็นกำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนำกำร 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในฟำร์มยังรวมถึงกำรเพ่ิมมูลค่ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดย Inter-American Institute for Cooperation on agriculture 
(IICA) ให้นิยำม agro-tourism ว่ำหมำยถึงธุรกิจหรือกิจกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตผล (products) กำร
บริกำร (services) และประสบกำรณ์ (experiences) ในกำรท่องเที่ยวทำงกำรเกษตร โดยสำมำรถจ ำแนก
เป็น 6 มิติ คือ 1) กำรใช้ฟำร์มเป็นฐำนและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-เกษตร (agro-ecotourism) 2) กำร
ท่องเที่ยวชุมชน (community tourism) 3) กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี (health and 
wellness tourism) 4) กำรท่องเที่ยวเชิงประกอบอำหำร (culinary tourism) 5) กำรท่องเที่ยวเชิงมรดก
ทำงกำรเกษตร (agro-heritage tourism) 6) กำรท่องเที่ยวเชิงกำรค้ำทำงกำรเกษตร (agro-trade) (IICA, 
2007: 3) นอกจำกนั้น นักทฤษฎีจ ำนวนมำกได้ระบุคุณประโยชน์ของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-
tourism) ไว้อย่ำงนับไม่ถ้วน อำทิเช่น ช่วยให้เกิดกำรอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม กำรสงวนรักษำครัวเรือนและ
ชุมชนเกษตร กำรปกป้องเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกำรเกษตร กำรหมุนเวียนเงินในระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจน กำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์อีกด้วย (Choo & Jamal, 2009)  

อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกำรท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ เปิดโอกำสให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ ในพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ทั้งกำรปลูก กำรดูแลพืชพรรณ กำร
เก็บเกี่ยว กำรแปรรูป กำรจัดจ ำหน่ำยเป็นสินค้ำเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ ซึ่งช่วยให้
นักท่องเที่ยวได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับกำรเกษตรในพ้ืนที่หรือชุมชนนั้นๆ เช่น กำรศึกษำ
วัฒนธรรมกำรเกษตร วิถีชีวิตของ ชุมชนกำรเกษตร กำรเรียนรู้ขั้นตอนกำรเกษตร กำรสำธิตกำรประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตร กำรเปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ทำงกำรเกษตรและภูมิปัญญำชำวบ้ำน กำรชื่นชมควำมงำมในแหล่งเกษตรกรรม รวมไปถึงกำรซื้อสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ทั้งนี้ กำรท่องเที่ยวจะอยู่บนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบและควำมมีจิตส ำนึกต่อกำร
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รักษำสภำพแวดล้อมของสถำนที่นั้น  (Holinhoij, 1996 ; Goldherg, 1997 ; กองส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
ททท., ม.ป.ป.; ร ำไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2544) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นกำรเชื่อมโยงผู้บริโภคในเมือง
กับผู้ผลิตในชนบทให้เกื้อกูลกัน (ประเวศ วะสี, 2555) 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ได้จ ำแนกกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกำรบริกำรตำมบริบทพ้ืนที่ ไว้ดังนี้ 1) ประเภทกำรแสดงหรือสำธิต ได้แก่ แปลง
สำธิต แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ กำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติต่ำงๆ ด้ำนกำรเกษตร กำรแสดงประเพณี
วัฒนธรรมด้ำนกำรเกษตร กำรแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ 2) ประเภทกำรให้นักท่องเที่ยวเข้ำร่วม
กิจกรรมในระยะสั้น ได้แก่ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในสวนเกษตร ท ำกิจกรรมพ้ืนบ้ำน เป็นต้น 3) ประเภทให้
นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้ำน 4) ประเภทกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแผนใหม่และด้ำนภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน  ส่วนประเภทสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ 1) อำหำรแปรรูป
ทำงกำรเกษตร 2) หัตถกรรมพ้ืนเมืองของเกษตรกร 3) ของใช้และของที่ระลึก 4) ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้สด 
5) ต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช 6) อำหำรที่ผลิตและเตรียมในพ้ืนที่อย่ำงง่ำย เช่น ถั่วต้ม ข้ำวโพดต้ม ถั่วต้ม น้ ำผัก 
น้ ำผลไม้ เป็นต้น นอกจำกนั้น ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใด 
ขึ้นอยู่กับกำรแบ่งตำมประเภทของนักท่องเที่ยวหรือแบ่งตำมลักษณะกิจกรรมกำรเกษตรของแหลง่ท่องเที่ยว
นั้นๆ (เทพกร ณ สงขลำ, 2554) 

ปัจจัยที่ เอ้ือให้กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรประสบควำมส ำเร็จ  ดังที่  Collier and 
Harraway (1997) ; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ (2548) กล่ำวว่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประกำร คือ 1) สิ่งดึงดูดใน
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว (attraction) ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนพ้ืนที่ (sites) หรือล ำดับเหตุกำรณ์ (events) ในกำร
จัดกำรท่องเที่ยว 2) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (amenities) ได้แก่ ระบบสำธำรณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบกำร
สื่อสำร รวมถึง ควำมปลอดภัยและกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เส้นทำงคมนำคมที่
เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว (accessibility) ไม่ว่ำจะเป็นเส้นทำง พำหนะ ต ำแหน่งขึ้น-ลงรถ เป็นต้น นอกจำกนั้น 
Joan C. Henderson (2007) ยังได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบอีก 2 ด้ำน ได้แก่ กิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว 
(activities) และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทำงกำรท่องเที่ยว (participation) มนัส สุวรรณและคณะ (2541) 
ยังชี้ให้เห็นถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวในกำรเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 4 ประกำร ได้แก่ 
ควำมปรำรถนำของนักท่องเที่ยว ควำมสำมำรถในกำรใชบ้ริกำรของนักท่องเที่ยว ควำมสะดวกในกำรเดินทำง
และกำรเข้ำถึง และควำมสำมำรถที่จะรองรับได้ของพ้ืนที่ทั้งทำงกำยภำพ สังคมและเชิงนิเวศวิทยำ 

จำกกำรศึกษำแนวคิด นิยำมควำมหมำย รูปแบบและกิจกรรมในกำรจัดกำรท่องเที่ยว สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยที่เอ้ือให้กำรจัดกำรท่องเที่ยวประสบควำมส ำเร็จ 
เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนวิจัยในครั้งนี้ จ ำเป็นต้องศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจถึงวิธีกำรน ำแนวทำงดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้อธิบำยไว้ใน
หัวข้อถัดไป 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับโครงข่ำยเชิงพื้นที่และแนวคิดกำรวิเครำะห์เชิงสัณฐำนพื้นที่ 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงข่ำยเชิงพื้นที่ 

กำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมธรรมชำติ (environment) กับวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ (way of life) บริเวณที่ท ำกำรเกษตรโดยส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ชนบท (rural) 
หมู่บ้ำนในทวีปเอเชียจะอำศัยอยู่ในชนบทมำกถึงร้อยละ 75 จึงมีหมู่บ้ำนและเมืองขนำดเล็กกระจำยอยู่ตำม
หุบเขำหรือลุ่มน้ ำที่สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกและพ่ึงตนเองได้ ส่วนในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นของกำรตั้งถิ่น
ฐำนมำจำกกำรบุกเบิกเข้ำครอบครองพ้ืนที่เพ่ือด ำรงชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศจึงอยู่รวมกันใน
ชนบทเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536)    

กำรท ำควำมเข้ำใจลักษณะเชิงพ้ืนที่จึงต้องพิจำรณำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำกำรกำรตั้ง
ถิ่นฐำนและกำรด ำรงชีวิตของคนในภูมิภำคนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะสภำพทำงภูมิศำสตร์ (geography) 
เพรำะมีอิทธิต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของผู้คน ประกอบด้วย (1) ลักษณะภูมิประเทศ ในแต่
ละภูมิภำคมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่ำงกันไป เช่น ลักษณะที่เป็นภูเขำ ที่รำบระหว่ำงหุบเขำ ที่รำบลุ่ม
แม่น้ ำ ฯลฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจว่ำพ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำมีต ำแหน่งอยู่ในบริเวณใด มีอำณำเขตติดต่อกับ
บริเวณใดบ้ำง มีสภำพพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร  (2) ลักษณะภูมิอำกำศ  มีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
ธรรมชำติและกำรด ำรงชีวิต ในท้องถิ่นที่มีสภำพอำกำศรุนแรง จะมีผู้คนอำศัยอยู่เบำบำง เช่น ในบริเวณที่
หนำวจัด ร้อนจัด ส่วนบำงบริเวณอำจมีสภำพภูมิอำกำศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกชุกตลอดปี อุณหภูมิใน
ฤดูร้อนและฤดูหนำวไม่แตกต่ำงกันนัก และได้รับอิทธิพลจำกทะเล เป็นต้น สภำพภูมิอำกำศจึงเป็นปัจจัยที่
ชี้ ให้ เห็นถึ งลักษณะและชนิดพืชพรรณ ลักษณะและรูปแบบกำรท ำเกษตรกรรม เป็นต้น (3) 
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น แหล่งน้ ำ ดิน ป่ำไม ้แร่ธำตุ ฯลฯ บริเวณทีม่ีควำมอุดมสมบูรณ์ย่อมมีผู้คนเข้ำไปตั้ง
ถิ่นฐำนหนำแน่น เพ่ือใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น (เอกรินทร์ สี่
มหำศำล และคณะ, มปพ.)  

ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ยังมีส่วนในกำรเลือกท ำเลในกำรตั้งถิ่นฐำนบ้ำนเรือน องค์กำร
สหประชำชำต ิ(Department of Economic and Social Affairs,1974) ได้นิยำมควำมหมำยว่ำ กำรตั้งถิ่น
ฐำน (settlement) เป็นกำรบุกเบิกและเข้ำอยู่อำศัยครอบครองพ้ืนที่ของมนุษย์ มีควำมซับซ้อนของรูปแบบ
และขนำดที่แตกต่ำงกันไป ตั้งแต่อยู่อย่ำงโดดเดี่ยวไปจนถึงรวมกันเป็นหมู่บ้ำนใหญ่น้อย แสดงออกซึ่งกำร
จัดกำรพ้ืนที่ในรูปของอำคำรบ้ำนเรือน ถนนหนทำงและกำรใช้ที่ดิน แหล่งตั้งถิ่นฐำนจึงเป็นถิ่นอำศัยของ
มนุษย์สร้ำงที่ขึ้นภำยใต้สภำพแวดล้อมธรรมชำติ เพ่ือเป็นแหล่งด ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ ทฤษฎี
แบบจ ำลองเอคิสติกซ์ (Ekistics Model) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำหมำยถึง กำรจัดรูปแบบพ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่รอด
ของมนุษย์และยกระดับควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีองค์ประกอบพื้นฐำนคือ 1) สภำพแวดล้อมธรรมชำติ 
(natural environment) เป็นตัวก ำหนดขอบเขตของชุมชนที่ถูกสร้ำงขึ้นมำ 2) มนุษย์ (anthropos) เป็นผู้
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ก ำหนดกำรเลือกต ำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย 3) สังคม (society) เป็นระบบเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงมนุษย์ด้วยกัน 4) ที่ก ำบัง (shells) เป็นที่อยู่อำศัยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มนุษย์เป็นผู้สร้ำง
และจัดวำงลงบนพ้ืนที่ และ 5) โครงข่ำย (network) เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในกำรเชื่อมโยงกันในพ้ืนที่และสังคม 
เช่น กำรสัญจร กำรขนส่ง กำรสื่อสำร เป็นต้น โดยในแต่ละองค์ประกอบจะผสำนเข้ำด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว 
(Doxiadis,1976) 

หมู่บ้ำนในชนบทสำมำรถพิจำรณำรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน (settlement pattern) จำก
ลักษณะสัณฐำนได้ 3 แบบ คือ 1) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบเส้นตรง (Linear Pattern) เป็นรูปแบบที่บ้ำนเรือน
วำงตัวเรียงรำยตำมสองฝั่งแม่น้ ำ ชำยทะเล หรือตำมเส้นทำงคมนำคมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ทำงรถไฟ ทำงหลวง 
นอกเหนือจำกกำรวำงตัวเรียงรำยอยู่ตำมแม่น้ ำล ำคลองดังที่เป็นมำตั้งแต่ครั้งในอดีต 2) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบ
รวมศูนย์ (Cluster Pattern) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
เช่น แหล่งน้ ำ แหล่งแร่ และที่เพำะปลูก บ้ำนเรือนจะอยู่รำยรอบบ่อน้ ำ ตลำด วัด โรงเรียนหรือบ้ำนผู้น ำ 
กลุ่มบ้ำนจะใกล้ชิดติดกัน ส่วนบริเวณโดยรอบจะเป็นแหล่งเพำะปลูก เป็นรูปแบบที่ปรำกฏอยู่มำกในชนบท
ของประเทศไทย 3) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบกระจัดกระจำยหรือแบบโดดเดี่ยว (Isolate Pattern) เป็นรูปแบบที่
ตัวบ้ำนจะอยู่ห่ำงกันโดดๆ กระจำยอยู่ตำมสวน ไร่ นำ เพ่ือควำมสะดวกแก่กำรประกอบกิจกรรมทำงกำร
เกษตร กำรดูแลรักษำพืชผล เป็นลักษณะหนึ่งที่พบมำกในภำคใต้ที่มีกำรท ำสวนยำงพำรำ สวนมะพร้ำว สวน
ผลไม้ทั่วไป จึงเกิดเป็นหมู่บ้ำนแบบกระจัดกระจำยตำมบริเวณที่ท ำกำรเกษตร เช่น ที่รำบเชิงเขำหรือใกล้
แหล่งน้ ำ บ้ำน (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536 ; สำกล สถิตวิทยำนันท์, 2532) 

กำรตั้งถิ่นฐำนยังแสดงให้เห็นนัยยะของรูปร่ำงรูปทรงของชุมชนหมู่บ้ำนที่เกิดจำกรูปแบบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use pattern) โดยพ้ืนฐำนประกอบด้วย อำคำรบ้ำนเรือน (buildings) และพ้ืนที่
โดยรอบ (surrounding space) ที่มีกำรเรียงตัวประกอบกันเป็น “โครงสร้ำงของพ้ืนที่” ท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจในรูปแบบกิจกรรมกำรใช้สอยที่เกิดขึ้น ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร ทั้งพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนที่
ส่วนตัว ภำยใต้วิธีคิดเชิงสังคมที่สะท้อนกลไกกำรจัดกำรควบคุมระบบสังคมที่ซับซ้อนเพ่ือให้เกิดกำรอยู่
ร่วมกันตำมวิถีอย่ำงสงบสุขและมีอัตลักษณ์ (Hillier and Hanson, 1984) กล่ำวคือ เป็นควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงที่อยู่อำศัยและกำรใช้ที่ดินรอบหมู่บ้ำน ลักษณะกิจกรรมกำรใช้สอยหรือรูปแบบกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินและอำคำรจะชี้ให้เห็นถึงกำรรวมกลุ่มหรือกำรกระจำยตัวของกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ควำม
เชื่อมโยงของกิจกรรมที่เกื้อหนุนกันหรือขัดแย้งกัน (Conzen, 1981) กำรใช้ที่ดินเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์และเป็นผลจำกกำรจัดกำรของสังคม กำรเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันตำมที่ต้องกำรให้พ้ืนที่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ (อภิรดี เกษมศุข, 2557) ในแหล่งตั้งถิ่นฐำนของชำวสวน โดยเฉพำะในดินแดนแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมเพำะปลูก จึงมีรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก คือ พ้ืนที่ส ำหรับ
อยู่อำศัยและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร เช่น บ่อน้ ำ คอกสัตว์ แปลงผัก บ่อปลำ ฯลฯ ร่วมกับกำรใช้
พ้ืนที่อ่ืนๆ โดยเฉพำะองค์ประกอบทำงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้ำน กำรพิจำรณำรูปแบบกำรใช้
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ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบกำรใช้ประโยชน์อำคำรส ำคัญในชุมชน จะช่วยให้เข้ำใจกลไกทำงสังคมของชุมชน
นั้น ซึ่งสะท้อนผ่ำนกำรจัดวำงผังชุมชนหรือหมู่บ้ำน  

นอกจำกอำคำรบ้ำนเรือนแล้ว พ้ืนที่โดยรอบ (surrounding space) ได้ท ำหน้ำทีเ่ชื่อมต่อหรือ
ร้อยเรียงกิจกรรมกำรใช้ที่ดินและอำคำรต่ำงๆ เข้ำด้วยกันผ่ำนกำรจัดวำงระบบพื้นที่ว่ำง (open space 
system) ในรูปแบบโครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร (open space and transportation networks) 
ในชุมชนอำจพบได้ 2 ลักษณะ คือ แบบที่เป็นทำงกำรและแบบที่ไม่เป็นทำงกำร ในรูปแบบพื้นที่โล่งว่ำง 
ถนน ทำงเท้ำ ลำน ทั้งขนำดเล็กใหญ่ เป็นต้น โครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงและกำรสัญจรอันพึงประสงค์จะมีลักษณะที่
เอ้ือให้เกิดกำรผสมผสำนกันของผู้คนที่เข้ำมำใช้งำนอย่ำงหลำกหลำย ไม่เกิดพ้ืนที่เงียบเหงำว่ำงเปล่ำ หรือ
เกิดกิจกรรมกำรใช้สอยที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือขัดแย้งกับกำรด ำเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ หรือ
แบ่งแยกกิจกรรมออกจำกสภำพแวดล้อม ซึ่ง Turner and Penn (1999) กล่ำวว่ำ พ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำร
มองเห็นสูง มีแนวโน้มที่จะเอ้ือให้เกิดกำรเข้ำไปท ำกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย และเกิดกำรผสมผสำนผู้คนที่
เข้ำมำใช้ ซึ่งจะท ำให้พื้นที่มีควำมคึกคักอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น กำรสร้ำงให้ระบบพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร 
มีกำรเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ อ่ืนๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ภำยใต้ระดับและควำมหนำแน่นของกำรสัญจรที่
เหมำะสม จะช่วยให้พื้นที่นั้นๆ มีควำมหลำกหลำยและผสมผสำนของกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ (Alexander, 
1964; Batty, 1982; Hillier and Hanson, 1984) ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดควำมมีชีวิตชีวำและช่วยส่งเสริมให้
ผู้คนที่อำศัยในชุมชนอยู่มีคุณภำพชีวิตที่ดี เนื่องจำกพ้ืนที่ว่ำง (open spaces) เป็นองค์ประกอบส ำคัญที่
ผู้คนใช้ในกำรด ำเนินชีวิต (Jacobs, 1961) นอกจำกนั้น พ้ืนที่ว่ำงยังสำมำรถใช้พิจำรณำถึงกำรก ำหนด
ขอบเขตกำรใช้พ้ืนที่ได้ใน 2 ประเภท คือ 1) พ้ืนที่ว่ำงสำธำรณะภำยในแหล่งตั้งถิ่นฐำนหรือแหล่งที่อยู่อำศัย 
(dwellings) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เฉพำะของคนในที่อำศัยอยู่ (inhabitants) และ 2) บริเวณรอบพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐำน จะ
เป็นอำณำบริเวณระหว่ำงคนในท้องถิ่นและคนต่ำงถิ่น (strangers) ซึ่งถูกก ำหนดโดยคนในเพ่ือจ ำกัดขอบเขต
กำรใช้พ้ืนที่หรือควำมเป็นส่วนตัวของคนในเอง (Hillier and Hanson, 1984)  

ในสังคมเกษตรกรรมของโลกตะวันออกยังพบว่ำ พ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร มีควำมแตกต่ำง
จำกโลกตะวันตกอย่ำงมำก โดยเฉพำะจุดก ำเนิดและพัฒนำกำรควำมเป็นเมือง กล่ำวคือ พ้ืนที่ว่ำงในโลก
ตะวันออกไม่ได้ถูกสร้ำงอย่ำงจงใจและเป็นแบบแผน แต่เกิดจำกกำรขยับขยำยตัวจำกสังคมชนบทมำสู่เมือง 
(from rural town and urban city) เป็นกระบวนกำรเติบโตตำมธรรมชำติของควำมต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น จึง
ไม่เน้นแบบแผน (non-structured) ไม่เป็นทำงกำร (informal) แต่เป็นไปตำมครรลองและฐำนรำกเศรษฐกิจ
และเกษตรกรรม (agriculture-based economy) (ปรำนอม ตันสุขำนันท์, 2549) ผู้คนในสังคมจึงนิยมใช้
พ้ืนที่ที่ผู้เข้ำมีส่วนร่วมเป็นคนในกลุ่ม พวก หรือชุมชนของตนเอง มีขนำดพอเหมำะตำมสัดส่วนกำรใช้ เน้น
ควำมโปร่งสบำยตำมธรรมชำติและสำมำรถท ำกิจกรรมได้ตำมวิถีสังคม จึงอำจปรำกฏพ้ืนที่สำธำรณะอยู่ใน
ชีวิตประจ ำวันของสังคมเพำะปลูก ไม่แยกขำดระหว่ำงที่อยู่อำศัยกับพ้ืนที่ท ำกิน (ระวิวรรณ โอฬำรรัตน์มณี, 
2556) ยังพบว่ำ โครงสร้ำงของพ้ืนที่เกิดจำกกำรผสำนของที่ว่ำงภำยในและภำยนอกเรือน บ้ำน และชุมชน 
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โดยใช้ลำนระดับต่ำงๆ ที่มีอยู่ท ำหน้ำที่เชื่อมต่อกันไปอย่ำงเป็นธรรมชำติ (organic) เป็นพ้ืนที่ขนำดเล็กที่
เป็นทำงลัด จุดตัดหรือจุดพบปะของโครงข่ำยสัญจรในชุมชน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ , 2551) ในสังคม
เกษตรกรรมแบบไทยๆ สำมำรถพบเห็นและมีอยู่ทั่วไป เช่น วัด ป่ำใกล้บ้ำน โรงเรียน ท้องนำหลังเก็บเกี่ยว 
ศำลปู่ตำ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นว่ำมีควำมคำบเกี่ยวระหว่ำงพ้ืนที่สำธำรณะและพ้ืนที่ส่วนตัว (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
2554) ดังกรณีพ้ืนที่ว่ำงและทำงสัญจรของชำวสวนยำงพำรำที่พบว่ำ ที่ท ำกำรกลุ่มยำง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
ชำวสวนยำงจะต้องน ำผลผลิตหรือน้ ำยำงสดมำจ ำหน่ำย ได้กลำยเป็นพ้ืนที่สำธำรณะที่เอ้ือให้เกิดกำรพบปะ
พูดคุยหรือแจ้งข่ำวสำรในชีวิตประจ ำวันไปโดยปริยำย นอกจำกนั้น เส้นทำงที่ชำวสวนใช้เดินทำงไปกรีดยำง
และขนส่งผลผลิตทุกวันนั้น นอกจำกเส้นทำงถนนสำยหลักของหมู่บ้ำนแล้ว เส้นทำงทีล่ัดเลำะเขำไปในสวน
ยำง ซึ่งชำวสวนจะใช้เป็นทำงลัดเพ่ือให้เดินทำงและขนส่งน้ ำยำงสดได้สะดวกรวดเร็ว ไม่แข็งตัวก่อนน ำมำ
จ ำหน่ำย อีกทั้ง ชำวสวนที่มีสวนอยู่ติดกันจะใช้เส้นทำงลัดร่วมกัน เพ่ือเป็นผลดีในเรื่องกำรสอดส่องดูแล
ควำมปลอดภัย ซึ่งเป็นช่วงกลำงคืน (ฐปณี รัตนถำวรและพรชัย จิตติวสุรัตน์, 2556) จึงนับว่ำเป็นลักษณะ
เฉพำะทีโ่ดดเด่นของสังคมเกษตรกรรมในกำรใช้พ้ืนที่ว่ำงและทำงสัญจรผสมผสำนกับกำรยังชีพ 

อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
ประกอบด้วยตัวแปรส ำคัญด้ำนโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ (Spatial Configuration) ที่ต้องท ำกำรศึกษำ ได้แก่ (1) 
สภำพทำงภูมิศำสตร์และองค์ประกอบกำรตั้งถิ่นฐำน (2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรส ำคัญในชมุชน (3) 
รูปแบบพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร โดยมุ่งเน้นถึงลักษณะเฉพำะของชำวสวนยำงพำรำ เพ่ือให้เกิดควำม
แตกต่ำงจำกสวนอ่ืนๆ ทั่วไป และสำมำรถน ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรได้ 

3.2 แนวคิดกำรวิเครำะห์เชิงสัณฐำนพื้นที ่
กำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ เป็นกำรค้นหำตรรกะที่มำของรูปร่ำงรูปทรง

ของชุมชนและเมืองในกำรจัดวำงโครงข่ำยพื้นที่ (spatial configuration) จำกองค์ประกอบทำงกำยภำพ 
โดยเฉพำะระบบพ้ืนที่ว่ำง โครงข่ำยกำรสัญจร ซึ่งจ ำแนกออกจำกมวลอำคำร เพ่ือทรำบถึงกลไกภำยในที่
ก่อให้เกิดลักษณะสัณฐำนพ้ืนที่ (urban morphology) ตำมที่ปรำกฏอยู่ในพ้ืนที่เมือง มีควำมเชื่อมโยงกับ
ย่ำนหรือพ้ืนที่รวมกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่คนในชุมชนด ำเนินชีวิตหรือสัญจรอยู่ ชี้ให้เห็นว่ำลักษณะ
หรือรูปแบบของกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมต่อเนื่อง เกื้อหนุนกันหรือขัดแย้งกันหรื่อไม่ อย่ำงไร ลักษณะควำม
นิยมหรือควำมหนำแน่นในกำรใช้พ้ืนที่นั้นๆ จะน ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบและวำงผังชุมชนได้อย่ำงเป็น
ระบบ เกิดกระบวนกำรที่สำมำรถท ำซ้ ำได้ (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548) โดยแสดงผ่ำนแผนที่โครงข่ำยเชิง
สัณฐำนพ้ืนที่ (Spatial Configuration Map)  

กำรวิเครำะห์แผนที่โครงข่ำยเชิงสัณฐำนพ้ืนที่ เป็นกำรศึกษำเปรียบเทียบระบบพ้ืนที่ว่ำงหรือ
ระบบโครงข่ำยกำรสัญจรในช่วงเวลำต่ำงๆ ทุกระบบที่ต้องกำรวิเครำะห์ (ไม่ว่ำจะเป็นเส้นทำงแม่น้ ำ ล ำ
คลอง ล ำรำง ทำงเกวียน ทำงรถไฟ ฯลฯ ) กับระดับควำมนิยมหรือควำมถี่ในกำรใช้งำน โดยน ำข้อมูลมำ
เขียนเป็นแบบจ ำลองเชิงสัณฐำน (Spatial Configuration Model) หรือแผนที่เอกเซียล (axial map) แล้ว
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จึงท ำกำรวิเครำะห์ด้วยชุดโปรแกรมสเปซซินแท็กส์ (Space Syntax Program)  โดยปกติจะท ำกำรศึกษำ
วิเครำะห์ใน 3 ระดับ คือ กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ระดับรวม (global) ระดับเฉพำะ (local) 
และระดับควำมเชื่อมต่อ (connectivity) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ศักยภำพกำรเข้ำถึ งพ้ืนที่ ระดับรวม (global integration value) หมำยถึง 
ศักยภำพในกำรมองเห็นและเข้ำถึงพ้ืนที่ชุมชนด้วยโครงข่ำยกำรสัญจรในระดับกว้ำง เช่น ระดับเมืองหรือ
ระดับต ำบล เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรเดินทำงในระยะไกล 

2) ศักยภำพกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ ระดับเฉพำะ (local integration value) หมำยถึง 
ศักยภำพในกำรมองเห็นและเข้ำถึงพ้ืนที่ชุมชนด้วยโครงข่ำยกำรสัญจรในระดับย่ำน เช่น ระดับหมู่บ้ำน 
ระดับชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรเดินทำงในระยะใกล้ๆ 

3) ศักยภำพกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ระดับควำมเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 
หมำยถึง ค่ำควำมเชื่อมต่อของโครงข่ำยกำรสัญจรภำยในชุมชน หรือจ ำนวนเส้นที่อยู่ถัดไปหนึ่งเลี้ยวของ
เส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งภำยในโครงข่ำย 

โครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงและกำรสัญจรที่เชื่อมโยงกันอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพจะเอ้ือให้กำร
เดินทำงหรือกำรสัญจรเพ่ือเข้ำถึง (move to) และเพ่ือผ่ำน (move through) ไปยังบริเวณอ่ืนๆ เป็นไป
อย่ำงสะดวกและอิสระ ส่งผลให้มีกำรผสมผสำนผู้คนที่หลำกหลำย ทั้งผู้ใช้ประจ ำและคนภำยนอกที่เข้ำมำ
ติดต่อ ซึ่งคนเหล่ำนี้มีวัตถปุระสงค์และจุดมุ่งหมำยแตกต่ำงกัน และได้ก่อให้เกิดศักยภำพกำรเข้ำถึงที่ไม่เท่ำ
เทียมกัน โดยบำงบริเวณมีควำมคึกคัก บำงบริเวณสงบเงียบ อันเนื่องมำจำกลักษณะกำรเชื่อมต่อของ
โครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงและกำรสัญจรภำยในชุมชนเอง เป็นไปตำม “แนวคิดกำรสัญจรอิสระ” (The Theory of 
Natural Movement) (Hillier et al., 1993) จำกระดับกำรสัญจรอย่ำงอิสระที่มำกน้อยไม่เท่ำเทียมกันนี้ ได้
ก่อให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆ กระจำยไปบนพ้ืนที่ กล่ำวคือ กิจกรรมที่ต้องกำรควำมสงบ เช่น พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ 
พ้ืนที่พักผ่อน ฯลฯ มีแนวโน้มที่จะพบในบริเวณที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงต่ ำ ในขณะที่ร้ำนค้ำต่ำงๆ อำจอยู่
ในบริเวณที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงที่สูงกว่ำ และส่งผลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดกิจกรรมกำรค้ำอ่ืนๆ มำ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ “แนวคิดกระบวนกำรเศรษฐสัญจร” (The Theory of Movement 
Economy Process) (Hillier, 1996) จำกระดับกำรสัญจรอิสระเดิมที่สูงตำมศักยภำพของโครงข่ำย และจำก
กำรดึงดูดของกิจกรรมกำรค้ำ (attractors) ให้มำกระจุกตัว ได้เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier 
effects) ส่งผลให้ยิ่งดึงดูดกิจกรรมกำรค้ำและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นผลมำจำกระดับกำรสัญจรที่หนำแน่นมำ
กระจุกตัวเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้พ้ืนที่ปรำกฏเป็นย่ำนกำรค้ำ หรือพ้ืนที่ที่มีควำมคึกคัก หนำแน่นกว่ำบริเวณ
อ่ืนๆ ควบคู่กับบริเวณทั่วไปที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจำยตัวอยู่ อันเป็นลักษณะของควำมเป็นศูนย์กลำงที่ไม่
หยุดนิ่ง (dynamic centrality) เรียกว่ำ “ศูนย์กลำงที่มีชีวิต” (live center) (Hillier, 2000) กระบวนกำรทั้ง
ระบบนี้เป็นคุณสมบัติส ำคัญของ “สัณฐำนพ้ืนที่” (spatial configuration) ที่ท ำให้ชุมชนหรือเมืองได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จำกรูปแบบกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมำะสม  
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ในกรณีชุมชนที่ท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลักเพ่ือ
กำรท ำเกษตรกรรม ศำสนสถำน พักอำศัย ร้ำนค้ำ พ้ืนที่ส่วนกลำงที่ใช้ร่วมกันภำยในชุมชน ตลอดจน 
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ แนวคิดดังกล่ำวนี้จะช่วยให้สำมำรถท ำควำมเข้ำใจพ้ืนที่   โดยน ำผลกำร
วิเครำะห์จำกเครื่องมือวิเครำะห์เชิงสัณฐำน ท ำกำรวิเครำะห์ศักยภำพของเส้นทำงกำรสัญจรในพ้ืนที่ร่วมกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น จะสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ ลักษณะกิจกรรมในบริเวณที่มีกำรท่องเที่ยวและต ำแหน่งหรือ
บริเวณที่มีศักยภำพจะพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่ตั้งภำยในโครงข่ำยเชิง
พ้ืนที่และบริบทชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร จึงช่วยให้เข้ำใจสภำพปัจจุบันและสำมำรถคำดกำรณ์กำรพัฒนำใน
อนำคตได้ เพ่ือให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่รบกวนกำรด ำเนินชีวิตปกติของคนในพ้ืนที่  อีกทั้ง สำมำรถวำงแผน
ด ำเนินกำรเป็นระยะ (phase) ได้ตำมควำมพร้อม ซึ่งช่วยให้กำรจัดกำรท่องเที่ยวมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จ
ได้มำกยิ่งขึ้น  
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมและกำรท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมเกษตร 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม 
กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนที่ดี จ ำเป็นต้องศึกษำปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรม เนื่องจำกปัจจัย

ทำงสังคมเป็นตัวก ำหนดรูปแบบแผนผังของพ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่ร่วมกัน ลักษณะทำงสังคมจึงมีควำมสอดคล้อง
สัมพันธ์กับลักษณะเชิงพ้ืนที่ ตำมแนวคิด “ตรรกะทำงสังคมเชิงพ้ืนที่และตรรกะเชิงพ้ืนที่ในสังคม” (Social 
Logics of Space and Spatial Logics of Society) (Hillier and Hanson, 1984) ที่ ว่ำ โครงสร้ำงทำง
สังคมได้ส่งผลต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ (spatial organization) และรูปแบบเชิงพ้ืนที่ก็เป็นผลผลิตของ
อิทธิพลทำงสังคมเช่นกัน  

ในสังคมทั่วไป “ผู้คน” (people) เป็นองค์ประกอบส ำคัญและมีบทบำทที่สุดในกำร
ก ำหนดให้สังคมด ำรงอยู่ ประกอบด้วย คนในที่อำศัยอยู่ (inhabitants) และคนแปลกหน้ำ (strangers) หรือ
คนนอกโดยคนในพ้ืนที่จะมีบทบำทในกำรก ำหนดอำณำเขตของชุมชน และสร้ำงให้เกิดพ้ืนที่ต่ำงๆ เพ่ือใช้
สอยตำมควำมต้องกำรให้เกิดขึ้นอย่ำงครบถ้วนอยู่ภำยในอำณำเขตหนึ่งๆ มีกำรด ำเนินชีวิต กำรกระท ำ และ
ควำมต้องกำรแบบต่ำงๆ รวมทั้ง เป็นผู้ควบคุมกำรใช้สอยในส่วนต่ำงๆ ของพ้ืนที่ และก ำหนดพ้ืนที่ที่จะมี
กำรพบปะกันระหว่ำงคนในและคนนอกพ้ืนที่ ส่วนคนนอกมีควำมส ำคัญในฐำนะคนที่เข้ำมำสู่พ้ืนที่หรือ
สัญจรผ่ำนไปมำ หำกเข้ำสู่ชุมชนคนนอกพ้ืนที่ก็จะกลำยเป็นผู้มำเยือน (visitors) (Hillier and Hanson, 
1984) สอดคล้องกับที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2554) ให้ควำมเห็นว่ำ คนในหรือคนภำยในท้องถิ่นจะมีกำรรับรู้
เรื่องพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรมที่ตนใช้ด ำรงชีวิต รวมทั้งรู้ว่ำใครเป็นคนใน ใครเป็นคนนอก มีกลไกต่ำงๆ ในกำร
สร้ำงควำมเกำะเกี่ยวทำงสังคมที่จะน ำไปสู่ควำมเป็นปึกแผ่นร่วมกัน นอกจำกนั้น ในสังคมยังมีกลไกที่ผู้คน
จะดูแลกันเอง ด้วยกำรมอบควำมเชื่อถือไว้วำงใจให้แก่บุคคลในฐำนะผู้น ำ (leader) ที่มักจะได้รับกำรยก
ย่องหรือคัดเลือกจำกคนในกันเอง ภำยใต้รูปแบบที่อำจไม่มีระเบียบแบบแผนหรือเป็นทำงกำรนัก (นิยพรรณ 
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วรรณศิริ, 2550) ทั้งผู้น ำและสมำชิกชุมชน ต่ำงมีบทบำทหน้ำที่ของตนเอง กล่ำวคือ ผู้คนที่เป็นสมำชิกใน
กลุ่มจะต้องรู้จ  กใช้ทรัพยำกรและรักษำพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือกำรอยู่รอด ไม่ใช่เพียงเพ่ือปัจเจกบุคคลและพรรค
พวก ส่วนผู้น ำ ซึ่งมีอ ำนำจในสังคมจะต้องดูแลปกปักรักษำพ้ืนที่ให้คงอยู่ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตควำม
เป็นอยู่ของคนในกลุ่มสังคม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) ดังนั้น ในสังคมหนึ่งๆ ลักษณะผู้คนและบทบำท
หน้ำที่ในชุมชนจึงเป็นหนึ่งปัจจัยส ำคัญที่ต้องศึกษำ  

กำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเกษตรกรรม เรียกว่ำ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวสวน เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่ำงมีแบบแผน จนกลำยเป็นวิถีชีวิต (way of life) หรือเรียกว่ำ วัฒนธรรม 
(culture) Amos Rapoport ได้อธิบำยผ่ำน “แนวคิดทำงวัฒนธรรม” (The Concept of Culture) ว่ำ 
วัฒนธรรมเป็นกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เป็นไปตำมควำมรู้สึกนึกคิดและมีระเบียบแบบแผน มีระบบ
สัญลักษณ์ที่เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกต่ำงเข้ำใจควำมหมำย ยอมรับและใช้ปฎิบัติร่วมกัน
ภำยในพ้ืนที่ชุมชน ท ำให้รู้สึกถึงควำมเป็นชุมชนเดียวกันหรือรู้สึกผูกพันกัน โดยเป็นสิ่งที่เกิดจำกกำรเรียนรู้
อย่ำงมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และสอดคล้องกับลักษณะอุปนิสัยของผู้คนในพื้นที่ที่ยึดถือปฎิบัติ จึง
ส่งผลต่อควำมเชื่อแล้วเกิดเป็นโลกทัศน์ที่มีคุณค่ำ สำมำรถเลือกมำเป็นค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิต จึงมีกำร
ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น โดยแสดงออกในรูปแบบของระบบกิจกรรมที่ เกิดขึ้นบนพ้ืนที่หรือระบบที่ตั้ง 
(Rapoport, 1977) วัฒนธรรมยังเป็นแนวทำงปฏิบัติหรือท ำหน้ำที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ได้แก่ 
วิถีประชำหรือวิถีชำวบ้ำน (folkways) จำรีต (mores) และกฎหมำย (laws) เพ่ือให้ผู้คนเคำรพหรืออ่อน
น้อมต่อพ้ืนที่ อันเป็นกำรดูแลพ้ืนที่นั้นๆ (Rapoport, 1977; อำนันท์ กำญจนพันธุ์, 2548; สัญญำ สัญญำ
วิวัฒน์, 2545) ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ผู้คนในสังคมได้ท ำร่วมกัน เช่น กำรประกอบพิธีกรรม ทั้งพิธีกรรม
เกี่ยวกับชีวิต (โดยเฉพำะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอำชีพท ำนำท ำสวน เช่น กำรท ำขวัญข้ำว พิธีกรรมสิบสองเดือน 
ซึ่งอำจไม่ได้มีครบทั้งสิบสองเดือนในรอบปี แต่จะมีขึ้นแตกต่ำงกันไปในแต่ละท้องถิ่น) และพิธีกรรมทำง
ศำสนำ ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของผู้คนในชุมชนและระหว่ำงชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่น
เดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) วัฒนธรรมจึงเป็นกำรสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อม (built environment)  
ที่เกิดจำกศักยภำพและกำรปรับตัวของมนุษย์ ท ำให้วัฒนธรรมในสังคมของแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ที่
แตกต่ำงกัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวสวนยำง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่
กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนต่อไป 

กำรด ำเนินชีวิตยังก่อให้เกิดเครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจชำวสวน โดยกำรแสดง
ผ่ำนกำรท ำ “กิจกรรม” (activities) ที่มักเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน 2) กิจกรรมเชิงธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต กำรบริโภค กำรบริกำรต่ำงๆ และ 3) กิจกรรมเชิง
สถำบันที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้คนที่มีกำรรวมกลุ่มกัน เช่น กำรประกอบพิธีกรรม กำรละเล่น เทศกำล งำน
ประเพณี ซึ่งได้กระท ำขึ้นบนพื้นที่และเวลำ (space and time) ที่ซ้อนกัน โดยต ำแหน่งที่เกิดกิจกรรมใน
เวลำหนึ่ง อำจเชื่อมโยงกับต ำแหน่งของกิจกรรมอ่ืนในอีกเวลำหนึ่ง หรือเชื่อมโยงกับต ำแหน่งพ้ืนที่ใน
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ช่วงเวลำนั้น (Chapin, 1974 ; Warren-Boulton, Frederick R, 1978 ; Rapoport, 1990) กำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันของผู้คนได้ก่อให้เกิด “เครือข่ำยทำงสังคม” (social network) เป็นเส้นทำงเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ 
ก่อให้เกิดกำรเกำะกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนระบบควำมคิด 
ควำมเชื่อและกำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2548) เครือข่ำยทำงสังคมจะท ำหน้ำที่เชื่อมโยง
กำรร่วมกันท ำกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยน และกำรสื่อสำร เครือข่ำยทำงสังคมจึงเป็นโอกำสและช่องทำงที่ผู้คน
ใช้เพ่ือสร้ำงควำมอยู่รอด ภำยใต้ข้อจ ำกัดที่มี (ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, 2549) โดยเฉพำะในชุมชนหมู่บ้ำน
ไทย มักเป็นลักษณะเครือข่ำยทำงสังคมแบบพ่ึงพำอำศัยกัน มีพ้ืนฐำนควำมเกี่ยวดองเป็นญำติพ่ีน้องเป็นแรง
เกำะเกี่ยวส ำคัญที่ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนยังคงอยู่อย่ำงแน่นแฟ้น (ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 
2536) ในสังคมจึงมีเครือข่ำยทำงสังคมที่ เกิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพ่ือท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรด ำรงอยู่ของคนในสังคม    

กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนเกษตรกรรมได้ก่อให้เกิด “ผลผลิต” และ “ระบบกำร
ผลิต” ทีมี่แรงเกำะเกี่ยวซึ่งกันและกันอยู่ภำยในสังคมแบบไทย มีกำรช่วยเหลือกัน มีกำรประกอบพิธีกรรมที่
ให้ควำมส ำคัญกับบรรพบุรุษ ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน (ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 2544) เป็นลักษณะทำง
เศรษฐกิจทีม่ีควำมสัมพันธ์กับครอบครัว วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่ำ เศรษฐกิจวัฒนธรรม ที่อยู่
บนพ้ืนฐำนควำมเข้มแข็งของชุมชน ท ำให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ (ประเวศ วะสี, 2542) ระบบกำรผลิต
โดยทั่วไปสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ควำมเป็นปึกแผ่นแบบอิสระ (organic solidarity) เป็น
ระบบกำรผลิตที่คนในชุมชนมีควำมแตกต่ำงของบทบำทและหน้ำที ่ซึ่งเกิดจำกกำรแบ่งงำนกันท ำ โดยแต่ละ
ส่วนจะกลำยเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกัน และท ำให้ต้องพ่ึงพำกันมำกข้ึน (2) ควำมเป็นปึกแผ่นแบบ
กลไก (mechanical solidarity) เป็นระบบกำรผลิตที่คนในชุมชนมีค่ำนิยมและควำมสนใจที่เหมือนกัน เป็น
ควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่ำงบุคคลในเมืองอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคล้ำยคลึงกันในหน้ำที่และกิจกรรมใน
กำรประกอบอำชีพ ทั้ งนี้  มีแนวโน้มว่ำ ควำมเป็นปึกแผ่นแบบกลไก (mechanical solidarity) จะ
เปลี่ยนเป็นควำมเป็นปึกแผ่นแบบอิสระ (organic solidarity) เมื่อชุมชนมีขนำดใหญ่ขึ้น (Durkheim, 1964) 
เนื่องจำก กำรมีอยู่ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจะแสดงถึงควำมเป็นปึกแผ่น ควำมเป็นอยู่ที่ดีทำงสังคม โดย
จะสังเกตได้จำกกำรมีอยู่และจ ำนวนของสินค้ำ เหตุกำรณ์ กิจกรรม บริกำรทำงสังคม ประชำมติ ตลอดจน
สถำบันที่เป็นกลไกที่ท ำให้เกิดแรงประสำนเครือข่ำยนี้ขึ้น (อ้ำงใน ดำรณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2549)  

นอกจำกนั้น Hillier and Hanson (1984: 18) กล่ำวว่ำ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของ ควำมเป็น
ปึกแผ่นแบบกลไก (mechanical solidarity) มักมีแนวโน้มต่อกำรส่งผลให้เกิดลักษณะทำงสังคมบนพ้ืนที่
แบบแยกตัวและกระจัดกระจำย (segregated and dispersed space) ส่วน ควำมเป็นปึกแผ่นแบบอิสระ 
(organic solidarity) จะส่งผลให้เกิดลักษณะทำงสังคมบนพ้ืนที่แบบผสมผสำนและมีควำมหนำแน่น 
(integrated and dense space) มำกกว่ำ ดังนั้น ระบบกำรผลิตที่เกิดจำกควำมเป็นปึกแผ่นแบบอิสระ 
(organic solidarity) จึงมีควำมเหมำะสมและก่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อสังคมเกษตรกรรมมำกกว่ำ สอดคล้อง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กับสังคมอุดมคติของ “ลัทธิอนำธิปัตย์นิยม” (anarchism) และตำมหลัก “แนวคิดสวเทศี” (swadeshi) ที่
เสนอโดยมหำตมะ คำนธี (1869-1948) ที่ว่ำ โดยพ้ืนฐำนของทุกๆ สังคมจะต้องประกอบด้วยหน่วยพ้ืนที่
ขนำดย่อยที่ต่ำงมีควำมเป็นอิสระ ภำยในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยย่อยมีกำรช่วยเหลือพ่ึงพำซึ่งกันและกัน ด้วย
ควำมสมัครใจของสมำชิกเพ่ือก่อให้เกิดควำมผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีกำรสร้ำงหรือผลิต
สิ่งจ ำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำเนินชีวิต มีกำรใช้ทรัพยำกร ตลอดจน แลกเปลี่ยนซื้อขำยสินค้ำที่มีอยู่ภำยใน
ชุมชนท้องถิ่นก่อน เพ่ือให้หน่วยพ้ืนที่นั้นๆ สำมำรถด ำรงอยู่ได้ภำยในพ้ืนที่ของตัวเอง จึงค่อยใช้ประโยชน์
หรือใช้บริกำรจำกหน่วยพ้ืนที่อ่ืนเท่ำที่จ ำเป็น ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจที่มีควำมพอเพียง
ในตัวเอง (self-sufficient economy) (อ้ำงใน ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 2536) 

อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
ประกอบด้วยตัวแปรส ำคัญด้ำนเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม (socio-economic networks) ที่ต้อง
ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ (1) ลักษณะผู้คนและบทบำทหน้ำที่ในชุมชน (2) ด้ำนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวสวนยำง 
(3) เครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจชำวสวน (4) ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบกำรผลิตทำง
กำรเกษตร ที่เป็นลักษณะเฉพำะของชำวสวนยำงพำรำ  

4.2 แนวคิดกำรท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมเกษตร 
กำรท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรม (cultural map) เป็นค ำและวิธีกำรที่ใช้ในกระบวนกำร

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมมำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปี ตั้งแต่รำวปลำยศตวรรษที่ 1980 โดยเฉพำะ
บริเวณที่มีชนพ้ืนเมืองอำศัยอยู่หรือประเทศที่เคยเป็นดินแดนภำยใต้อำนิคมของตะวันตกมำก่อน หน่วยงำน
ทำงวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย (Commonwealth Department of Communications and the 
Arts) ที่ส่งเสริมกำรท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมขึ้นในประเทศ ได้ให้ควำมหมำยและประโยชน์ของกำรท ำแผน
ที่ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม ไว้ว่ำ กำรท ำแผนที่วัฒนธรรมเป็นกำรแสดงตัวตนของชุมชนและกำรบันทึก
ข้อมูลทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นกำรบันทึกองค์ประกอบทำงวัฒนธรรม ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
เช่น สถำนที่ส ำคัญ งำนประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ และสิ่งที่เป็นนำมธรรม เช่น อัตถชีวประวัติ ทัศนคติ ฯลฯ 
กำรท ำแผนที่ทำงวัฒนธรรมนับเป็นจุดเริ่มต้นในกำรอนุรักษ์ จำกกำรบันทึกและกำรใช้ทรัพยำกรเหล่ำนั้น 
แผนที่ทำงวัฒนธรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทำงวัฒนธรรมโดยชุมชน 
นอกจำกนี้ข้อมูลยังสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงสภำพแวดล้อมในชุมชนได้อีกด้วย (อ้ำงใน 
ศศิธร โตวินัส, 2554) กำรจัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมเกษตรในงำนวิจัยนี้ จึงเป็นแผนที่มรดกวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นมรดกวัฒนธรรมที่ส ำคัญของชุมชน รวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของ
เกษตรกร ซึ่งเป็นสังคมวัฒนธรรมกำรท ำเกษตรในพื้นที่ชนบท โดยมีตัวอย่ำงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรม ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำและจัดท ำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำที่อยู่อำศัยชุมชนดั้งเดิมและ
มรดกทำงวัฒนธรรม อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (สืบพงศ์ จรรย์สืบศรีและคณะ, 2558) พบว่ำ ในพ้ืนที่
ของอ ำเภอแม่แจ่มมีสภำพแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำ ทั้ง
ในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ งำนวิจัยมีกระบวนกำรศึกษำส ำรวจ จัดระบบและบันทึกข้อมูล 
ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยงและเสนอแนะแนวทำงในกำรอนุรักษ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ มรดกทำงวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ แหล่งประวัติศำสตร์ วัด ร้ำนค้ำและเคหสถำน สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
แหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น แหล่งพิธีกรรม และแหล่งอ่ืนๆ กำรจัดท ำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมได้น ำเสนอ
แผนที่ในภำพรวมทั้งเมือง และแผนที่ขยำยในอีก 4 บริเวณ แสดงสัญลักษณ์ของแหล่งมรดกแต่ละประเภท
เพ่ือกำรสืบค้นเชื่อมโยงไปยังเนื้อหำที่ประกอบด้วย พิกัดที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำ สิ่งส ำคัญและจุดเด่น 
เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง และภำพถ่ำย กำรประเมินควำมเสี่ยงในเบื้องต้นกับมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ (แหล่งประวัติศำสตร์ วัด ร้ำนค้ำและเคหสถำน สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์) ใช้เกณฑ์พิจำรณำ 3 ข้อ ได้แก ่1) กำร
เสื่อมโทรมทำงกำยภำพ 2) กำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพดั้งเดิม และ 3)กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม โดย
ประเมินระดับควำมเสี่ยงเป็น สูง กลำง และต ่ำ มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
พิธีกรรม และอ่ืนๆ) ใช้กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่2.1  มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม ประเภทแหล่งพิธีกรรม  
ที่มำ : สืบพงศ์ จรรย์สืบศรีและคณะ, 2558 
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ภำพที ่2.2  มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม ประเภทแหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น  

ที่มำ : สืบพงศ์ จรรย์สืบศรีและคณะ, 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่2.3  มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม ประเภทแหล่งอ่ืนๆ 

ที่มำ : สืบพงศ์ จรรย์สืบศรีและคณะ, 2558 
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ภำพที ่2.4  แผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม  
ที่มำ : สืบพงศ์ จรรย์สืบศรีและคณะ, 2558 
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อำจกล่ำวได้ว่ำ ด้วยบริบทพ้ืนที่ของอ ำเภอแม่แจ่มมีสภำพแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีที่คล้ำยคลึงกับพื้นที่ในงำนวิจัย โดยมีทั้งสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น อำคำรทำงศำสนำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ ำหมู่บ้ำน ตลำด ฯลฯ ที่เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ จึงสำมำรถน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำ ส ำรวจ จัดระบบและบันทึกข้อมูล ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยงในงำนวิจัยได้ 

กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำแผนที่มรดกทำงสถำปัตยกรรมชุมชนรักษ์คลองบำงพระ จังหวัด
ตรำด (ศศิธร โตวินัส, 2554) เป็นย่ำนชุมชนเก่ำแก่ในเมืองตรำดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนมำตั้งแต่สมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์  จึงมีสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของชุมชน 
กระบวนกำรวิจัยใช้วิธีกำรสนทนำพูดคุย กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก กำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับกำรศึกษำจำกเอกสำรหลักฐำนส ำคัญต่ำงๆ จำกนั้นน ำมำประมวลผลร่วมกัน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีมรดกทำงสถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำจ ำนวนทั้งสิ้น 98 หน่วย ประกอบด้วยมรดกทำง
สถำปัตยกรรมที่มีในปัจจุบัน 79 หน่วย มรดกทำงสถำปัตยกรรมในอดีต 8 หน่วย เส้นทำงและสถำนที่
ส ำคัญ 11 หน่วย มรดกทำงสถำปัตยกรรมทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ 
สภำพแวดล้อม ควำมเชื่อและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลกำรวิจัยยังน ำไปพัฒนำเป็นแผนที่มรดกทำง
สถำปัตยกรรมชุมชนรักษ์คลองบำงพระ และสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร
ทำงวัฒนธรรมในชุมชนได้ สถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ บ้ำน วัด ศำลเจ้ำ โรงก๊วน อำคำร
ตลำด ศำลำท่ำหลวง โรงฆ่ำสัตว์ ถนนและซอย ล ำคลอง ป่ำชุมชน และสนำมหน้ำอำคำรศำลำกลำง ซึ่ง
พบว่ำในงำนวิจัยนี้ ไม่ได้สนใจหรือเจำะจงเพียงตัวอำคำรเก่ำเท่ำนั้น แต่ให้ควำมส ำคัญกับสถำปัตยกรรม
และสถำนที่ในทุกรูปแบบที่คนในชุมชนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ ซึ่งเป็นผลมำจำกกระบวนกำรศึกษำวิเครำะห์
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน 

นอกจำกกำรศึกษำปัจจัยในเชิงพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมแล้ว ยังพบว่ำ มีปัจจัยภำยนอกอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ แผนพัฒนำของ
ภำครัฐและท้องถิ่น กล่ำวคือ นโยบำยของภำครัฐที่ได้ก ำหนดขึ้นผ่ำนแผนพัฒนำหรือโครงกำรต่ำงๆ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมำสนใจกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
โดยเฉพำะโครงกำรที่มีงบประมำณสนับสนุนจะมีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้กำรจัดท ำแผนแม่บทประสบ
ควำมส ำเร็จ เกิดกำรต่อยอดขยำยผลให้เกิดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวขึ้น นอกจำกนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ก็มีส่วนเอ้ือให้กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ทั้ งกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนกำรติดตำมสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่
ชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมำให้ควำมสนใจกำรจัดท ำแผนแม่บทบทชุมชนของตนเองมำก
ยิ่งขึ้น  
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สอดคล้องกับแนวคิดตำมทฤษฎีพ่ึงพำ (Dependency Theory) ซึ่งมีพ้ืนฐำนมำจำกทฤษฎีควำม

ขัดแย้ง (Conflict Theory) ได้อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ไม่มีเสถียรภำพว่ำ เป็นผลมำจำกควำม
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ที่ Marx (1818-1883) และ Dahrendorf (1959) 
ต่ำงชี้ให้เห็นว่ำ ภำครัฐ เช่น รัฐบำล กลุ่มผู้มีอ ำนำจ มักเป็นตัวกลำงส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง 
(change agent) ผ่ำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขัน และเทคโนโลยี เทคนิควิทยำกำร โดยจะเข้ำมำมี
อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ (Wallerstein, 
1974; Dos Santos, 1970) ซึ่งปัจจัยภำยในนอกเหล่ำนี้ อำจส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น
หรือแย่ลงล้วนขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั้นๆ ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ 

 
6. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน 

6.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน 
จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนพบว่ำ ในแต่ละพ้ืนที่จะมี

กระบวนกำรคล้ำยคลึงกัน แต่มีรำยละเอียดในขั้นตอนต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกัน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  

ตำรำงท่ี 2.1 สรุปกำรเปรียบเทียบขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนจำกงำนวิจัย 3 โครงกำร 
“กำรสร้ ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ
แนวคิดกำรพึ่งตนเองให้กับชุมชนโดย
ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บทของ
ชุมชนต ำบลตะพง จังหวัดระยอง”  
(พีรชัย กุลชัยและสุขุมำภรณ์ ขันธ์ศรี, 
2549) 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
แม่บทชุมชน ต ำบลวังตะกอ อ ำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 
(นฤมล ภูมิระวิ, 2553) 

โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “แผน
แม่บทเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน ในเกำะลันตำใหญ่ จังหวัดกระบี่” 
(ศิริวรรณ ศิลำพัชรนันท์และพิศมัย ขน
บดี บรรณำธิกำร, 2550)        

ขั้นตอนที่ 1  
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเบ้ืองต้นในกำรจัดท ำแผน
แม่บทชุมชน โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์มำน ำเสนอควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
มีแผนแม่บทชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมสนใจให้กับผู้เข้ำร่วมเวที  

ขั้นตอนที่ 1  
กำรเตรียมแกนน ำหรอืวิทยำกร เป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้กับประชำชน กลุ่มแกนน ำ
ชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในแต่ละพื้ นที่ ให้มีควำมเข้ ำใจใน
แนวควำมคิด กระบวนทัศน์  กระบวนกำร
จัดท ำแผนชุมชน  ที่ ม ำควำมส ำคัญ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับของกำรท ำแผนแม่บท 

ขั้นตอนที่ 1  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำรศึกษำ 
 

ขั้นตอนที่ 2  
กำรสร้ำงคณะท ำงำนที่มำจำกผู้น ำประชำชน 
จำก 13 หมู่บ้ำนๆ ละ 2 คน จ ำนวน 26 คน 
ต้องอำศัยควำมเข้ำใจและสมัครใจจำกตัวแทน
หมู่ บ้ำน แต่เมื่อท ำงำนไปได้ระยะหนึ่งพบ
ปัญหำกำรขำดประชุมและมีกำรเปลี่ยนตัว 

ขั้นตอนที่ 2  
กำรเก็บข้อมูลเพื่อใช้กำรประเมินศักยภำพของ
ชุมชน ได้แก่ 
2.1 จัดเวทีชี้แจงให้ประชำชนกลุ่มแกนน ำ
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีควำมเข้ำใจในกำรเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสำร แผนที่ 
กำรฟังบรรยำยพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  
2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ กำร
สอบถำมควำมคิดเห็น กำรประชุมกลุ่มย่อย  
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ตำรำงท่ี 2.1 สรุปกำรเปรียบเทียบขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนจำกงำนวิจัย 3 โครงกำร (ต่อ) 
“กำรสร้ ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ
แนวคิดกำรพึ่งตนเองให้กับชุมชนโดย
ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บทของ
ชุมชนต ำบลตะพง จังหวัดระยอง”  
(พีรชัย กุลชัยและสุขุมำภรณ์ ขันธ์ศรี, 
2549) 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
แม่บทชุมชน ต ำบลวังตะกอ อ ำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 
(นฤมล ภูมิระวิ, 2553) 

โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “แผน
แม่บทเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน ในเกำะลันตำใหญ่ จังหวัดกระบี่” 
(ศิริวรรณ ศิลำพัชรนันท์และพิศมัย ขน
บดี บรรณำธิกำร, 2550)        

 แทนท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน 2.2 ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและท ำ
ควำมเข้ำใจร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
2.3 ก ำหนดประเด็นข้อมูลที่จะท ำกำรศึกษำ 
จัดท ำแบบสอบถำมของชุมชน 
2.4 กำรเก็บข้อมูลด ำเนินกำร 

กำรปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ขั้นตอนที่ 3  
กำรทบทวนข้อมูลของท้องถิ่นร่วมกันระหว่ำง
คณะท ำงำนกับผู้วิจัย  

ขั้นตอนที่ 3  
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรประเมินศักยภำพของ
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3  
กำรส ำรวจภำคสนำม  

ขั้นตอนที่ 4  
ก ำ ร ส ร้ ำ งแ บ บ ส อ บ ถ ำม ร่ ว ม กั น  เ ป็ น
แบบสอบถำมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
ต่ำง ๆ  

ขั้นตอนที่ 4  
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรประเมินศักยภำพของ
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4  
กำรวิ เครำะห์และสั งเครำะห์ข้อมูล  กำร
วิ เค รำะห์ สภำวก ำรณ์ ของพื้ นที่  (SWOT 
Analysis) ได้ แ ก่  ก ำรวิ เค รำะ ห์ ศั ก ยภ ำพ 
ปัญหำและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
(ภำยใต้ควำมร่วมมือของกลุ่มข้ำรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรธุรกิจและชุมชน) 

ขั้นตอนที่ 5  
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมหมู่บ้ำนละ 100 
ชุด รวม 1,300 ชุด โดยให้ตัวแทนในแต่ละ
หมู่บ้ำนสร้ำงคณะท ำงำนในหมู่บ้ำนช่วยกัน
เก็บข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 5  
กำรศึกษำดูงำนชุมชนต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 5  
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละประเด็น
ที่สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรได้ 

ขั้นตอนที่ 6  
น ำข้อมูลพื้นฐำนมำท ำกำรวิเครำะห์เบ้ืองต้น
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป  

ขั้นตอนที่ 6  
ก ำหนดวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมำยและก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำชุมชน 
6.1 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
6.2 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
6.3 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของต ำบลวังตะกอ 

ขั้นตอนที่ 6  
กำรจัดท ำแผนแม่บท 
 

ขั้นตอนที่ 7  
กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนร่วมกันและสรุป
บทเรียนกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำแผน
แม่บทชุมชน  

ขั้นตอนที่ 7  
กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์แผนแม่บทชุมชน 

ขั้นตอนที่ 7  
กำรน ำเสนอแผนแม่บทต่อชุมชน 
 

  ขั้นตอนที่ 8  
กำรปรับปรุงแผนแม่บท 

  ขั้นตอนที่ 9  
กำรจัดท ำรำยงำนงำนฉบับสมบูรณ์ 

ที่มำ : สรุปโดยผู้วิจัย 
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งำนวิจัยเรื่อง “กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และแนวคิดกำรพ่ึงตนเองให้กับชุมชนโดยผ่ำน

กระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บทของชุมชนต ำบลตะพง จังหวัดระยอง” (พีรชัย กุลชัยและสุขุมำภรณ์ ขันธ์ศรี, 
2549) นี้พบว่ำ สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรพ่ึงตนเองให้กับคณะท ำงำนและชุมชนในต ำบลตะพงได้ใน
ระดับหนึ่งเท่ำนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกำรพ่ึงตนเอง แผนแม่บทที่ได้
จัดท ำขึ้นจึงเป็นแผนที่มีแนวคิดกว้ำง ๆ ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงรูปธรรมของกำรพ่ึงตนเองที่จะน ำไปสู่กำรท ำ
วิสำหกิจชุมชน แม้ในขณะวิเครำะห์ข้อมูลรำยจ่ำยครัวเรือนของต ำบลจะเห็นหนี้สินจ ำนวนมำกถึง 1,428 
ล้ำนบำท แต่พ้ืนฐำนควำมคิดเห็นส่วนใหญ่ของคณะท ำงำน คิดว่ำตนและชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้ได้ 
จึงไม่รู้สึกกังวล เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นชำวสวนผลไม้ที่มีรำยได้มำกพอสมควรในแต่ละปี แต่ก็คิดว่ำระบบ
ตลำดและระบบทุนยังเป็นที่พ่ึงพำได้ ในระหว่ำงกำรประชุมมีแนวคิดในกำรที่จะรวมกลุ่มกันผลิตสินค้ำโดย
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กำรตั้งกลุ่มท ำน้ ำปลำไว้กินและขำยในชุมชน เป็นต้น แต่แนวคิดนี้ถูกแย้งโดย
มุมมองที่ว่ำกำรรวมกลุ่มกันผลิตขึ้นมำแล้วคนในชุมชนจะซื้อหรือไม่ ไม่น่ำจะสัมฤทธิผล จุดเน้นของกำร
วิเครำะห์ร่วมกันคณะท ำงำนยังเน้นถึงกำรพัฒนำผู้น ำ ถ้ำผู้น ำดีแล้วทุกอย่ำงน่ำจะดีตำมและควำมสำมัคคี
ของชุมชนที่จะต้องเร่งสร้ำงขึ้นก่อนที่จะด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆ ด้วยแนวคิดนี้กำรท ำแผนแม่บทชุมชนตะพง
จึงเป็นบทเรียนเริ่มต้นและประสบกำรณ์ที่ส ำคัญของคณะท ำงำนและนักวิจัยที่จะเรียนรู้ร่วมกันในกำรท ำ
แผนแม่บทชุมชนต่อไป 

งำนวิจัยเรื่อง กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน ต ำบลวังตะกอ อ ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร (นฤมล ภูมิระวิ, 2553) กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนมีกำรก ำหนดอนำคตและทิศทำงกำร
พัฒนำตนเอง เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของคนในชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำชุมชน 
ซึ่งเป็นแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่สำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบต่อควำมต้องกำรของชุมชนได้ โดย
ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 1) ไม่ใช่แผนเพ่ือเป็นกำรบ้ำนส่งครู กำรท ำแผนไม่ท ำเพ่ือควำมต้องกำรของคนอ่ืน 
กำรท ำแผนถ้ำได้ผลดีต้องมำจำกกำรต้องกำรท ำแผนแม่บทชุมชนของคนในชุมชน 2) ไม่ใช่ท ำแผนเพ่ือไปขอ
งบประมำณหน่วยงำนต่ำงๆ เพรำะเรำหวังที่จะเพ่ิงพำภำยนอกเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ เรำต้องพยำยำม
พ่ึงตนเอง 3) ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ทุกคนในชุมชนร่วมกันท ำ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน ท ำให้คน
ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำ รกั และห่วงแหนชุมชน รู้สึกเป็นเจ้ำของ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส ำคัญ
ที่มีส่วนหนุนเสริมให้กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนประสบควำมส ำเร็จ คือ กระบวนกำรในกำรจัดกำรข้อมูลให้
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ กำรปรับควำมคิดของชุมชนให้เกิดกำรพ่ึงตนเองแทนกำรหวังพ่ึงของบประมำณจำก
รัฐเท่ำนั้น และกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของคนในชุมชนอย่ำงชัดเจน 

โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “แผนแม่บทเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ในเกำะลัน
ตำใหญ่  จังหวัดกระบี่ ” ภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
มหำวิทยำลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยำเขตเบอร์กลี่ย์ (ศิริวรรณ ศิลำพัชรนันท์ และพิศมัย ขนบดี 
บรรณำธิกำร, 2550) มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญคือ 1) ศึกษำท ำควำมเข้ำใจสภำพพ้ืนที่ ในด้ำนกำยภำพ 
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2) วิเครำะห์ศักยภำพ ปัญหำ ข้อจ ำกัด และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ 3) เสนอแผนแม่บทเพ่ือ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนในลักษณะองค์รวม (holistic approach) ผลจำกกำรศึกษำ น ำไปสู่
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ในจังหวัดกระบี่ 3  รูปแบบ คือ 1) กำรพัฒนำจังหวัดกระบี่
ให้เป็นสถำนพักตำกอำกำศทำงทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก 2) กำรพัฒนำจังหวัดกระบี่ให้มีสถำนที่ท่องเที่ยว
ที่หลำกหลำย 3) กำรพัฒนำจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวแบบทำงเลือก 

6.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรในชุมชน 
กำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะมุ่งเน้นเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร โดยกลุ่มชุมชนหรือหมู่บ้ำนเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก ในชุมชนต้องมีบริบทพ้ืนที่
หรือศักยภำพในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภำพพ้ืนที ่ภูมิทัศน์ กำรคมนำคม ควำมพร้อม กำร
มีส่วนร่วม และมีกิจกรรมกำรเกษตรที่เป็นจุดเด่นสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น วิถีชีวิตทำงกำรเกษตร 
ขบวนกำรผลิตทำงกำรเกษตร กำรผลิตพืช ไมด้อก ไม้ผล พืชผัก กำรเลี้ยงผึ้ง หมอ่นไหมศิลปหัตถกรรม กำร
แปรรูป วัฒนธรรมเกษตร วนเกษตร หรือภูมิทัศน์ที่สวยงำม ฯลฯ เพ่ือให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยนี้ได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

งำนวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้ำนบำงเหรียงใต้ อ ำเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลำ  (สุจิตรำภรณ์ จุสปำโล, 2558) เป็นกำรศึกษำศักยภำพในกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและกำรออกแบบรำยกำรน ำเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยประยุกต์ตัวชี้วัดจำก
แนวคิดตำมมำตรฐำนของ Department of Agricultural Extension (2011) ประกอบด้วย 1) แบบศึกษำ
ศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) แบบศึกษำศักยภำพกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) แบบ
ศึกษำศักยภำพในกำรดึงดูดใจกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 4) แบบศึกษำศักยภำพกำรรองรับด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้ แบบกำรประเมินศักยภำพกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 
15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ที่พัก (บ้ำน เต็นท์ /สถำนที่ต้อนรับ) เพียงพอต่อควำมต้องกำร 2) ห้องน้ ำที่อนุญำตให้
ใช้ (ห้องน้ ำสำธำรณะ/ห้องน้ ำชำวบ้ำน) เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว 3) จุดบริกำรอำหำร 
(ร้ำนอำหำรจุดซื้อขำยอำหำร จุดบริกำรจัดหำอำหำรบริกำรนักท่องเที่ยว) เพียงพอต่อควำมต้องกำร 4) ที่
จอดรถเพียงพอต่อควำมต้องกำร 5) จุดแวะซื้อสินค้ำเกษตร/ศูนย์รวมสินค้ำกำรเกษตรกระจำยอยู่ตำม
บริเวณส ำคัญภำยในแหลง่ท่องเที่ยว 6) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเฉพำะส ำหรับผู้พิกำร 7) ระบบสำธำรณูปโภค 
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ รองรับควำมต้องกำร 8) ป้ำยบอกทำงและป้ำยสื่อควำมหมำยตำมบริเวณที่ส ำคัญ 9) จุด
บริกำรกำรเดินทำง (ทำงบกและทำงน้ ำ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่งท่องเที่ยว 10) สำมำรถรองรับจ ำนวน
นักท่องเที่ยวได้อย่ำงเหมำะสม 11) ถนนหนทำงเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก 12) กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 13) กิจกรรมกำรท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรม 14) 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสั งคม 15) กิจกรรมกำรท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 



36 
 

นับว่ำ เป็นตัวชี้วัดที่มีควำมน่ำสนใจในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยนี้ นอกจำกนั้น ผลกำรวิจัยยังได้
น ำเสนอรูปแบบรำยกำร น ำเที่ยวได้ดังนี้ 

รำยกำรน ำเที่ยวที่ 1 : ครึ่งวันศึกษำเรียนรู้ กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ/ ชมและเลือก
ซื้อสินค้ำเกษตร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 1 มื้ออัตรำ ค่ำบริกำร 200 บำทต่อคน  

รำยกำรน ำเที่ยวที่ 2 : หนึ่งวันศึกษำเรียนรู้ กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ/ กำรปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ /รับประทำนอำหำรเที่ยง (กิจกรรมอำหำรร้อยอย่ำง)/ มุ่งหน้ำสู่ฟำร์มทะเลเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลำบ้ำนโคกเมือง (เจ้ำของรำงวัลลูกโลกสีเขียวทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ รำงวัลยอดเยี่ยม
คนต้นแบบ รำงวัลชุมชนอนุรักษ์ธรรมชำติ จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี) อัตรำ
ค่ำบริกำร 400 บำทต่อคน  

รำยกำรน ำเที่ยวที่ 3 : หนึ่งวันเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น/กำรเลี้ยงปลำดุก/ กำรผลิต
น้ ำส้มควันไม้ /กำรเลี้ยงผึ้ง/ กำรเลี้ยงไก่ชน หมู่ที่10 บ้ำนคลองคล้ำจังหวั ดสงขลำ/ กำรปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์/ อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ อัตรำค่ำบริกำร 400 บำทต่อคน  

รำยกำรน ำเที่ยวที่ 4 : สองวันหนึ่งคืน ศึกษำเรียนรู้พ้ืนที่กำรเกษตรพอเพียง ศึกษำ
เรียนรู้กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ/ พ้ืนที่กำรเกษตรพอเพียง/สักกำระทวดหลักเมืองบ้ำนโคกเมือง/ ฟำร์ม
ทะเล/ กำรเลี้ยงผึ้ง/ กำรเลี้ยงหมูป่ำ/ กำรเลี้ยงปลำดุก/ กำรเลี้ยงไก่ชน/ กำรผลิตน้ ำส้มควันไม้ /กำรท ำ
อุปกรณ์มโนรำห์/ ชมและเลือกซื้อสินค้ำพ้ืนเมือง/อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ (กิจกรรมอำหำรร้อยอย่ำง)/อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/ พักแบบโฮมสเตย์และอำหำรเช้ำ 1 มื้อ อัตรำค่ำบริกำร 600 บำท ต่อคน 

งำนวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษำ ต ำบลบำงรักน้อย จังหวัดนนทบุรี  
(พัฒน์นรี เธียรกิตติ์ธนำ, 2547) เป็นกำรศึกษำบริบทและรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่
ต ำบลบำงรักน้อย พบว่ำ ในพ้ืนที่มีกำรท ำเกษตรกรรมในพ้ืนที่เป็นลักษณะกำรท ำสวนยกร่อง และมีสถำนที่
ท่องเที่ยวส ำคัญใกล้เคียง คือ เกำะเกร็ด กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่จะอยู่ในฤดูกำลที่มีผลผลิตทำง
กำรเกษตร ช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน มีสวนเกษตรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นจุดท่องเที่ยวจ ำนวน 3 
สวน คือ สวนทุเรียนประวัติศำสตร์ทุเรียนเมืองนน สวนไม้ต่ำงระดับ และสวนเกษตรธรรมชำติ เป็นกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวแบบ 1 วัน ไปเช้ำเย็นกลับ มีแบบ 2 คือ  

1) กำรเดินชมสวนผลไม้อย่ำงเดียว (ยังไม่มีกำรเปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวร่วมท ำ
กิจกรรมทำงเกษตร) ค่ำบริกำรคนละ 250 บำท  

2) กำรชมสถำนที่ตำมจุดท่องเที่ยวต่ำงๆ ค่ำบริกำรคนละ 300 บำท พร้อมอำหำร
กลำงวัน 1 มือ้ มี 3 เส้นทำง คือ 

เส้นทำงที่ 1 ลงเรือที่ท่ำน้ ำวัดสนำมเหนือ เดินทำงไปเกำะเกร็ด เที่ยวชม
สถำนที่ส ำคัญบนเกำะเกร็ด (วัดปรมัยยำวำส ศูนย์วัฒนธรรมพ้ืบ้ำนชำวมอญ และหมู่บ้ำนเครื่องปั้นดินเผำ) 
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ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบำงรักน้อย สวนเกษตรผสมผสำน 3 สวน ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรบำงรักน้อย และศูนย์ผลิตและจ ำหน่ำยไม้ดอกไม้ประดับเมืองนนท์ 

เส้นทำงที่ 2 ลงเรือที่ท่ำน้ ำนนท์ ล่องเรือชมทัศนียภำพเกำะเกร็ด เที่ยวชม
สถำนที่ส ำคัญบนเกำะเกร็ด ล่องเรือสู่คลองอ้อม ไปยังศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบำงรักน้อย ชมทัศนียภำพชุมชน
เกษตรริมคลองอ้อม ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรบำงรักน้อย สวนเกษตรผสมผสำน 3 
สวน และศูนย์ผลิตและจ ำหน่ำยไม้ดอกไม้ประดับเมืองนนท์ 

เส้นทำงที่ 3 ลงเรือที่ท่ำน้ ำนนท์ ลองเรือชมทัศนียภำพริมน้ ำเจ้ำพระยำ ถึงวัด
เฉลิมพระกียรติวรวิหำร ล่องเรือสู่คลองอ้อม ชมทัศนียภำพชุมชนเกษตรริมคลองอ้อม ไปยังสวนเกษตร
ผสมผสำน 3 สวน ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรบำงรักน้อย ศูนย์ผลิตและจ ำหน่ำยไม้
ดอกไม้ประดับเมืองนนท์ 

งำนวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชม
สวนเลียบคลองมหำสวัสดิ์ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (นิสำรัตน์ จุลวงศ์, 2553) ในพ้ืนที่มีคลอง
มหำสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองขุดที่เชื่อมระหว่ำงแม่น้ ำท่ำจีนและคลองบำงกอกน้อย ในรำวสมัยรัชกำลที่ 4 มี
ควำมยำวประมำณ 27 กิโลเมตร ผู้คนที่อำศัยอยู่จึงมีกำรท ำเกษตรกรรมเป็นหลักมำตั้งแต่ครั้งในอดีต มำใน
ปัจจุบันยังคงมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่สำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่ำงดี จัดกำร
ท่องเที่ยวในชุมชนได้เริ่มขึ้นรำวปี 2543 ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเกษตรของกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ในพ้ืนที่สำมำรถท่องเที่ยวได้ทุกวัน เป็นกำรล่องเรือน ำชมสวนเลียบคลองมหำสวัสดิ์ มีจุดแวะชม
ทั้งสิ้น 4 จุด ไม่จ ำกัดเวลำในกำรชมโดยทั่วไปใช้เวลำประมำณ 15-30 นำที ได้แก่ สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ร่
นำสวนผสม กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรมหำสวัสดิ์ และนำบัว (ในปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2561 พบว่ำมีจุดท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอีก 1 จุด คือ บ้ำนฟักข้ำว) กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกำส
ท ำ คือ กำรพำยเรือเก็บดอกบัว กำรชิมผลไม้ปลอดสำรพิษ ตลอดจนกำรชมและชิมกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร ได้แก่ ข้ำวตัง ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ผลไม้หยี ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) กำรท่องเที่ยวมีอัตรำค่ำบริกำร 2 ส่วน คือ ค่ำบริกำรเรือหำงยำวน ำเที่ยวพร้อมผู้น ำชม 350 บำท/
ล ำ นั่งได้ไม่เกิน 6 คน โดยน ำเที่ยวทั้ง 4 จุด และค่ำเข้ำชมจุดท่องเที่ยว ผู้ใหญ่คนละ 70 บำท เด็กอำยุ 5-12 
ปี คนละ 40 บำท ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเลียบคลองมหำสวัสดิ์ มีควำม
เหมำะสมในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน (1) ด้ำนสิ่งดึงดูดใจ จำกทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน
รวมทั้งอัธยำศัยไมตรีของชำวบ้ำน และ (2) กำรเข้ำถึง จำกต ำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ และควร
ปรับปรุงด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเฉพำะห้องน้ ำและถังขยะ 
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7. สรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
กำรวิจัยนี้ เป็นกำรวิจัยร่วมกันระหว่ำงกำรศึกษำวิเครำะห์ลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำย

ทำงสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้แนวคิดทฤษฎีด้ำนสัณฐำนวิทยำเมือง 
(Urban Morphology) ได้แก ่ทฤษฎี “กำรสัญจรอิสระ” (Theory of Natural Movement) (Hillier et al., 
1993) ทฤษฎี “กระบวนกำรเศรษฐสัญจร” (Theory of Movement Economy Process) (Hillier, 1996) 
ทฤษฎี “กระบวนกำรเกิดสัณฐำนศูนย์กลำง” (Theory of Spatial Centrality as a Process) (Hillier, 
2000) ทฤษฎี “ตรรกะทำงสังคมเชิงพ้ืนที่” (Social Logic of Space Theory) (Hillier and Hanson, 
1984) เป็นหลัก และใช้เครื่องมือวิเครำะห์เชิงสัณฐำนในกำรทดสอบ 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น จึงมีควำมชัดเจนว่ำ แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ 
ประกอบด้วยกลไกของลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ (spatial configuration) ที่มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กัน
กับลักษณะเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural networks) ประกอบกับปัจจัยภำยนอกที่
เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนแผนพัฒนำของภำครัฐและท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อสัณฐำนพื้นที่และ
สังคมวัฒนธรรมอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ ดังนั้น กรอบแนวคิดกำรวิจัยจึงเป็นกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงลักษณะ
เชิงพ้ืนที่กับลักษณะสังคมวัฒนธรรม เพ่ืออธิบำยถึงกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้ำนควนจงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2.5 กรอบแนวควำมคิด 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
ของหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ 

ที่มำ : โดยผู้วิจัย 
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 จำกกรอบแนวควำมคิด สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ ตัวแปรส ำคัญด้ำนโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ชำวสวน

ยำง ประกอบด้วย (1) สภำพทำงภูมิศำสตร์และองค์ประกอบกำรตั้งถิ่นฐำน (2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อำคำรส ำคัญในชุมชน (3) รูปแบบพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร ส่วนตัวแปรส ำคัญด้ำนเครือข่ำยทำงสังคม
วัฒนธรรมชำวสวนยำง ประกอบด้วย (1) ลักษณะผู้คนและบทบำทหน้ำที่ในชุมชน (2) วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชำวสวนยำง (3) เครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจชำวสวน (4) ประเภทผลผลิตและ
รูปแบบระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

สรุป แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ เป็นกำรวิจัยร่วมกันระหว่ำงลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และ
เครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน ภำยใต้แนวคิดทฤษฎีด้ำนสัณฐำนวิทยำเมือง (Urban 
Morphology) และใช้เครื่องมือวิเครำะห์เชิงสัณฐำนในกำรทดสอบ ตำมทฤษฎี “ตรรกะทำงสังคมเชิงพ้ืนที่” 
(Social Logic of Space Theory) (Hillier and Hanson, 1984) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่ำ มี
ตัวแปรด้ำนลักษณะโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย (1) สภำพทำงภูมิศำสตร์และองค์ประกอบกำรตั้งถิ่น
ฐำน (2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรส ำคัญในชุมชน (3) รูปแบบพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร ส่วนตัว
แปรด้ำนลักษณะทำงสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย (1) ลักษณะผู้คนและบทบำทหน้ำที่ในชุมชน (2) ด้ำน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวสวนยำง (3) เครือข่ำยและกิจกรรมทำงสังคมเศรษฐกิจชำวสวน (4) ประเภท
ผลผลิตและรูปแบบระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร นอกจำกนั้น มีปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วย (1) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) แผนพัฒนำของภำครัฐและท้องถิ่น 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
กำรส่วนนี้ เป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคม

วัฒนธรรมของเกษตรกร ในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ ตำมตัวแปรที่ก ำหนด เพ่ือน ำไปสู่
กำรวิเครำะห์ข้อมูล สังเครำะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดท ำต้นแบบแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในฐำนะเจ้ำของพ้ืนที่ สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนต่อไป มีวิธีด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร ในกำรวิจัยนี้ หมำยถึง เกษตรกรชำวสวนยำง ในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัด
สงขลำ  

กลุ่มตัวอย่ำง ในกำรวิจัยนี้ หมำยถึง เกษตรกรชำวสวนยำง ตัวแทนกลุ่มผู้น ำชุมชน ผู้แทนองค์กร
ส่วนท้องถ่น สมำชิกในชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร และสมำชิกในชุมชน
ที่สนใจ ที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ  

ดังนั้น หน่วยกำรวิเครำะห์ (unit of analysis) คือ เกษตรกรชำวสวนยำงและครัวเรือน หรือเรียกว่ำ 
กลุ่มทดลอง (experimental group) 

 
2.  เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร ตำมที่ผู้วิจัยได้ก ำหนดประเด็นส ำคัญ ได้แก่ “ตัวแปร” ทั้งในด้ำนโครงข่ำยพ้ืนที ่ด้ำนเครือข่ำย
สังคมวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้อง และด้ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แล้วจึงค้นคว้ำข้อมูลทุติยภูมิตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และสำมำรถตอบ
ค ำถำมกำรวิจัยได้ โดยเลือกท ำกำรค้นคว้ำเฉพำะเอกสำรที่ส ำคัญ มีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ ประกอบกับกำร
บันทึกแหล่งที่มำของเอกสำร ซึ่งข้อมูลทุติยภูมิในกำรวิจัยนี้ ได้แก่ หนังสือ วำรสำรวิชำกำร บทควำม
วิชำกำร วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย จุลสำร เอกสำรอัดส ำเนำและเอกสำรที่ไม่ได้ตีพิมพ์ โสตทัศน์วัสดุ 
ระบบออนไลน์ และเอกสำรของทำงรำชกำร เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลทำงสถิติ แผนที่ รูปถ่ำย ภำพถ่ำย
ทำงอำกำศ ภำพถ่ำยดำวเทียม ชั้นข้อมูลลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ปี พ.ศ.2561 ผ่ำนโปรแกรม ArcGIS 
Desktop โดยบริษัท ESRI เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ ต่อไป 
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2.2   กำรส ำรวจพื้นที่ (Field Survey) เป็นกำรส ำรวจเพ่ือเก็บข้อมูลมรดกทำงวัฒนธรรมทั้งที่จับ

ต้องได้และจับต้องไม่ได้ แล้วบันทึกรำยละเอียดลงในแผนที่ ประกอบด้วย 2 ประเด็นส ำคัญ คือ 
1.  กำรส ำรวจพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ของชุมชน (physical space) ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญ

ของชุมชน ต ำแหน่งและรูปแบบใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออำคำร ย่ำนส ำคัญ รูปแบบและโครงข่ำยกำรสัญจร 
สภำพแวดล้อมธรรมชำติ สิ่งก่อสร้ำงและอำคำรส ำคัญที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมของชุมชน โดยบันทึก
รำยละเอียดทำงกำยภำพให้ชัดเจนและเข้ำกับแผนที่ 

2. กำรส ำรวจพ้ืนที่ทำงสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural space) ได้แก่ บริเวณที่มีกิจกรรม
ทำงสังคม วัฒนธรรม ประเพณี  กิจกรรมกำรผลิต เครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ประเภทและ
รูปแบบสินค้ำต่ำงๆ ที่สะท้อนบทบำทที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ของชุมชน บนพ้ืนที่ใน
ช่วงเวลำต่ำงๆ  

 โดยใช้แผนที่ ภำพถ่ำยดำวเทียม/ภำพถ่ำยทำงอำกำศบริเวณชุมชน ประกอบกับกำรถ่ำยภำพ
เหตุกำรณ์และระบุต ำแหน่งบริเวณที่ท ำกำรส ำรวจควบคู่กัน เพ่ือเข้ำใจพื้นที่ทำงกำยภำพและพ้ืนที่ทำง
สังคมของชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่ำงครอบคลุม ครบถ้วน  ตรงประเด็นและมีควำมน่ำเชื่อถือ
เนื่องจำกเป็นกำรสังเกตและเก็บข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง รวมทั้งเป็นกำรเริ่มต้นควำมสัมพันธ์ กำรสร้ำง
ควำมคุน้เคยและเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจพ้ืนที่ชุมชนในเบื้องต้นที่ดี  

2.3  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นกำรสัมภำษณ์ พูดคุยผู้ให้ข้อมูลหลัก
รำยบุคคล (key informants) จ ำนวน 14 คน ได้แก่ ผู้น ำชุมชน สมำชิกในชุมชนที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำร
พัฒนำชุมชนในเชิงวัฒนธรรมประเพณี และบุคคลส ำคัญที่มีควำมเกี่ยวข้องกับมรดกทำงวัฒนธรรมทั้งที่จับ
ต้องได้และจับต้องไม่ได้  ในประเด็นที่ เจำะลึกเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิต บทบำทในชุมชน เรื่องรำว 
ประสบกำรณ์ แนวทำงหรือนโยบำยที่เกี่ยวข้อง และควำมเกี่ยวข้องที่มีต่อลักษณะทำงสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยให้แสดงควำมคิดเห็น มุมมองส่วนตัวและข้อมูลทำงวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมเทศกำล
งำนประเพณี สถำนที่ ย่ำน ช่วงเวลำส ำคัญ เป็นต้น ด้วยค ำถำมปลำยเปิดแบบมีโครงสร้ำง แล้วท ำกำร
วิเครำะห์เชื่อมโยงประเด็นที่ได้จำกกำรตอบค ำถำม ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงคุณภำพ โดยน ำข้อมูลมำวิเครำะห์
ตีควำม โดยกำรอ่ำนเพ่ือท ำควำมเข้ำใจข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์อย่ำงละเอียด แล้วจึงท ำกำรให้
สัญลักษณ์ประโยคหรือข้อควำมส ำคัญในประเด็นที่ศึกษำ จัดกลุ่มของควำมหมำยข้อมูลในประเด็นที่
เหมือนกัน ตีควำมประเด็นส ำคัญ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และกำรสรุปโครงสร้ำงที่ส ำคัญของประเด็น ซ่ึง
กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษำ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปขั้นต้นที่สมบูรณ์และเป็นข้อค้นพบที่
ได้จำกประสบกำรณ์จริงของผู้ให้ข้อมูลนั้น มีวิธีกำรตรวจสอบที่เรียกว่ำ “กำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำ” 
(data triangulation) (Denzin, 1970) เพ่ือตรวจสอบว่ำ ข้อมูลที่ได้มำมีควำมเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้ำข้อ
ค้นพบเหมือนกัน แสดงว่ำข้อมูลที่ได้มำมีควำมถูกต้อง ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 
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2.4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เป็นกำรประชุมคนในชุมชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่

เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวในอนำคต เพ่ือระดม
องค์ควำมรู้  แลกเปลี่ยนและแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บ
รวมรวมจำกเครื่องมือและตัวแปรที่ก ำหนด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง เป็นปัจจุบัน
ทันต่อเหตุกำรณ์ เห็นภำพรวมของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อย่ำงครบถ้วน น่ำเชื่อถือ 
ท ำกำรประชุมจ ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจะเป็นกำรให้ควำมเห็น ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ประเมิน
คุณค่ำและศักยภำพของมรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล ครั้งต่อมำเป็นกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมและรำยละเอียดที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมกีำรจดบันทึกและถ่ำยภำพ
กระบวนกำรท ำงำน โดยมีผู้มำร่วมกำรประชุม ครั้งที่ 1 จ ำนวน 64 คน และครั้งที่ 2 จ ำนวน 72 คน 

  
3. เครื่องมือและแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะน ำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมตำมเครื่องมือที่ก ำหนด ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร มำท ำกำรประมวลผล เพ่ือจัดท ำ
เครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ด้ำนต่ำงๆ ตำมตัวแปร ได้แก่ 

3.1  แผนทีพ่ื้นฐำนเชิงพื้นที ่(Spatial Base Map) 
เป็นกำรน ำข้อมูลที่ ได้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลทุติยภูมิ ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

(Geographic Information System: GIS) ในแต่ละชั้นข้อมูลและข้อมูลจำกกำรส ำรวจมำซ้อนทับ 
(overlay) กัน เช่น ต ำแหน่งอำคำร ต ำแหน่งพ้ืนที่ว่ำง รูปแบบกำรใช้ประโยชน์อำคำรหรือที่ดินใน โครงข่ำย
ถนน แม่น้ ำล ำคลอง ฯลฯ ร่วมกับกำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียม ชั้นข้อมูลลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ปี พ.ศ.2561 
ผ่ำนโปรแกรม ArcGIS Desktop โดยบริษัท ESRI ดังภำพที่ 3.1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่3.1 กำรซ้อนทับแผนที่ (overlay) ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์  
ที่มำ : http://www.ci.farmington-hills.mi.us/services/CentralServices/GIS.asp, online. 2556 

http://www.ci.farmington-hills.mi.us/services/CentralServices/GIS.asp
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3.2  แผนที่แบบจ ำลองเชิงสัณฐำน (Spatial Configuration Model Map) และเครื่องมือ

วิเครำะห์เชิงสัณฐำนสเปชซินแทกซ์ (Space Syntax)  
เป็นกำรสร้ำงแบบจ ำลองเชิงสัณฐำน เรียกว่ำ“แผนที่แอกเซียล” (axial map) ซึ่งสร้ำงจำก

แผนที่โครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงสำธำรณะหรือเส้นทำงสัญจร (open space & transportation networks) เพ่ือใช้
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “ลักษณะโครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำงและเส้นทำงสัญจร”กับ “ลักษณะกิจกรรมกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินและอำคำรที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่” เมื่อน ำแผนที่แอกเซียลประมวลผลด้วยโปรแกรมสเปชซิน
แทกซ์ ผลที่ได้จะสำมำรถอธิบำยและท ำนำยลักษณะและระดับควำมนิยมในกำรใช้งำนของพ้ืนที่นั้นๆ ว่ำ
ผู้คนมีนัยยะในกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือท ำกิจกรรมทำงสังคม เศรษฐกิจอย่ำงไร 

กำรสร้ำงแผนที่แอกเซียล เริ่มต้นจำกกำรเขียนแผนภูมิแสดงหน่วยย่อยในพ้ืนที่และโครงสร้ำง
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยเหล่ำนั้น ดังเช่น ระบบ 2 ระบบ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยภำยในระบบ 3 
หน่วยเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะกำรเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยย่อย (convex spaces) แตกต่ำงกัน แผนภูมิที่
ได้จะแสดงควำมสัมพันธ์ในระบบที่แตกต่ำงกัน (ภำพที่ 3.2)  

 
 

 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 3.2  แผนภูมิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยพ้ืนที่ย่อย (convex spaces) 
ที่แตกต่ำงกัน 2 ระบบในกำรเชื่อมโยงและเข้ำถึงพ้ืนที่  

ที่มำ : Hillier, 1996 
 

ในหลักกำรเดียวกันนี้ เมื่อน ำมำพิจำรณำพ้ืนที่ระดับเมืองหรือชุมชน สำมำรถท ำได้โดยกำร
สร้ำงแผนภูมิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยย่อยในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งหน่วยย่อยในชุมชนอำจเป็นเส้นทำงสัญจร
หรือพ้ืนที่ว่ำงที่ต้องกำรวิเครำะห์ แล้วท ำกำรแบ่งเส้นทำงสัญจรหรือพ้ืนที่ว่ำงนั้นออกเป็น “หน่วยพ้ืนที่
ย่อย” ที่ต่อกัน (ภำพที่ 3.3) 
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ภำพที่ 3.3  กำรแบ่งพ้ืนที่สำธำรณะของเมือง Gassin ในประเทศฝรั่งเศสออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ย่อย  

ที่มำ : Hillier, 1996 
 

จำกนั้นจึงลำกเส้นที่ยำวที่สุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยพื้นที่ย่อยเหล่ำนั้น โดยมีจ ำนวนน้อย
ที่สุด ทั้งนี้ ภำยในหน่วยพ้ืนที่ย่อยจะต้องสำมำรถเดินถึงและมองเห็นกันได้ตำมสภำพควำมเป็นจริง เส้นที่
ลำกเชื่อมต่อกันเหล่ำนี้ เรียกว่ำ “เส้นแอกเซียล” (axial line)  และระบบโครงข่ำยทั้งหมดของเส้นแอกเซียล 
คือ แผนที่แอกเซียล (ภำพที่ 3.4) ที่แสดงโครงข่ำยลักษณะเชิงสัณฐำนของพ้ืนที่ชุมชนนั้น 

 
 
 

 
 

ภำพที่ 3.4  แผนที่แอกเซียลโครงข่ำยสัณฐำนพ้ืนที่ของเมือง Gassin  
ที่มำ : Hillier, 1996) 

 
กำรวิเครำะห์แผนที่แอกเซียล ด้วยเทคนิคทำงคอมพิวเตอร์สเปชซินแทกซ์นั้น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะท ำกำรค ำนวณแผนที่แอกเซียล ซึ่งเป็นโครงข่ำยลักษณะเชิงสัณฐำนของพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับ
โครงข่ำยเส้นทำงกำรสัญจร ว่ำเส้นทำงใดมีศักยภำพในกำรเข้ำถึงสูงสุด หรือเป็นเส้นทำงที่ “ผสำน” 
(integration) อยู่ในเนื้อเมืองมำกกว่ำเส้นอ่ืนๆ โดยกลุ่มของเส้นทำงที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงสูง จะแสดง
ออกมำเป็นสีแดง แล้วไล่ล ำดับตำมแถบสเปคตรัมเป็นสีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้ำ (ตำมวรรณะสีรุ้ง) (ภำพที่ 
3.5) กลุ่มของเส้นทำงที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงน้อยที่สุด หรือเป็นเส้นทำงที่ “แยกตัว” (segregation) ออก
จำกเนื้อเมืองมำกที่สุด จะแสดงค่ำสีน้ ำเงิน ซึ่งแสดงว่ำมีแนวโน้มที่จะมีกำรสัญจรผ่ำนน้อย หรือมีศักยภำพ
ในกำรเข้ำถึงต่ ำ (ภำพที่ 3.6) ตลอดจนอำจพบว่ำ บนเส้นสีแดง เป็นที่ตั้งของพ้ืนที่กิจกรรมกำรค้ำ ส่วนสีน้ ำ
เงิน อำจสัมพันธ์กับกำรเป็นพ้ืนที่พักอำศัย ผลที่ได้จำกกำรค ำนวณจะท ำให้ทรำบถึงลักษณะและระดับกำร
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สัญจร ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะควำมหนำแน่นของเนื้อเมือง กำรกระจุกตัวของเนื้อเมือง 
ตลอดจนรำคำที่ดินได้เช่นกัน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548) 

 
 

 
ภำพที่ 3.5 กำรไล่ล ำดับแถบสีตำมวรรณะสีรุ้งจำกสีโทนร้อนไปสู่สีโทนเย็น 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.6  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเชิงสัณฐำนของเมือง Gassin ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์  

ที่มำ : Hillier, 1996 
 

กำรวิเครำะห์ลักษณะโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อของเส้นทำงสัญจร หรือศักยภำพในกำรเข้ำถึงของ
เส้นทำงสัญจร (อภิรดี เกษมศุข, 2541; ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่  

(1) กำรวิ เครำะห์ ระดับเมือง (global analysis) หรือระดับพ้ืนที่ รวม เป็นกำร
วิเครำะห์ศักยภำพในกำรเข้ำถึงของเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่ง จำกเส้นทำงอ่ืนๆ ทั้งหมดภำยในเมือง หรือ
เรียกว่ำ กำรผสำนในระดับเมือง (global integration) ผลที่ได้เรียกว่ำ “ศักยภำพกำรเข้ำถึงระดับเมือง” 
(global integration value หรือ Rn ,n step) โดยเส้นทำงที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงในระดับเมืองสูง หรือ
เรียกว่ำ “ผ่ำนเมือง”  แสดงว่ำเป็นเส้นทำงส ำคัญที่ผู้คนนิยมใช้ในกำรสัญจรในระดับเมือง มีควำมเชื่อมต่อ
กับเส้นทำงในระบบมำกที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นถนนสำยหลักของพ้ืนที่ที่เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ มีควำม
เชื่อมต่อกับถนนสำยอ่ืนๆ โดยรอบ 

(2) กำรวิเครำะห์ระดับย่ำน (local analysis) หรือระดับชุมชนหรือระดับพ้ืนที่เฉพำะ 
เป็นศักยภำพในกำรเข้ำถึงของเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งจำกเส้นทำงอ่ืนๆ ถัดไปทุกๆ 2 เลี้ยว หรือเรียกว่ำ 
กำรผสำนในระดับย่ำน (local integration) ผลที่ได้เรียกว่ำ “ศักยภำพกำรเข้ำถึงระดับย่ำน” (local 
integration value) หรือ “กำรผสำนในระดับ 3” (integration-3 หรือ R3 ,3 steps) โดยเส้นทำงที่มี
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ศักยภำพกำรเข้ำถึงในระดับย่ำนสูง แสดงว่ำเป็นเส้นทำงส ำคัญที่ผู้คนนิยมใช้สัญจรในระดับย่ำน หรือ
เรียกว่ำ “ผ่ำนย่ำน” ใช้วัดควำมเชื่อมต่อระหว่ำงเส้นทำงหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อกับเส้นทำงอ่ืนๆที่ถูกจ ำกัดควำม
ลึกหรือระยะทำง กำรจ ำกัดควำมลึกในกำรวัดจะแสดงให้เห็นว่ำ เส้นทำงใดมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลำง
ของย่ำนนั้น จึงเป็นกำรวัดควำมสัมพันธ์เฉพำะส่วน 

(3) กำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมต่อ (connectivity analysis) หรือ เรียกว่ำ ระดับ
ตัวเอง เป็นกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรเข้ำถึงของเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งจำกเส้นทำงอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเส้นทำง
ที่อยู่ถัดไป 1 เลี้ยว หรือเป็นเส้นทำงที่ผู้คนเข้ำถึงได้โดยตรงหรือเรียกว่ำ “ย่อยกว่ำย่ำน” ผลที่ได้เรียกว่ำ 
“ศักยภำพควำมเชื่อมต่อ” (connectivity integration value) ใช้ในกำรวัดว่ำถนนเส้นใดเส้นหนึ่งว่ำ มี
เส้นอื่นๆ มำเชื่อมต่อโดยตรงเป็นจ ำนวนกี่เส้น โดยมีแนวโน้มว่ำถนนที่มีค่ำกำรเชื่อมต่อสูงกว่ำเส้นอื่นๆ 
มักจะเป็นถนนสำยหลัก 

นอกจำกนั้น ผลกำรวิเครำะห์จะแสดงดัชนีค่ำควำมสัมพันธ์ (correlation) ที่แสดงผ่ำน
แผนภูมิกำรกระจำย (Scattergram) ได้แก่ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจเมือง 
(intelligibility coefficient) และค่ำสัมประสิทธิ์ควำมผสำน (synergy coefficient) มีรำยละอียด ดังนี้ 

(1) สัมประสิทธิ์ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจเมือง (intelligibility coefficient) 
เป็นดัชนีควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมเชื่อมต่อ (connectivity integration value) กับค่ำศักยภำพกำรเข้ำถึง
ระดับเมือง (global integration value) ชี้ให้เห็นว่ำ ค่ำควำมสัมพันธ์ที่สูง มักเป็นโครงข่ำยเส้นทำงที่ผู้ใช้
สำมำรถจดจ ำและท ำควำมเข้ำใจเมืองหรือมองภำพรวมได้ดี ไม่หลงทำงได้ง่ำย 

(2) สัมประสิทธิ์ควำมผสำน (synergy coefficient) เป็นดัชนีควำมสัมพันธ์ของค่ำ
ศักยภำพกำรเข้ำถึงระดับเมือง (global integration value) กับศักยภำพกำรเข้ำถึงระดับย่ำน (local 
integration value)  ชี้ให้เห็นว่ำ ค่ำควำมสัมพันธ์ที่สูง แสดงว่ำ โครงข่ำยโดยรวมของย่ำนนั้นมีกำรผสำน
ภำยในเมืองได้ดี มีแนวโน้มว่ำผู้คนจะมีโอกำสเลือกสัญจรทั้งในระดับเมืองและระดับย่ำน  

แผนภูมิกำรกระจำย (Scattergram) แสดงควำมสัมพันธ์ 2 ตัวแปร ประกอบด้วยแกน x แกน 
y เป็นค่ำสหพันธ์ (correlation) ถ้ำผลที่ได้แสดงค่ำเป็นบวก คือ ตัวแปรมีควำมสัมพันธ์แปรตำมกัน แต่หำก
ค่ำสหพันธ์ที่แสดงค่ำเป็นลบ คือ ตัวแปรมีควำมสัมพันธ์แปรผกผันกัน กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหพันธ์
ระหว่ำงตัวแปร x และ y พิจำรณำจำกค่ำสัมประสิทธิ์สหพันธ์ (r) ว่ำมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงใด โดยค่ำ r 
มีค่ำระหว่ำง -1 กับ 1 ถ้ำค่ำ r เข้ำใกล้ 0 แสดงว่ำค่ำสหพันธ์ระหว่ำงตัวแปรมีน้อย และถ้ำค่ำ r = 1 แสดงว่ำ
ค่ำสหพันธ์เป็น + แต่หำกค่ำ r = -1 แสดงว่ำค่ำสหพันธ์เป็น -  

ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ “ระบบพ้ืนทีว่่ำงหรือโครงข่ำยพ้ืนที่ว่ำง” และ “กำรสัญจร” เป็นปัจจัย
หลักส ำคัญของชุมชนและเมือง จึงมีควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์ลักษณะเชิงพ้ืนที่ นับเป็น “กระดูกเมือง” 
โดยเครื่องมือวิเครำะห์เชิงสัณฐำนสเปชซินแทกซ์จะช่วยวิเครำะห์และชี้ให้เห็นถึงศักยภำพของพ้ืนที่บริเวณ
นั้นว่ำ มีลักณะอย่ำงไร ควรพัฒนำไปในทิศทำงใด เช่น ควรกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนหรือเชื่อมต่อให้เกิด
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โครงข่ำยที่ต่อเนื่องทั่วถึง ไม่เป็นจุดอับที่ล่อแหลมต่อกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออำชญำกรรม หรือ ควรคงไว้ซึ่ง
ลักษณะสัณฐำนเดิมเพ่ือรักษำเอกลักษณ์ทำงสังคมวัฒนธรรมไว้ ควบคู่กับกำรเสนอแนะให้มีรูปแบบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน อำคำรหรือกิจกรรมที่หมำะสมเพ่ือให้พ้ืนที่มีชีวิตชีวำ น ำไปสู่ลักษณะ “สัณฐำนศูนย์กลำงที่
มีชีวิต” ผ่ำนแผนที่แอกเซียล (axial map) ที่แสดงค่ำเป็นโทนสี ซึ่งท ำให้มองเห็นศักยภำพของโครงข่ำยได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.3 แผนที่ทำงสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Map)  
เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจพ้ืนที่และข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นหลัก  มำ

ประมวลร่วมกันจะท ำให้ได้ข้อมูลทำงสังคมวัฒนธรรมประเพณี ส ำหรับกำรสร้ำง “แผนที่ทำงสังคม
วัฒนธรรม” (Socio-Cultural Map) ใช้แผนที่และข้อมูลทำงกำยภำพเป็นฐำน สร้ำงเป็นแผนผังชุมชน (lay-
out) เพ่ือแสดงกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรที่ส ำคัญ กำรรวมกลุ่มอำชีพ กลุ่มทำง
สังคม กิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีตำมควำมเป็นจริงที่ผู้คนในชุมชนได้กระท ำขึ้นบนพ้ืนที่ แสดงออกมำ
เป็นภำพกรำฟิก เพ่ืออธิบำยลักษณะควำมเชื่อมโยงและควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ต้องกำรทรำบกับลักษณะ
เชิงพ้ืนที่ในชุมชน แสดงผลผ่ำนแผนที่ ภำพ กรำฟิกและกำรอธิบำยเชิงพรรณำ ประกอบกันเพ่ือช่วยให้เข้ำใจ
ได้ชัดเจน และอำจเรียกว่ำ แผนที่ภูมิ-สังคม (Geo-Social Mapping) ดังตัวอย่ำงภำพที่ 3.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 3.7 ตัวอย่ำงแผนที่ภูมิ-สังคม (Geo-Social Mapping) 
ที่มำ : Komatra Chuengsatiansup et al, 2002 
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3.4  แผนที่มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage Map) โดยทั่วไปแผนที่มรดกวัฒนธรรม 

เป็นกำรแสดงข้อมูลแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และบันทึกเป็นเอกสำรทีร่ะบุ
รำยละเอียดของมรดกทำงวัฒนธรรมนั้นที่ได้จำกกำรส ำรวจและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกนั้นท ำกำรประเมิน
ควำมควำมส ำคัญของมรดกวัฒนธรรม และจัดกลุ่มมรดกวัฒนธรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคน
ในท้องถิ่น กำรจัดกลุ่มมรดกวัฒนธรรมประกอบด้วย 6 กลุ่มหลักได้แก่  (1) พ้ืนที่ประวัติศำสตร์และย่ำน
ส ำคัญ (2) บ้ำนและอำคำรส ำคัญ (3) ประเพณีวัฒนธรรม (4) ภูมิปัญญำและเรื่องเล่ำ (5) บุคคลส ำคัญและ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน (6) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอำหำรท้องถิ่น กำรแสดงรำยละเอียดของมรดกวัฒนธรรมแต่ละ
ประเภทในแผนที่จะแสดงตำมควำมเหมำะสม ดังตัวอย่ำงแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่ำนคลองสำน กรุงเทพฯ 
(ภำพที ่xx) โดยในงำนวิจัยนี้ข้อมูลที่น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมจะเป็นข้อมูลที่ได้จำกข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และข้อมูลทำงสังคมวัฒนธรรมของชำวสวนยำงพำรำ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพำะของวัฒนธรรมและสังคม
บนพ้ืนฐำนทำงกำยภำพ เรียกว่ำ “แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local Socio-Cultural Heritage Map) 
ของชำวสวนยำงพำรำโดยเฉพำะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.8 กำรจัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่ำนคลองสำน กรุงเทพฯ 
ที่มำ : https://www.bangkokpost.com online, 2561 
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ภำพที่ 3.8 กำรจัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่ำนคลองสำน กรุงเทพฯ (ต่อ) 
ที่มำ : https://www.bangkokpost.com online, 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.8 กำรจัดท ำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่ำนคลองสำน กรุงเทพฯ (ต่อ) 
ที่มำ : https://www.bangkokpost.com online, 2561 
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จำกนั้น น ำข้อมูลแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Cultural Heritage Map) ที่ได้ มำ
ท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกับแผนทีแ่บบจ ำลองเชิงสัณฐำน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงต ำแหน่งของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่
มีทั้งหมดบนโครงข่ำยเชิงพ้ืนที่ ที่มีศักยภำพกำรเข้ำถึงในระดับต่ำงๆ ผ่ำนแผนที่วิเครำะห์เชิงสัณฐำน 
(Spatial model map) ที่สำมำรถวิเครำะห์ได้ถึงควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งของมรดกวัฒนธรรม
เหล่ำนั้น ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่มีควำมเหมำะสมกับศักยภำพในกำรมองเห็นและเข้ำถึงของ
โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่หรือไม่อย่ำงไร และมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง
หรือไม่ อย่ำงไร จำกนั้นจึงน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ สรุปผล และเสนอแนะกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนขั้น
สมบูรณ์ต่อไป 

 
4. สรุปวิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลและกระบวนกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.9 แผนภูมิสรุปวิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลและกระบวนกำรวิจัย 
ที่มำ : ผู้วิจัย 
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จำกแผนภูมิสรุปกำรเก็บรวมรวมข้อมูลและกระบวนกำรวิจัย มีล ำดับขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้  
(1) ด ำเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยกำรส ำรวจพ้ืนที่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ร่วมกับกำรใช้ข้อมูล

ทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสำรส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ท ำกำรวิเครำะห์ตำมตัวแปรที่ก ำหนดไว้ทั้งในประเด็นโครงข่ำยเชิง
พ้ืนที่และในประเด็นเชิงเครือข่ำยสังคมวัฒนธรรม  

(2) จัดท ำแผนที่พ้ืนฐำนเชิงพ้ืนที่และจัดท ำแผนที่สังคม-วัฒนธรรม จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำ
ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ 1 เป็นกำรให้ควำมเห็น ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ประเมิน
คุณค่ำและศักยภำพของมรดกทำงวัฒนธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
ชำวสวนยำงพำรำ 

(3) วิเครำะห์และจัดท ำแผนที่แบบจ ำลองเชิงสัณฐำน (Spatial Configuration Model) และ
แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Cultural Heritage Map)  แล้วท ำกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคกำร
ซ้อนทับข้อมูล (overlay data)  

(4) จัดท ำแผนแม่บทชุมชนขั้นต้น (Primary Community Master Plan) และด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมของข้อมูลและรำยละเอียดที่
สมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้ง ให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนขั้นต้น 

 (5) จัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ในขั้นสมบูรณ์ 
(Community Master Plan) 

 
สรุป งำนวิจัยเรื่อง กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ผ่ำน

โครงข่ำยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ำยทำงสังคมวัฒนธรรมชำวสวนยำงพำรำ กรณีศึกษำ หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำ
หม่อม จังหวัดสงขลำ ได้ก ำหนดกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ชำวสวนยำงพำรำในหมู่บ้ำนควนจง โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) กำรส ำรวจ
พ้ืนที่  (Field Survey) กำรสัมภำษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) จำกนั้น น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ด้ำนต่ำงๆ ตำมตัวแปร ได้แก่ แผนที่ฐำน
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Base Map) แผนทีแ่บบจ ำลองเชิงสัณฐำน (Spatial Configuration Model Map) แผนที่
ทำงสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Map) และแผนที่มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage Map) แล้วจึง
น ำข้อมูลที่วิเครำะห์ได้ไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
หมู่บ้ำนควนจง อ ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ในส่วนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การส ารวจพ้ืนที่และการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกมาท าการวิเคราะห์ตามตัวแปรที่ก าหนด ทั้งในประเด็นโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และประเด็นเชิงสังคม
วัฒนธรรม จากนั้นด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 
เพ่ือได้ข้อสรุป แล้วน าเสนอแนวทางการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตรของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
1.2  แผนและนโยบายการพัฒนาของหมู่บ้านและภาครัฐ  
1.3  สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

2.  ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านควนจง  
2.1  สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
2.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
2.3  รูปแบบพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจรในการท่องเที่ยว 
2.4  สรุปผลและการจัดท าแผนที่พ้ืนฐานโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ 

3.  ลักษณะเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยางที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
3.1  ลักษณะผู้คนและบทบาทหน้าที่ในชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
3.2  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวนยางที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว 
3.3  เครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจชาวสวนยาง 
3.4  ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร 
3.5  สรุปผลและการจัดท าแผนที่ทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยาง 

4.  การวิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของโครงข่ายเชิงพ้ืนทีก่ับเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม  
4.1  การวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่  
4.2  การวิเคราะห์ลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม  
4.3  สรุปผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงพ้ืนทีแ่ละเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรมชาวสวน 

5.  การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง  
5.1  แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นต้น 
5.2  แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นสมบูรณ ์
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5.3  ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
1) ที่ตั้งและอาณาเขต  

หมู่บ้านควนจง อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 4 ของต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม มีอาณาเขตติด
กับอ าเภอหาดใหญ่ โดยห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประมาณ 7 กิโลเมตร จากอ าเภอนาหม่อม 4 กิโลเมตร มี
พ้ืนทีป่ระมาณ 3.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,188.50 ไร่ โดยประมาณ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ       ติดต่อกับบ้านในไร่และบ้านทุ่งโดน ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
ทิศใต้  ติดต่อกับทางหลวง#43 (AH18) หาดใหญ่-ปัตตานี และแนวภูเขา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านพรุเมา ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่บ้านปลักธง ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1  แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านควนจง 
ที่มา : แผนทีภู่มิศาสตร์ โดยบริษัท Esri ปี 2018 

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อ่าวไทย 

ต าแหน่งที่ตั้งพื้นที่ศึกษา 
บ้านควนจง หมู่ที่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
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2) ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
หมู่บ้านควนจง จัดอยู่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา อันเป็นบริเวณหนึ่ งที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือต่อการท าเกษตรกรรม 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบแคบยาวจากการถูกขนาบด้วยแนวภูเขาสูงต่ า (ภาษาใต้เรียกว่า ควน) ภูเขากลายเป็น
อาณาเขตล้อมรอบหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราหรือป่ายาง มีสายน้ าหรือล าธารขนาดเล็กหลายสาย
ไหลจากบนควนลงมาสู่ล าคลอง ชื่อ “คลองหวะ” มีระยะทางที่คลองไหลผ่านหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร 
โดยไหลมาจากพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อมไปสู่อ าเภอหาดใหญ่ ธารน้ าจากบนภูเขาที่ไหลผ่านในหมู่บ้านท าให้เกิด
เป็นน้ าตกขนาดเล็กที่คนในหมู่บ้านเรียกวา่ “โตน” และมีแอ่งเก็บน้ าจืดทีเ่รียกว่า “ขุม” เกิดจากการจากขุด
ดินเพ่ือท าเหมืองแร่ในอดีต (เสน่ห์ รัตนถาวร. สมาชิกในหมู่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561) เนื่องจากอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยแร่ดีบุก จึงมีการท าเหมืองแร่แบบเหมืองสูบ โดยมีภาคเอกชนผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองแร่ดีบุก
และผลผลิตของแร่ดีบุก ในช่วงปี 2518-2522 (ยงยุทธ ตรังคชสาร, 2523) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันส่วนหนึ่งจึงเป็นผลมาจากการท าเหมืองแร่ สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ (ดังภาพที่ 4.2) ผู้คนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
โดยเฉพาะการท าสวนยางพาราที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี บางพ้ืนที่มีการท านามาก่อน ปัจจุบัน
บริเวณทุ่งนาบางส่วนถูกปล่อยให้เป็นทุ่งโล่ง ใช้เป็นพ้ืนที่รับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากด้วยเป็นที่ลุ่มต่ า บางส่วน
ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราและท าสวนผลไม้ (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา 
ที่มา : การส ารวจพ้ืนที่, 2561 
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ภาพที่ 4.3  แผนที่ทางภูมิศาสตร์และสภาพทั่วไปของหมู่บ้านควนจง  

ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
 
สภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มี 2 ฤดูกาล ได้แก่ ช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ซึ่งมีผล

ต่อการท าเกษตรกรรมทั้งการท าสวนยางและท าสวนผลไม้ โดยเฉพาะการกรีดยางและการเก็บเกี่ยวผลไม้ 
ในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) เป็นช่วงที่ยางผลัดใบ ถือเป็นการหยุดพักเพ่ือฟ้ืนฟูต้นยางในรอบปี 
และช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-กุมภาพันธ์) ในช่วงนี้จะมี 2 ระยะ คือ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกบ้าง
สลับกันไปในแต่ละวัน ชาวสวนจึงยังคงกรีดยางได้ในบางวัน และเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้จะมีฝน
ตกชุกมาก ต้องงดกรีดยาง เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมี
ความแปรปรวนมากขึ้นส่งผลให้ช่วงฤดูกาลคลาดเคลื่อนไปบ้าง ชาวสวนยางจึงใช้วิธีสังเกตจากสภาพ
ภูมิอากาศและต้นยางเป็นส าคัญ  และด้วยลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา จึงต้อง
ระมัดระวังน้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม แต่ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว มี
เพียงน้ าในล าคลองมีระดับสูงขึ้น จึงไหลบ่าท่วมบริเวณย่านพักอาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรที่อยู่ใน
ต าแหน่งค่อนข้างลุ่มต่ าเป็นประจ าทุกปี ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ บางส่วนจึงนิยมสร้างบ้านพักอาศัยยก
พ้ืนสูงเพ่ือป้องกันน้ าท่วม  

อ.หาดใหญ่ 

อ.นาหม่อม 

บ้านควนจง 

สัญลักษณ์ 
อาณาบริเวณของหมู่บ้านควนจงโดยประมาณ 
บริเวณใจกลางหมู่บ้าน 
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3) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
จากสภาพภมูิศาสตร์ที่มีภูเขาสูงต่ าจึงมีค าว่า “ควน” น าหน้า ประกอบกับข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ได้ข้อสรุปถึงที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า ในหมู่บ้านมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะ
สัณฐานเป็นรูปวงกลม เรียกว่า ควนกลม และมีกระจง ซึ่งเป็นสัตว์จ าพวกเก้งขนาดเล็กชุกชุม จึงเรียกเป็น
ชื่อหมู่บ้านว่า “ควนจง” หมู่บ้านมีการตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัยมายาวนานกว่าหนึ่ งร้อยปี อดีตมีบ้าน
บ้านเรือนเพียงไม่กี่หลัง ตั้งอยู่ใน 2 บริเวณ คือ ริมทางหลวงหมายเลข 43 (คนในหมู่บ้านเรียกกันว่าถนน
สายเอเชีย)  และบริเวณที่เรียกว่า บ้านตีนนา โดยบ้านตีนนาเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน ผู้คนสองพ้ืนที่
ติดต่อกันด้วยการเดินเท้าเป็นหลัก  ในช่วงปี พ.ศ.2460 มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ หาดใหญ่-สุไหงโกลก มี 
“สถานีบ้านควนจง” เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟของเส้นทางรถไฟสายใต้ รวมถึงมีการตัดถนนสายเอเชีย สร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2493 จึงสันนิษฐานว่า การเติบโตของหมู่บ้านควนจงเกิดจากเส้นทางคมนาคม ทั้งถนน
สายเอเชียและเส้นทางรถไฟที่ช่วยให้การเดินทางติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นไปอย่างสะดวก ประกอบกับคน
ด้ังเดิมและคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างท างานก่อสร้างและท างานในเหมืองแร่ดีบุกท่ีเคย
รุ่งเรืองในอดีต จึงลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอย่างถาวรในช่วงเวลานั้นแล้วสืบเชื้อสายมาถึงปัจุบัน 
ภายในหมู่บ้านมีการตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ใน 4 บริเวณหลักๆ ที่เรียกกันว่า บ้านริมถนนสายเอเชีย บ้านตีน
นา บ้านตก และบ้านกว้าน โดยมีถนนสายหลักและสายรองเชื่อมโยงบริเวณต่างๆ ทั้งภายในหมู่บ้านและ
ภายนอกที่มีอาณาเขตติดต่อกันให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก  

1.2  แผนและนโยบายการพัฒนาของหมู่บ้านและภาครัฐ 
กลุ่มผู้น าของหมู่บ้านควนจงได้ก าหนดแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนงาน/โครงการที่มีส่วนสนับสนุนการ
จัดการท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  แผนพัฒนาหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ในช่วงปี พ.ศ.2561-2565 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. แผนพัฒนาและสร้างระบบ
เศรษฐกิจในหมู่บ้าน 
 

การให้ความรูเ้รื่องการคา้ขาย /การจัดการสินค้าเกษตร /
การท าตลาดชุมชน /การสรา้งมาตรฐานสินค้า /การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ.2561-2563 

2. แผนการแปรรูปผลผลิตเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 

การแปรรปูของกิน /การแปรรูปของใช้และการประดิษฐ์
เพื่อจ าหน่าย 

พ.ศ.2561-2565 

ด้านสังคม   
1. แผนการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาแกนน าหมู่บ้าน /กจิกรรมพัฒนาประชาชน พ.ศ.2561-2563 
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ตารางท่ี 4.1  แผนพัฒนาหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ในช่วงปี พ.ศ.2561-2565 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียด/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมู่บ้าน ครอบครัวและกลุม่ต่างๆ /กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
2. แผนส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

การท ากิจกรรมกลุม่ /ทักษะส่วนบุคคล /การดูแลสุขภาพ 
การสร้างรายได ้

พ.ศ.2561-2563 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. แผนปรับปรุงและพัฒนาภมูิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ความเป็นระเบียบใน
ครัวเรือนและในท่ีสาธารณะ /การจัดท าป้ายชื่อแนะน า
สถานท่ี /การปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

พ.ศ.2561-2565 

2. แผนการบริหารและจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 

การจัดการขยะอย่างถูกวิธี /การสร้างมูลคาจากขยะ /การ
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

พ.ศ.2561 

ที่มา : แผนพัฒนาหมู่บ้านควนจง, 2560 
 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

แล้ว อาธิเช่น โครงการปรับปรุงศาลาและภูมิทัศน์ท าตลาดชุมชน (ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท ด าเนินการในปี พ.ศ.
2559) โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ า ฝายมีชีวิตควนจง  (ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 250,000 บาท ด าเนินการในปี พ.ศ.2560) 
โครงการจัดท าถนนลาดยางในหมู่บ้าน สวนต่อขยายจากแนวถนนเดิม เป็นต้น นอกจากนั้น ส่วนที่
ด าเนินการโดยแกนน าหมู่บ้านขับเคลื่อนเป็นไปในรูปแบบการสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในชุมชน
โดยรวมให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม เช่น การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ท้องถิ่นเพ่ือให้ร่มเงาและไม้ดอกให้ความ
สวยงามบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ ริมคลองและริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน (สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, 
สัมภาษณ์ 2561 และการเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแผนและนโยบายของหมู่บ้านและภาครัฐ 

ที่มา : การส ารวจพ้ืนที่, 2561 
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ภาพที่ 4.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแผนและนโยบายของหมู่บ้านและภาครัฐ (ต่อ) 
ที่มา : การส ารวจพ้ืนที่, 2561 

 
1.3 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

สืบเนื่องจากภาพรวมหมู่บ้านควนจงเป็นชุมชนชาวสวนยาง มีทรัพยากรทางกายภาพที่ยังคง
มีความเป็นธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ประกอบกับต าแหน่งที่สามารถเดินทางติดต่อกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้สะดวก จึงท าให้มีผู้คนจากภายนอกนิยมใช้เป็นเส้นทางปั่นจักรยานในช่วงเช้า-เย็น และเข้า
มาในหมู่บ้านเพ่ือตักบาตร ปฎิบัติธรรม สักการะหลวงพ่อในวัดภูเขาล้อมอย่างสม่ าเสมอทุกวันและทุกครั้ง
ที่มีงานประเพณีของหมู่บ้าน จึงเป็นโอกาสให้บ้านควนจงสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยเน้นไป
ในเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งกลุ่มผู้น า คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนได้เล็งเห็นศักยภาพ จึงได้น าเสนอข้อมูลที่เป็นจุดเด่นและเข้าร่วมการประชุมในวาระต่างๆ 
กับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้บ้านควนจงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดให้บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ผู้น าชุมชนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงแนวทางความส าเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในพ้ืนที่ภาคใต้ การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ ในปัจจุบันอยู่ในช่วงการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลใน
โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระดับต าบล ส่งผลให้ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งคณะท างานด้าน
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การท่องเที่ยวขึ้น ภายใต้ชุดคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน นักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านควนจงเป็นกรรมการ  

นอกจากนั้น ได้มีการริเริ่มจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านควนจงขึ้นในเบื้องต้น โดย
ก าหนดให้สถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน ทั้งประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติเป็นจุดท่องเที่ยว ได้แก่ ฝายมี
ชีวิต นาสระบัว (ทุ่งนาร้าง) วัดเขาล้อม น้ าตกโตน ควนคันกลาว และเขาลังกา (ภาพที่ 4.5) โดยมีแผนงาน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน 6 แผนงาน ได้แก่ 1) การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองหวะระยะที่ผ่าน
หมู่บ้าน 2) การปรับปรุงล าธารคลองปุด การสร้างฝายกักเก็บน้ า 3 จุดและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับริม
สองฝั่งคลอง 3) การปรับปรุงพัฒนาไร่นาสวนผสมเป็นแหล่งผลิตอาหารและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4) 
การปรับปรุงพัฒนาน้ าตกโตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 5) การพัฒนาและสร้างระบบนิเวศบริเวณเขาลังกาให้
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 6) การฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์การท าเหมืองแร่ดีบุก (สนั่น เสมาธรรมจักร์. 
ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.5  แผนที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านควนจงในเบื้องต้น 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 
2.  ลักษณะโครงข่ายเชิงพื้นที่ของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบในการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านควนจง จึงมีศักยภาพใน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทีส่ามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

2.1  สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางธรรมชาติในแหล่งตั้งถิ่นฐาน 
ด้วยต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านควนจงมีองค์ประกอบทางธรรมชาติที่หลากหลาย เอ้ือให้

สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจมาช้านาน นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
บ่งชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงยังคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก โดยมีต าแหน่งดังภาพที่ 4.6 รายละเอียดดังนี้  
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ภาพที ่ 4.6 สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางธรรมชาติส าคัญที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 

ที่มา : แผนที ่Esri ปี 2018 ปรับปรุงข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 

สวนยางพารา 
สวนยางพารา 

สวนยางพารา 
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1)   ภูเขาหรือควน นับเป็นองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ส าคัญ เนื่องจาก เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ
ที่ท าให้บ้านควนจงมีจุดเด่นตามชื่อของหมู่บ้าน ในต าแหน่งที่เป็นภูเขาสูง เรียกว่า “เขาลังกา” และเขา
คานหลาว หรือ “ควนคานหลาว” เป็นบริเวณที่มีทัศนียภาพโดดเด่นสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล 
โดยเฉพาะในช่วงเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะมีหมอกปกคลุม และเมื่อยืนอยู่ ณ จุดที่สูงสุดของภูเขาก็
สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบได้ ส่วนภูเขาอีกพ้ืนที่คือ “ควนกลม” บริเวณนี้เป็นพื้นที่เอกชน ปัจุบัน
ปลูกยางพาราโดยปรับสภาพพ้ืนที่เป็นขั้นบันได นับเป็นอีกจุดที่มีมุมมองสวยงามสามารถมองเห็นได้จาก
ถนนภายในหมู่บ้านและจากเส้นทางรถไฟสายใต้ที่ผ่านหมู่บ้าน (ดังภาพที ่4.7) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7  ลักษณะภูเขาหรือควนส าคัญภายในหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 

2) ล าคลองและล าธาร คลองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เรียกว่า “คลองหวะ” มีระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร ไหลมาจากพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อมไปสู่อ าเภอหาดใหญ่ มีสะพานข้ามคลอง เป็นสะพานคอนกรีต 
นับเป็นสะพานหลักที่ผู้คนใช้สัญจรข้ามเพ่ือเดินทางออกนอกหมู่บ้าน จากตัวสะพานสามารถมองเห็น
สายน้ าและทัศนียภาพสองฝั่งคลอง บริเวณถัดมามีฝายกักเก็บน้ าหรือ “ฝายมีชีวิตควนจง” ท าด้วยไม้ไผ่ 
ท าขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2559 ช่วยกักเก็บน้ าในล าคลองให้มีน้ าอยู่ตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยชะลอการไหลของน้ า
ในช่วงฤดูน้ าหลาก  (ดังภาพที ่4.8) 

 

(บน) เขาลังกาและควนคานหลาว (ล่าง) ควนกลม)  



62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8  ลักษณะล าคลองและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
ในหมู่บ้านยังมีล าธารหรือล าคลองสายเล็กๆ เรียกว่า “คลองปุด” ไหลผ่านบริเวณหลัง

โรงเรียนบ้านควนจง ซึ่งมีฝายชะลอน้ าคอนกรีตเพ่ือกักเก็บน้ าและชะลอการไหลบ่าของน้ าจากภูเขาสูง
ภายในหมู่บ้าน จากบริเวณฝายจะสามารถมองเห็นภูเขาลังกาได้ น้ าจากคลองปุดไหลลงสู่คลองหวะ และ
ตามแนวคลองหวะมีถนนภายในหมู่บ้านขนานกับแนวคลองท าให้เป็นบริเวณหนึ่งที่มีมุมมองสวยงามที่
สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ (ดังภาพที ่4.9) 

 
 
 

 

(บน) คลองหวะช่วงที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน (กลาง) สะพานข้ามคลองหวะ (ล่าง) ฝายกักเก็บน้ าหรือฝายมีชีวิตควนจง  
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ภาพที ่4.9  ลักษณะล าธารและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 

3) น้ าตกหรือโตน (ค าว่า โตน เป็นภาษาใต้) โตนในหมู่บ้านเกิดจากสายน้ าที่ไหลมาจาก
ควนคานหลาว ผ่านจุดที่เป็นหุบเขาซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ มีน้ าไหลลงมาเป็นน้ าตก แล้วกลายเป็นล าธาร
ผ่านพ้ืนที่สวนยางและพ้ืนที่เกษตรกรรมไปลงสู่คลองหวะ ช่วงหน้าแล้งน้ าที่โตนจะแห้ง จึงไม่สามารถ
มองเห็นสายน้ าตกได้ตลอดทั้งปี แต่บริเวณโตนจะมีต้นไม้ป่า ไม้ยืนต้นหนาแน่นท าให้บริเวณนี้มีความชุ่ม
ชื้นและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่นกระรอก กระจง นกป่า ฯลฯ จึงได้รับการปกป้องให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่าควนคานหลาว รวมถึงการปกป้องต้นไม้ในพ้ืนที่ด้วย (ดังภาพที ่4.10) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  บริเวณน้ าตกหรือโตนและบริเวณทางเข้า 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

(บน) คลองปุดและฝายกักเก็บน้ าคอนกรีตเพื่อรองรับน้ าจากภูเขาสูง (ล่าง) คลองปุดช่วงไหลผ่านชุมชนก่อนไหลลงคลองหวะ 
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4) แอ่งน้ าหรือขุม ในหมู่บ้านเรียกว่า “ขุมเหมือง” (ภาพที่ 4.11) เกิดจากการขุดดินเพ่ือ
ท าเหมืองแร่มาตั้งแต่ในอดีต จนกลายเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่และค่อนข้างลึก พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินทราย
ค่อนข้างอ่อนตัว ในฤดูน้ าหลากจึงกัดเซาะให้บริเวณนี้ยังคงเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่และมีรูปร่างตาม
ธรรมชาต ิมีน้ าอยู่ตลอดทั้งปี ต าแหน่งอยู่ใกล้กั  บคลองหวะ น้ าจากแอ่งบางส่วนจึงไหลไปรวมกับคลองหวะ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11  บริเวณแอ่งน้ าหรือขุม 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 

5) ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ เป็นบริเวณที่เคยเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวในอดีต แต่เมื่อหมดยุค
ท านา บริเวณนี้จึงกลายเป็นพ้ืนที่รับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า จึงเรียกว่า “พรุ” 
ปัจจุบันมีพืชรรณและเป็นทุ่งหญ้าจึงมีชาวบ้านน าวัวมาเลี้ยง ด้วยต าแหน่งที่มีทางรถไฟผ่านและเป็นทาง
โค้ง จึงเป็นอีกหนึ่งบริเวณมีมุมมองสวยงาม เข้าถึงด้วยถนนสายรองของหมู่บ้าน (ภาพที่ 4.12) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.12  บริเวณทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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6) สวนป่า สวนป่าของหมู่บ้านจะอยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านควนจง และอยู่ระหว่าง
บริเวณริมคลองหวะกับถนนสายหลักของหมู่บ้านใกล้ศาลต้นไทร เป็นสวนป่าที่คนในหมู่บ้านช่วยกันปลูก
ไว้ ต้นไม้ที่ปลูกสวนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นประเภทไม้ป่าหายาก ไม้ในท้องถิ่น และไม้เบญพรรณ (ภาพที่ 4.13) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13  ลักษณะสวนป่าของหมู่บ้าน 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญในชุมชน 

 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักภายในชุมชน ประกอบด้วย 6 ประเภท (1) ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัย (2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและพาณิชยกรรมกึ่งพักอาศัย (3) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (5) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (6) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจะกระจุกตัวอยู่ใน 4 บริเวณ
หลัก ได้แก่ บ้านกว้าน บ้านตก บ้านตีน และบ้านริมถนนเอเชีย ซึ่งเป็นการกระจุกตัวในบริเวณใจกลาง
หมู่บ้าน ท้ายหมู่บ้านและตามแนวถนน อันเป็นผลมาจากต าแหน่งที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพ
บุรุษ การตั้งถิ่นฐานจึงเกาะกลุ่มกันตามวงศ์เครือญาติ พบรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 2 แบบหลัก คือ 1) การตั้ง
ถิ่นฐานแบบเส้นตรง (Linear Pattern) บ้านเรือนวางตัวเรียงรายตามเส้นทางคมนาคม มีทางแยกเข้าบ้านแต่
ละหลังจากถนน (คือกลุ่มบ้านริมถนนสายเอเชีย) 2) การตั้งถิ่นฐานแบบรวมศูนย์ (Cluster Pattern) (คือ
กลุ่มบ้านกว้าน บ้านตก บ้านตีน) มีโครงข่ายเส้นทางแบบวนรอบ (loop) อยู่ภายในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีตัว
บ้านเกาะกลุ่มอยู่ แล้วไปเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มีสวนหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่รอบๆ การขยายตัวของ
บ้านเรือนจึงขยายไปสู่พ้ืนที่ท าเกษตรกรรม มีบ้านเรือนบางส่วนอยู่ใกล้สวนยางพารา สวนผลไม้ แต่ไม่นิยม
อาศัยอยู่ในสวนยางที่ลึกไกลเข้าไปด้านในจากถนนสายหลักหรือสายย่อย อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็น
โครงสร้าง คสล. 1-2 ชั้น มีร้านค้าอยู่ประปรายในย่านพักอาศัย จ านวนบ้านเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายครอบครัวของคนในหมู่บ้านเองและการย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ของคนภายนอก โดยเฉพาะจากอ าเภอ
หาดใหญ่ เป็นไปในลักษณะการซื้อที่ดินแล้วปลูกสร้างบ้านเอง (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 
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ภาพที ่4.14  ต าแหน่งที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 
ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 เพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
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ภาพที ่4.15  ลักษณะและต าแหน่งที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 
ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2561 

 
2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและพาณิชยกรรมกึ่งพักอาศัย ในหมู่บ้านไม่มีตลาด

และย่านพาณิชยกรรมที่ชัดเจนนัก เนื่องจากอยู่ใกล้อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอนาหม่อม ท าให้สามารถ
เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้ค่อนข้างสะดวก รวมทั้งมีตลาดนัดอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ย่านพาณิชยกรรม
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ภายในหมู่บ้านจึงเป็นลักษณะร้านค้าควบคู่กับการอยู่อาศัย โดยเฉพาะริมถนนสายหลัก สินค้าที่จ าหน่าย
เป็นอาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน นอกจากนั้น ในหมู่บ้านจะมีร้านค้าเป็น
อาคารชั่วคราวอยู่ริมถนนสายหลักบริเวณทางแยก โดยคนในหมู่บ้านกลุ่มเล็กๆ น าสินค้าประเภทอาหาร 
เช่น กับข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน น้ าชากาแฟ ผักสด ผลไม้สด ฯลฯ มาจ าหน่าย  จึงนับเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่คน
ในหมู่บ้านใช้พบปะพูดคุยและเป็นจุดแวะพักของชาวสวนที่กลับจากสวน กลุ่มนักปั่นจักรยาน ผู้ปกครองที่
ส่งนักเรียนไปโรงเรียนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา โดยเฉพาะช่วงเช้า (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.16  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและและพาณิชยกรรมกึ่งพักอาศัย 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
3. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ภายในหมู่บ้านมีที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมในสัดส่วนมากกว่าที่ดินประเภทอ่ืนส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา โดยอยู่บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน 

ย่านร้านค้าภายในหมู่บ้านควบคู่กับการพักอาศัย 

กลุ่มอาคารร้านค้าชั่วคราวอยู่ริมถนนสายหลัก 
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มีเพียงบางส่วนที่มีการปลูกพืชชนิดอ่ืนปะปนอยู่หรือสลับกับการปลูกยางพารา ในระยะหลังเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงการปลูกยางพารามาเป็นสวนผลไม้มากข้ึน รวมทั้งเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร
บ้านเรือนแต่ยังไม่หนาแน่นมากนัก ส าหรับพ้ืนที่สวนยางสามารถสังเกตได้จากการปลูกต้นยางเป็นแถว มี
ห่างระยะเท่าๆ กัน ต้นยางมีขนาดเท่าๆ กันตามอายุ แต่การปลูกพืชผักผลไม้จะปลูกสลับกันไป จึงมีขนาด
คละกันไปทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ บางสวนมีการขุดสระน้ า สร้างขน าไว้ในสวนส าหรับพักและเก็บอุปกรณ์ที่
ใช้ท าการเกษตร นอกจากนั้น  ในหมู่บ้านยังมีพ้ืนที่ธรรมชาติ ทั้งที่โล่ง ป่าไม้ ป่าพรุ แม่น้ าล าคลอง ขุม
เหมือง เป็นต้น (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.17  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018  
 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในหมู่บ้าน สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) สวนยางพารา พ้ืนที่สวนยางพาราในหมู่บ้านยังคงมีอยู่จ านวนมาก ทั้ง
บริเวณที่อยู่ริมถนนสายหลักของหมู่บ้านและบริเวณที่อยู่บนควนต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ แล้ว
ซอกแซกเข้าไปในสวน มีสวนยางบางส่วนที่มีการปลูกพืชแซมยาง โดยเป็นต้นไม้ประเภทไม้ป่า เช่น สัก 
ตะเคียน ตะแบก เป็นต้น นอกจากนั้น บนเส้นทางที่ถูกขนาบด้วยสวนยางพาราสองข้างถนนประกอบกับ
เส้นทางที่คดเคี้ยว จะมีลักษณะเสมือนเป็น “อุโมงค์ต้นยางพารา” ท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นและ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่ใบยางพาราเปลี่ยนสีอีกด้วย โดยมีต าแหน่งดังภาพที่ 4.15 

(2) สวนผสมหรือสวนสมรม เป็นการปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ ผสมผสานอยู่
ในบริเวณเดียวกัน จึงเรียกว่า “สวนสมรม” บางสวนมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ มีศาลาหรือ
ขน าส าหรับนั่งพักและเก็บอุปกรณ์ท าการเกษตร พืชพรรณต่างๆ ที่ชาวสวนนิยมปลูกโดยส่วนใหญ่เป็นพืช
ในท้องถิ่นภาคใต้ ปลูกง่ายโตเร็ว ให้ผลผลิตตามฤดูกาล ได้แก่ ไม้ยืนต้น เช่น สะตอ เนียง มะพร้าว หมาก 

(ซ้าย) สวนยางพารา  (ขวา) สวนผลไม้หรือสวนผสม 
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ฯลฯ ผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน จ าปะดะ มะม่วง ฯลฯ ผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น 
พริก มะกรูด มะนาว กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ไผ่ตง ฯลฯ สวนสมรมในปัจจุบันจะไม่ปล่อยให้เป็นป่ารก
และเติบโตเองตามธรรมชาติดังเช่นในอดีต แต่จะมีการก าหนดต าแหน่งและการเว้นระยะการปลูกที่ชัดเจน 
มีการดูแลรดน้ า ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น ชาวสวนยังใช้
แนวคิดทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการท าสวน การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่
จ ากัด ดังนั้น หลายๆ สวนจึงมีศักยภาพที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการท่องเที่ยวได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.18  ต าแหน่งพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่มา : ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงโดยผู้วิจัย, 2561 
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ภาพที่ 4.19  บรรยากาศและทัศนียภาพบริเวณอุโมงค์ต้นยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20  ลักษณะการท าการเกษตรของชาวสวนยางพารา 
(บน) สวนผสมหรือสวนสมรม (กลาง) ผักสวนครัวและพืชสมุนไพร (ล่าง) การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จ ากัด 
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4. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ภายในหมู่บ้านมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมใน 2 ลักษณะ คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่หมู่บ้าน ได้แก่ โรงงานซักผ้า 
โรงงานผลิตน้ าแข็ง อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนสาย
เอเชีย ได้แก่ สถานีบริการน้ ามัน โรงงานผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เป็นต้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมมักตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ า โดยเฉพาะล าคลองที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน (ภาพที่ 4.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.21  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมภายในหมู่บ้าน 
 

5.  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นับเป็น
พ้ืนที่ส าคัญของสังคมเกษตรกรรมในชนบทที่ยังคงมีปฎิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าตา คนในหมู่บ้านจึงใช้ส าหรับ
การมาพบปะพูดคุย ประชุมและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เสมือนเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน โดยมีทั้ง
รูปแบบที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการและเกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ พ้ืนที่ศูนย์กลางแบบที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ จะเป็นบริเวณที่เป็นที่ตั้งสาธารณูปการของหมู่บ้าน ได้แก่ โรงเรียน อาคาร
เอนกประสงค์ เป็นต้น ส่วนพ้ืนทีศู่นย์กลางแบบที่เกิดขึ้นอย่างไมเ่ป็นทางการ จะเป็นบริเวณที่ผู้คนมาตั้งเป็น
ร้านค้าเล็กๆ และศาลาต้นไทร (โดยมีรายละเอียดในหัวข้อการใช้ประโยชน์อาคารส าคัญ) ภายในชุมชนไม่มี
สถานพยาบาล หากเจ็บป่วยผู้คนจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
(มอ.) คลีนิคในอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอนาหม่อม รวมทั้งยังไม่มีการจัดสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
นันทนาการและออกก าลังกายอย่างเป็นทางการภายในหมู่บ้าน (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 

6. ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในหมู่บ้าน
มีพ้ืนทีส่ าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดภูเขาล้อม ที่พักสงฆ์วังมะพร้าว ศาลาต้นไทร และเขา
ลังกา โดยคนในหมู่บ้านจะเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดภูเขาล้อมเป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดในหัวข้อการใช้ประโยชน์อาคารส าคัญภายในชุมชน (การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561) 
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ภาพที่ 4.22  รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักภายในชุมชน 
ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
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 2)  การใช้ประโยชน์อาคารส าคัญภายในชุมชน 
การใช้ประโยชน์อาคารส าคัญในหมู่บ้าน มีรายละเอียดและต าแหน่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.23  การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักภายในชุมชน 

ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
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1. วัดควนจงหรือวัดเขาล้อม (วัดภูเขาล้อม) เป็นวัดประจ าหมู่บ้าน ตั้งอยู่บนถนน
สายหลักของหมู่บ้าน พ้ืนทีว่ัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) บริเวณวัด ประกอบด้วยพระอุโบสถ วิหาร (ศาลาเริง
ชัยใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา) ศาลาหอฉัน (อาคารไม้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอาคารที่พักผู้มาปฎิบัติ
ธรรม) ศาลาหอฉัน (อาคารคอนกรีต ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานปกติ) ศาลาสวดมนต์ ห้องน้ า กุฎิพระภิกษุ 
และบริเวณลานวัด (2) บริเวณสุสาน (เปลว) ประกอบด้วย ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ เมรุเผาศพ และสถูป (หรือ
บัว) เก็บอัฐิของผู้ล่วงลับ ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน บริเวณใกล้กันเป็นบริเวณของกุฎิแม่ชี (ภาพที่ 4.24)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.24  บริเวณวัดควนจงหรือวัดเขาล้อมและบริเวณที่เป็นสุสาน (เปลว)  

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 

วัดควนจงสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2493 ใน
ต าแหน่งที่เป็นป่าช้าเก่าแก่ เรียกกันว่า “นาเจ้าแป้น” ซึ่งยังคงเป็นต าแน่งเดิมในปัจจุบัน ส่วนบริเวณที่ตั้ง
โบสถ์และกุฎิพระสงฆ์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามในที่ดินซึ่งคนในหมู่บ้านร่วมกันบริจาค ในระยะแรกได้จัดตั้งเป็น
ส านักสงฆ์ก่อน โดยเริ่มจากการมาธุดงของพระภิกษุจากทางภาคอีสานจ านวน 2 รูป คือหลวงพ่อเม่าและ
หลวงพ่อพรหม ในบริเวณนี้ซึ่งยังเป็นป่ารกที่เงียบและวังเวง ชาวบ้านจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อทั้ง
สองรูป จึงช่วยกันหักร้างถางพงแล้วสร้างเป็นที่พักชั่วคราวและเรียกพระภิกษุทั้ง 2 รูปว่าพระอาจารย์ 
จากนั้นหลวงพ่อสมจิตต์ ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่เมืองสงขลาและอุปสมบทอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ได้
เดินทางมาพ านักที่ส านักสงฆ์และจ าพรรษาอยู่ต่อเนื่องหลายปี โดยท่านมีความเคร่งครัดในการบ าเพ็ญเพียร
ภาวนา จึงเป็นที่เลื่อมใสแก่ญาติโยมชาวบ้านควนจงและแพร่กระจายไปสู่ภายนอก รวมถึงครอบครัวของ
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ท่านที่สงขลา จึงท าให้มีผู้ศรัทธามาท าบุญเป็นจ านวนมาก จนมีทุนรอนในการสร้างพระอุโบสถขึ้นในช่วงปี 
พ.ศ. 2510-2515 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระราชานุญาตมีวิสุงคามสีมาเรียบร้อย จึงตั้งเป็นวัดควน
จง และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเขาล้อม” โดยหลวงพ่อสมจิตต์ (หลวงพ่อจิตต์ จิตตวโร) ได้ด ารงต าแหน่งในฐานะ
เจ้าอาวาส เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ.2558 ท่านได้ละสังขารลง จึงแต่งตั้งพระอาจารย์สุรีย์หรือพระครูภัทร
ปัญญาคุณ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสแทน ด้วยแรงศรัทธาจากศิษย์รวมถึงญาติโยม ชาวควนจงจึงได้จัดให้มี
การท าบุญในวันครบรอบในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี โดยถือเป็นประเพณีส าคัญ วัดควนจงเป็นวัดป่าที่มี
พระภิกษุจ าพรรษาและเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านช่วงเช้าทุกวัน ด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อและ
ต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งไม่ไกลจากอ าเภอหาดใหญ่จึงมีผู้คนจากหาดใหญ่และต่างพ้ืนที่ทั้งใกล้ไกลนิยม
เดินทางมารอตักบาตรในช่วงเช้าของทุกวันอีกด้วย (สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.25 บรรยากาศพระภิกษุเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านช่วงเช้าทุกวัน 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
2. ที่พักสงฆ์วังมะพร้าว ตั้งขึ้นประมาณปีพ.ศ.2529 อยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 43 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่พักของพระสงฆ์ เนื่องจากบนเส้นทางถนนสายเอเชียไม่มีวัดอยู่ใน
ละแวกใกล้เคียง จึงได้มีการจัดตั้งส านักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นบนพ้ืนที่ซึ่งเดิมเป็นป่าช้า ภายในมีอาคารส าหรับ
ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ (สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.26  บริเวณทางเข้าพักสงฆ์วังมะพร้าว 
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3. โรงเรียนบ้านควนจงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนจง ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก
ของหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านควนจงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานประถมศึกษาเขต 1 
จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 โดยมีนายสีทอง ไพยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านควนจง ร่วมกับ
ราษฎรในหมู่บ้านได้หารือกันว่าน่าจะมีโรงเรียนในหมู่บ้าน  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียน 
เนื่องจากหมู่บ้านควนจงอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีอยู่ โดยหารือกับครูใหญ่โรงเรียนอ่ืน ได้แก่ นายทองแดง 
กาญจนบูรณ์ นายกุ้ยถุ้น (ถเกิง)  นันต์ธนะและขุนมหาศักดิ์ ก านันต าบลทุ่งพระเคียน บุคคลดังกล่าวได้
ติดต่อประสานงานกับทางราชการ และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยราษฎรได้ช่วยกันสละทรัพย์และ
แรงงาน โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18  มกราคม 2484 โดยทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายสงวน ขาว
สะอาด เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน นายเอ้ือน สุนทรเกศ ปลัดอ าเภอหาดใหญ่ และนายนวล บุญ
สนอง ศึกษาธิการอ าเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในวันเปิด ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น  13  คนปัจจุบันได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รวมทั้งอาคารอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถ
รองรับการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ มีนักเรียนประมาณ 115 คน มีครูและบุคลากรจ านวน 10 คน 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (thaischool.in.th/, online: 2561) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนจง เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ในลักษณะอาคาร
ชั่วคราว ท าให้มีการโยกย้ายสถานที่เรียนมาหลายครั้ง และในปี พ.ศ.2555 จึงได้สร้างเป็นอาคารถาวรขึ้นใน
บริเวณที่ติดกับโรงเรียนบ้านควนจง เป็นอาคารที่มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก เปิดรับ
เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนถึง 5 ปี โดยเป็นเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.นาหม่อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.27 บริเวณโรงเรียนบ้านควนจง 
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ภาพที่ 4.28  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนจง 

 
4. ศาลาต้นไทรหรือเรียกว่า “หลาต้นไทร” (หลา เป็นภาษาใต้ หมายถึง ศาลา) มี

ต าแหน่งที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของหมู่บ้าน โดยสร้างเป็นศาลาไม้ขึ้นราวปี พ.ศ.2460 ในบริเวณที่มีต้น
ไทรขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อนที่จะมกีารจัดตั้งวัดขึ้นในหมู่บ้าน โดยนิมนต์พระจาก
วัดในอ าเภอนาหม่อมและละแวกใกล้เคียงมาประกอบพิธีกรรม ภายหลังจากที่สร้างวัดภูเขาล้อมแล้ว 
ชาวบ้านยังคงใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีท าบุญในวันพระต่อเนื่องมา เนื่องจากต้องเดินเท้าและเป็นป่ารก 
หากต้องเดินทางไปยังวัดภูเขาล้อมจะมีระยะทางที่ไกลขึ้น แตภ่ายหลังจากที่มียานพาหนะและถนนหนทาง
สะดวกมากขึ้น คนในหมู่บ้านจึงเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดแทน หลาแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้ง
ร้างไว้นานหลายสิบปีและช ารุดไปตามกาลเวลา (ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน, มปพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.29  บริเวณศาลาต้นไทรหรือเรียกว่า “หลา” และบริเวณตลาดชุมชน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 



79 
 

ต่อมามีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทน โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุง
กระเบื้องชั้นเดียว  รวมทั้งมีการสร้างศาลพระภูมิ เพ่ือเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่ เทวดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คนในหมู่บ้านมีความเชื่อความศรัทธาว่าช่วยปกป้องคุ้มครองให้ชุมชนมีความสงบสุข จึงนับเป็นสถานที่
ส าคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจ าของผู้คนในหมู่บ้าน ด้วยต าแหน่งของหลาต้นไทรตั้งอยู่
ริมคลอง มีต้นไทรขนาดใหญ่และมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น รวมทั้งตั้งอยู่ระหว่างบ้านกว้าน บ้านตก บ้านตีน
และริมถนนเอเชีย จึงเดินทางได้สะดวก ผู้น าคนปัจจุบันของหมู่บ้านต้องการพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
ส าหรับท ากิจกรรมของคนในชุมชน จึงมีศาลาส าหรับท ากิจกรรมและตลาดชุมชนขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งบริเวณ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวได้ 

5. สถานีรถไฟ “ควนจง” (เดิม) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่-สถานีนาม่วง 
เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก สถานีรถไฟควนจงถูกยกเลิกการใช้งานไปเมื่อประมาณ 
พ.ศ.2530 เนื่องจาก มีจ านวนผู้โดยสารน้อย ด้วยต าแหน่งตั้งห่างจากสถานีนาม่วงและชุมทางหาดใหญ่ไม่
มากนัก รวมทั้ง มีรถสองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสารที่สะดวกกว่า มีจ านวนเที่ยวถี่กว่า สถานีควนจงจึงไม่มีการ
หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารอีกต่อไป แต่เส้นทางรถไฟยังคงใช้งานปกติ และต าแหน่งที่ตั้งสถานยังคงมีอยู่ใน
ปัจจุบันแต่มีสภาพเป็นป่ารกร้าง ตัวอาคารสถานีเสื่อมสภาพไปตามเวลา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.30  บรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟเดิมและเส้นทางรถไฟที่ผ่านพ้ืนที่ของหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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6.  อาคารเอนกประสงค์ ปัจจุบันใช้ส าหรับเป็นที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์และธนาคาร
หมู่บ้าน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงส าหรับจัดเป็นสถานที่ในการประชุม
กรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งใช้ในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้านในบางโอกาส (สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.31  บริเวณอาคารเอนกประสงค์และบรรยากาศการท ากิจกรรมของหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 

7. เรือนไทยภาคใต้ เป็นบ้านเรือนพักอาศัยทรงไทย ซึ่งปัจุบันหลงเหลืออยู่เพียงหลัง
เดียวของหมู่บ้านที่ลูกหลานได้เก็บรักษาไว้ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.32  ลักษณะเรือนไทยภาคใต้ที่ยังคงเหลืออยู่ในหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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2.3 รูปแบบพื้นที่ว่างและเส้นทางสัญจร 

พ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสัญจรทางบกหรือถนน 
โดยท าการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะถนนที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสาธารณะ ประกอบด้วยถนนสาย
ประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย นอกจากนั้น ในชุมชนยังมีเส้นทางรถไฟและล า
คลองซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ว่างรูปแบบหนึ่ง โดยมีโครงข่ายเส้นทาง ลักษณะและต าแหน่ง ดังภาพที่ 4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.33  โครงข่ายเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน 

ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
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ภาพที่ 4.34  โครงข่ายเส้นทางสัญจรของหมู่บ้านเชื่อมต่อกับภายนอกหมู่บ้าน 
ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 

 
1) ถนนสายประธาน (Major Arterial หรือ Freeway) เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสาย

หลักสามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่อ่ืนนอกหมู่บ้าน ประกอบด้วยทางหลวงหมายเลข 43 (AH18) หาดใหญ่-
ปัตตานี และถนนปุณณกัณฑ์ (ทางหลวงหมายเลข 2085) (ภาพที่ 4.35) โดย 

1.1  ทางหลวงหมายเลข 43 หรือถนนสาย AH18 หรือ ทางหลวงหาดใหญ่-ปัตตานี 
ลักษณะสภาพเป็นถนน 4 ช่องจราจร มีไหลทางและร่องน้ าอยู่ตรงกลางท าหน้าที่แบ่งทิศทางการจราจร มี
จุดกลับรถบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 3 จุด โดยปกติเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมือง จึงมีรถวิ่งด้วยความเร็วสูง มี
ถนนสายย่อยเป็นถนนคู่ขนานที่ท าหน้าที่เข้าสู่บ้านเรือนแต่ละหลัง โดยถนนสายย่อยมีสภาพเป็นถนนที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการใช้งานของคนในหมู่บ้าน จึงไม่มีการควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะ
อย่างเป็นระบบ  

1.2  ถนนปุณณกัณฑ ์เป็นถนนสายที่แยกจากถนนกาญจวนิช อ.หาดใหญ่ ไป ยัง ต.ท่า
ข้าม อ.หาดใหญ่ จัดเป็นถนนสายประธานที่สามารถใช้เดินทางมายังหมู่บ้านได้อีกหนึ่งเส้นทาง โดยมีถนน
บ้านในไร่-ควนจงแยกมาจากถนนสายนี้มาสู่หมู่บ้าน ซ่ึงไม่ได้ผ่านพ้ืนที่หมู่บ้านโดยตรง ลักษณะสภาพเป็น
ถนน 4 ช่องจราจร มีไหลทาง และสองข้างทางส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งขยายตัวมา
จาก อ.หาดใหญ่ เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  
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2) ถนนสายหลัก (Minor Arterial หรือ Primary Street) เป็นถนนที่แยกจากถนนสาย
ประธานเพ่ือเข้าสู่หมู่บ้าน นับเป็นเส้นทางสายหลักส าคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3042 
(ปลักธง-ควนจง) ทางหลวงหมายเลข 3042 (บ้านในไร่-ควนจง) และถนนจันทโรอุทิศ จากจุดเริ่มต้นของ
ถนนจันทโรไปยังถนนบ้านในไร่-ควนจง จนสุดเขตหมู่บ้าน มีระยะทางโดยรวมประมาณ 3 กิโลเมตร และ
เริ่มต้นจากถนนปลักธง-ควนจงไปยังถนนบ้านในไร่-ควนจงถึงสุดเขตหมู่บ้าน มีระยะทางโดยรวมประมาณ 
4 กิโลเมตร เป็นถนน 2 ช่องจราจร ลาดยางตลอดสาย มีไหลทาง และสองข้างทางส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ธรรมชาติและย่านที่อยู่อาศัย รวมทั้ง สถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ วัด โรงเรียน ที่ท าการกลุ่มออม
ทรัพย์ ศาลาต้นไทร ฯลฯ โครงข่ายถนนไปเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ เอ้ือให้สามารถเดินทางเข้า-ออก
หมู่บ้านได้หลายทาง ทั้งไปอ าเภอหาดใหญ่  อ าเภอนาหม่อม ตลอดจนไปตัวเมืองสงขลา ท าให้มีคนจาก
ภายนอกนิยมใช้เป็นเส้นทางลัด รวมทั้งเป็นเส้นทางของกลุ่มนักปั่นจักรยานอีกด้วย (ภาพที่ 4.36) 

3) ถนนสายรอง (Collector Street) เป็นถนนที่แยกจากถนนสายหลักไปยังย่านพักอาศัย 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ส่วนบุคคลต่างๆ และมีถนนสายรองบางเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่นอก
หมู่บ้านได้เช่นกันแต่สภาพถนนบางช่วงยังเป็นถนนลูกรัง จึงเดินทางไม่สะดวกและไม่เป็นที่นิยม สภาพ
ถนนสายรองโดยรวมเป็นถนน 2 ช่องจราจร บางช่วงเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและสลับกับถนน
ลูกรัง จึงมีระดับการสัญจรค่อนข้างต่ า (ภาพที่ 4.37) 

4) ถนนสายย่อย (Local Street) เป็นถนนที่แยกจากถนนสายรองไปยังพ้ืนที่ส่วนบุคคล 
ทั้งบ้านพักอาศัยแต่ละหลังและพ้ืนที่เกษตรกรรม สภาพถนนมีทั้งที่เป็นถนน 2 ช่องจราจร และสภาพที่ไม่
มีช่องจราจรชัดเจน เป็นเพียงเส้นทางที่ชาวสวนใช้เดินทางด้วยยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น รถจักรยานยนต์ 
สภาพผิวถนนบางช่วงเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังหรือตามสภาพดินเดิม ถนนสายย่อย
บางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลัดของคนในชุมชนโดยเฉพาะ (ภาพที่ 4.38) 

5) เส้นทางรถไฟ เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก ปัจจุบันไม่มีการใช้
เส้นทางรถไฟเพ่ือเดินทางมายังหมู่บ้านควนจงโดยตรง เนื่องจากสถานีรถไฟควนจงถูกยกเลิกไป จึงมีเพียง
เส้นทางรถไฟที่ผ่านภายในหมู่บ้าน โดยมีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร หากต้องการเดินทางโดยรถไฟ
ต้องลงที่สถานีนาม่วงและสถานีหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียง (ภาพที่ 4.39) 

6)  ล าคลอง ภายในหมู่บ้านมีล าคลองไหลผ่านแต่ผู้คนไม่ได้ใช้การสัญจรทางน้ ามาตั้งแต่ใน
อดีต ล าคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน มีชื่อเรียกว่า คลองหวะ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไหลมาจากพ้ืนที่
อ าเภอนาหม่อมไปสู่อ าเภอหาดใหญ่ มีสะพานข้ามคลองเป็นสะพานคอนกรีต จ านวน 2 สะพาน ในช่วง
หน้าแล้งบางช่วงของล าคลองมีการตื้นเขิน มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นสองฝั่งคลอง (ภาพที่ 4.40) 

 

 
 



84 
 

1)  ถนนสายประธาน (major arterial or freeway) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.35  ลักษณะสภาพถนนสายประธาน 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 

ถนนสายประธาน ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43) จากบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  

ถนนปุณณกัณฑ์ (ทางหลวงหมายเลข 2085) 
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2)  ถนนสายหลัก (Minor Arterial หรือ Primary Street) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.36  สภาพถนนสายหลักของหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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3) ถนนสายรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.37  สภาพถนนสายรองภายในหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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4) ถนนสายย่อย  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.38  สภาพถนนสายย่อยภายในหมู่บ้าน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
 

5)  เส้นทางรถไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6)  ล าคลอง 
 
 

 
ภาพที ่4.39 เส้นทางรถไฟภายในหมู่บ้านและมุมมองจากทางรถไฟสู่บริเวณทางแยกของโครงข่ายถนน 

ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 
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ภาพที่ 4.40  สภาพล าคลองและท่าน้ าภายในหมู่บ้าน 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
2.4 สรุปผลและการจัดท าแผนที่พื้นฐานโครงข่ายเชิงพื้นที่ 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ของหมู่บ้านที่คาดว่าจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตามตัวแปรที่ก าหนด ประกอบด้วย  

(1) สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว  
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
(3) รูปแบบพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจรในการทอ่งเที่ยว  

สามารถสรุปองค์ประกอบที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนที่พ้ืนฐานโครงข่ายเชิงพ้ืนที่  
(Spatial Base Map) ได้ 4 องค์ประกอบ คือ พ้ืนที่ธรรมชาติที่ส าคัญ สถานที่ส าคัญในชุมชน และพ้ืนที่ท า
การเกษตรที่ส าคัญ โครงข่ายเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน ดังภาพที่ 4.41 
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ภาพที ่4.41  แผนที่พ้ืนฐานโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ (Spatial Base Map) 
ที่มา : แผนที่ Esri ปี 2018 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลโดยผู้วิจัย, 2561 
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3.  ลักษณะเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของชาวสวนยาง  
3.1 ลักษณะผู้คนและบทบาทหน้าที่ในชุมชน 

(1)  จ านวนประชากร ข้อมูลตามสถิติทะเบียนราษฎร์ปัจจุบัน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
1,252 คน แยกเป็นเพศชาย 608 คน เพศหญิง 644 คน มีบ้านจ านวนทั้งสิ้น 709 หลัง (แผนพัฒนา
หมู่บ้านควนจง, 2560 และสถิติจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2561) ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประชากรแฝงภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นแรงงานรับจ้างทั้งรับจ้างกรีดยางและท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทั้งแรงงานที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าว ได้แก่ เมียนมา ซึ่งยังไม่มีการ
เก็บข้อมูลจ านวนประชากรแฝง ผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้  

(2)  การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก คือ ท าสวนยางพารา อาชีพรอง คือ สวนผลไม้และผัก
สวนครัว และอาชีพอันดับ 3 คือ รับจ้าง, ค้าขาย, รับราชการ 

(3)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าสวน
ยางพาราและมีไม้ผลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ตลอดจน ผักสวนครัว สมุนไพรต่างๆ 

(4)  การบริหารจัดการ ภายในหมู่บ้านมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ โดยด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการที่ปรึกษา การก าหนดกฏระเบียบประจ าหมู่บ้าน รวมทั้งนโยบายของ
หมู่บ้าน นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ใน
รูปแบบคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน  

3.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวนยาง 
(1)  วิถีชีวิตชาวสวนยาง 

วิถีชีวิตชาวสวนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตไปตามช่วงฤดูกาลในการท าสวน
ยางพาราเป็นส าคัญ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงฤด ูได้แก่ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยช่วงฤดูฝนมีระยะเวลา
ยาวนาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–เดือนธันวาคม และช่วงฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ฤดู
ร้อนจะเป็นช่วงที่ยางผลัดใบชาวสวนจะงดกรีดเพ่ือให้ยางได้ฟ้ืนฟูล าต้น รวมทั้งช่วงฤดูฝน ถ้าวันฝนตก
จะต้องงดกรีดเพ่ือไม่ให้ต้นยางหน้าเปื่อยและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตหรือน้ ายาง ส าหรับวันที่กรีดยาง 
ชาวสวนจะตื่นตั้งแต่ช่วงดึกถึงเช้ามืด เพ่ือเข้าสวนกรีดยาง จะแล้วเสร็จในช่วงเช้าหรือสาย จากนั้นจะน าน้ า
ยางสดไปจ าหน่ายยังกลุ่มหรือร้านที่ขายประจ า ท าความสะอาดภาชนะจึงเป็นอันแล้วเสร็จ ส าหรับช่วงเย็น
ชาวสวนบางคนอาจจะเตรียมการส าหรับการกรีดยางในวันรุ่งขึ้น เช่น ลับมีด เตรียมภาชนะ รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ และในช่วงว่างเว้นจากการกรีดยาง ชาวสวนจะท างานอ่ืนๆ เช่น เข้าสวนเพ่ือดูแลสวน ทั้งถางหญ้า ใส่
ปุ๋ย ตลอดจนดูแลปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบผสมผสาน แม้จะแบ่งโซนหรือแถว
การปลูกแต่ก็ไม่นิยมปลูกเพียงชนิดเดียว จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนได้ตลอดปี วิถีชีวิตชาวสวน
จึงด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ทั้งในรอบวัน รอบสัปดาห์ รอบปี จนกลายเป็น “ปฎิทินวิถีชีวิตชาวสวนยาง” 
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ภาพที ่4.42 บรรยากาศการน้ ายางสดไปจ าหน่ายยังกลุ่มหรือร้านที่ขายประจ า 
ที่มา : การเก็บข้อมูลภาคสนาม, 2561 

 
(2)  วัฒนธรรมของชาวสวนยาง 

ในหมู่บ้านควนจง มีทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวสวนสืบทอดกันมายาวนานและ
กิจกรรมในท้องถิ่นที่ถือปฎิบัติต่อเนื่องเรื่อยมา ผสมผสานจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ในช่วงที่มีงาน
ประเพณีชาวสวนยางจะวางแผนการกรีดยางไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถงดการกรีดยางได้ตรงกับวันที่มีการ
จัดงาน และในบางเทศกาลตรงกับช่วงที่ชาวสวนงดกรีดยางตามฤดูกาล เช่น ในช่วงที่ยางผลัดใบหรือตรงกับ
ช่วงฤดูฝน ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ล้วนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตการท าสวนยาง ทั้งใน
รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบปีอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถวางแผนการผลิตใน
สวนของตนเองให้สอดประสานกันได้อย่างถูกต้องลงตัว ทั้งนี้กิจกรรมและประเพณีส าคัญของหมู่บ้านมี
รายละเอียด ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านควนจง 

เดือน 
กิจกรรมและ

ประเพณีวัฒนธรรม 
ช่วงเวลา รายละเอียด 

มกราคม ท าบุญตักบาตรขึ้นปี

ใหม ่

วันท่ี 1 มกราคมของทุกปี 

 

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจ าทกุปี โดย

หมุนเวียนไปตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้าน 

เชน่ ลานในโรงเรยีนบ้านควนจง ลาน

บริเวณอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 

เป็นต้น 

กุมภาพันธ ์ ท าบุญทานไฟ ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

กุมภาพันธ ์

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเช้ามืดที่ลาน

วัด ภายในพิธีกรรมจะมีการจดุไฟด้วยไม้

ฟืนให้ความอบอุ่นในบริเวณลานวดั

ตลอดเวลา โดยมีชาวบ้านแตล่ะครอบครัว

อยู่รายล้อม ซึ่งชาวบ้านจะเตรียมวัตถุดิบ

ส าหรับปรุงอาหารคาวหวานมาประกอบ

อาหารภายในวัดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 

2.00 น. เมื่อสว่างจะนิมนต์พระภกิษุมารับ

บิณฑบาตร จากนั้นชาวบ้านจะ

แลกเปลีย่นอาหารและรับประทานอาหาร

ร่วมกันในช่วงเช้า  

เมษายน ประเพณีสงกรานต์

และรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

ทุกวันท่ี 13 เมษายนของทุก

ปี 

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นพร้อมกับภมูภิาคอื่น

ทั่วประเทศ มีกิจกรรมขอพรพระ สรงน้ า

พระ และจัดสงกรานตส์ัญจร รดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนสถานท่ีจัด

พิธีการตามความเหมาะสมในแตล่ะปี เช่น 

บริเวณบา้นผูสู้งอายุหรือสถานท่ีตา่งๆ ของ

หมู่บ้าน เป็นต้น 

เมษายน ท าบุญอุทิศในวัน

ครบรอบการละ

สังขารของหลวงพ่อ

มหาจิตต์ จิตวโร  

ทุกวันท่ี 18 เมษายนของทุก

ปี 

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อ

มหาจิตต์ จิตวโร อดีตเจ้าอาวาสวดัเขา

ล้อม ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและ

ลกูศิษย์จ านวนมาก 
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ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านควนจง 

เดือน 
กิจกรรมและ

ประเพณีวัฒนธรรม 
ช่วงเวลา รายละเอียด 

เมษายน ประเพณีท าบุญวัน

ว่าง 

วันข้ึน 15 ค่ า เดือน 5 ของ

ทุกป ี

ท าพิธีท่ีศาลา บริเวณสสุานของวัดเขาล้อม 

ก าหนดวันข้ึน 14-15 ค่ าและวันแรม 1 ค่ า 

เดือน 5 มีการนิมนต์พระมาสวดมาติกา มี

การผูกโยงสายสิญจนไ์ปยังบัวหรือสถูป

เก็บอัฐิของผู้ล่วงลับ มีการฉายหนงัตะลุง 

มหรสพสมโภช 1 คืน เช้าวันข้ึน 15 ค่ า มี

การท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระ อุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษผูล้่วงลับ และ

นับว่าเป็นวันรวมญาติ วันว่างจึงหมายถึง

วันท่ีว่างเว้นจากการท างาน 

กรกฎาคม ประเพณีแห่เทียน

พรรษา 

วันแรม 1 ค่ าเดือน 8 ของ

ทุกปี ก่อนถึงวันเข้าพรรษา 

1 วัน 

เป็นประเพณีการน าเทียนไปถวาย

พระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา  

กันยายน ประเพณีท าบุญวัน

สาร์ทเดือนสิบ 

วันข้ึน 15 ค่ า และแรม 15 

ค่ าเดือน 10 ของทุกปี 

เรียกตามประเพณีวา่ รับ-ส่งเปรต มีการ

วางของประเภทอาหาร คาวหวาน ผลไม้

ส าหรับท าบญุเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

แก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ  โดยเฉพาะ

สัมพเวสีที่ไมม่ีญาติ ซึ่งมีความเช่ือว่าจะมา

รับเอาส่วนบญุส่วนกุศล 

ตุลาคม ประเพณีท าบุญ

ทอดกฐินสามัคค ี

วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึง

วันข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 ของ

ทุกป ี

เป็นกฐินของประชาชน จึงเรียก กฐิน

สามัคคี กระท าในวันออกพรรษา 

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 1 ของทุกป ี

 

โดยจดัขึ้นท่ีบริเวณท่าน้ าริมคลองใน

หมู่บ้าน มีกิจกรรมการประกวดกระทง 

หนูน้อยนพมาศ  

ที่มา : สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561 และ เอกสารอัดส าเนากิจกรรมหมู่บ้าน (มปพ.) 
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ภาพที่ 4.43  แผนผังสรุปวัฒนธรรมประเพณีจ าแนกตามฤดูกาลที่สัมพันธ์กับการท าสวนยางพารา  

ที่มา : สรุปโดยผู้วิจัย 
 

นอกจากนั้น ในช่วงการด าเนินการวิจัย ในหมู่บ้านได้มีการจัดกิจกรรมข้ึนโดยกลุ่ม
ผู้น าชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชนแลหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น โครงการอ าเภอเคลื่อนที่ “อ าเภอยิ้ม” 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทางชุมชนได้จัดเตรียมการต้อนรับ โดยมีกิจกรรมจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
อาหารคาวหวาน แสดงของกลุ่มสตรี ซึ่งรับความร่วมมือจากสมาชิกในหมู่บ้านเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมี 
“กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ บวชต้นไม้ บนเขาลังกา” วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้ หาก
จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ก็จะสามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวได้เช่นกัน 
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ภาพที่ 4.44  วัฒนธรรมประเพณีท่ีชาวสวนยางพาราและคนในหมู่บ้านถือปฎิบัติ 

ประเพณที าบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

ประเพณีท าบุญทานไฟ 
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ภาพที่ 4.44  วัฒนธรรมประเพณีท่ีชาวสวนยางพาราและคนในหมู่บ้านถือปฎิบัติ (ต่อ) 

ประเพณีท าบุญอุทิศในวันครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อมหาจิตต์ จิตวโร 

ประเพณีท าบุญวันว่าง 

กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ บวชต้นไม้บนเขาลังกา 
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3.3 เครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจชาวสวนยาง 

เครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจชาวสวนยางในหมู่บ้านควนจง มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการรวมกลุ่มและองค์กรส าคัญที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้แก่  

1.  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และธนาคารหมู่บ้าน  
2. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 
3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
4. กลุ่มอาชีพแม่บ้านควนจง 
5. กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
6. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
7.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ควนจง 
8. กลุ่มน้ ายางสด เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวสวนยางในหมู่บ้านโดยอิสระ 

เพ่ือรับซื้อน้ ายางสดจากสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก แล้วส่งขายไปยังโรงงานโดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาสูงโดย
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ละกลุ่มจะมีการบริหารจัดการโดยสมาชิกและปันผลก าไรกันภายในกลุ่ม ใน
หมู่บ้านมีกลุ่มน้ ายางสดจ านวน 3 กลุ่ม ส่วนเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวสวน เพ่ือสนับสนุนการประกอบ
อาชีพการท าเกษตรกรรมในรูปแบบการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเอง
ตามความสมัครใจเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มภายในเครือญาติหรือบ้านใกล้
เรือนเคียง (สนั่น เสมาธรรมจักร์. ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2561 และแผนพัฒนาหมู่บ้านควนจง, 2560) 

นอกจากนั้น ชาวสวนยังมีภูมิปัญญาต่างๆ ที่สืบทอดกันมาและเป็นความรู้ความสามารถ
เฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. การประกอบอาหารคาวหวาน อาหารพื้นบ้านภาคใต้ และอาหารตามประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ขนมต้ม ขนมเจาะหูส าหรับงานวันสารทเดือนสิบ  

2.  การท างานฝีมือ เช่น การสานตระกร้า การท าผ้าบาติก 
3. การจับปลาน้ าจืด เช่น การทอดแห วางอวนปลาน้ าจืด การจับปลาไหล  
4. การประกอบพิธีกรรมความเชื่อของท้องถิ่น เช่น ไหว้เจ้าที่ ไหว้ครูหมอตายาย ดู

ฤกษ์วันดีในพิธีการมงคล เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.45 องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและความสามารถของชาวสวนยางพารา 
 

3.4 ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร 
(1) ประเภทผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้านสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือผลผลิต
จากยางพาราและผลผลิตจากพืชพรรณอ่ืนๆ ได้แก่ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผลไม้ โดยส่วนใหญ่ชาวสวนจะ
จ าหน่ายแบบสดไม่ผ่านการแปรรูป 

(2)  รูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร 
ในหมู่บ้านพบว่ามีระบบการผลิตทางการเกษตร 4 ประเภท คือ 
1. ระบบการผลิตยางพารา ในหมู่บ้านจะมี 2 ลักษณะ คือ เจ้าของสวนยางกรีดเอง

และจ้างลูกจ้างกรีดแล้วแบ่งค่าตอบแทนในอัตราส่วนตามตกลง ส่วนการปลูกพืชผักผลไม้ส่วนใหญ่เจ้าของ
สวนจะปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยวเอง บางกรณีที่ท าเองไม่ได้ทั้งหมดอาจมีการว่าจ้างลูกจ้างโดยมีค่าตอบแทน
ตามตกลงกัน ระบบการผลิตยางพาราในหมู่บ้านปัจจุบันจ าหน่ายในรูปของน้ ายางสด เนื่องจากมีความ
สะดวกมากกว่าการท ายางแผ่นที่เคยท ากันมาในอดีต เนื่องจากมีความยุ่งยาก ทั้งต้องใช้อุปกรณ์ในการท า
เป็นยางแผ่น ต้องมีพ้ืนที่ในการท าแผ่น พ้ืนที่ตากและเก็บยางแผ่น ตลอดจนต้องน ายางออกมาตากแดดทุก
วันจนกว่ายางจะแห้งสนิทเป็นสีน้ าตาล ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวัน แต่การขายน้ ายางสดได้ช่วยลดภาระการ
ท างานและต้นทุนลง สามารถจ าหน่ายและมีรายได้วันต่อวัน 

กิจกรรมการประกอบพิธีกรรมความเชื่อของท้องถิ่น 

กิจกรรมการท างานฝีมือและการจับปลาน้ าจืด 
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2. ระบบการผลิตแบบสวนผสมหรือสวนสมรม เป็นการปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะ
ผลไม้ ไม้ยืนต้น เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง กล้วย มะละกอ มะพร้าว หมาก สะตอ เนียง ทั้งสายพันธุ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสายพันธุ์พ้ืนบ้าน หลายระดับในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือสร้างความหลากหลายและก่อให้เกดิ
ความเกื้อกูลกัน มีการปลูกพืชทนร่มใต้โคนต้น การใช้วัสดุคลุมดิน การใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก มีแหล่งน้ าในสวน 
ทั้งการขุดบ่อและขุดสระ ในสระมีการเลี้ยงปลา อันเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งดิน น้ า แสงแดด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างความสมดุลแกร่ะบบนิเวศและความอุดมสมบูรณแ์กส่ภาพแวดล้อม (ภาพที่ 4.46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.46 ตัวอย่างระบบการผลิตแบบสวนผสมหรือสวนสมรมของคุณเสน่ห์ รัตนถาวร 
ที่มา : การส ารวจ, 2561 

 
3.  ระบบการผลิตแบบแปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นการปลูกเฉพาะผักสวน

ครัวและพืชสมุนไพร เช่น บวบ มะระ กระเพรา โหระพา ฟักเขียว ฟักทอง คะน้า ผักกาด ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง 
มะกรูด มะนาว ถั่วพู พริก ตะไคร้ ข่า ขมิ้น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด เผือก มัน ฯลฯ โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตวัน
ต่อวันแล้วน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัดหรือมีแม่ค้ามารับซื้อ บางส่วนปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน (ภาพที่ 4.47) 
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ภาพที่ 4.47 ตัวอย่างระบบการผลิตแบบแปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพรของคุณเสน่ห์ รัตนถาวร 
ที่มา : การส ารวจ, 2561 

 
4.  ระบบการผลิตแบบแปลงผักในพื้นที่จ ากัด โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกไว้บริเวณ

บ้าน ทั้งแบบใช้ดินปลูกในภาชนะและแบบไร้ดิน ซึ่งในช่วงการเก็บข้อมูลงานวิจัยชาวสวนอยู่ในช่วงปลูกผัก
ที่เรียกว่า “ปลูกผักยกแคร่” คือเป็นการยกแปลงปลูกให้อยู่ในระดับสูง แปลงปลูกท าจากโครงสร้างเหล็ก มี
หลังคาคลุมกันแดดฝน มีการใช้ดิน ปุ๋ย และการรดน้ าเหมือนการปลูกแบบปกติ แต่ควบคุมการใช้ในปริมาณ
ที่น้อยว่าปลูกแบบปกติ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัว ผักส าหรับท าสลัด เป็นต้น (ภาพที่ 4.48) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.48 ตัวอย่างระบบการผลิตแบบแปลงผักในพ้ืนที่จ ากัด (ปลูกผักยกแคร่) ของคุณเสน่ห์ รัตนถาวร 

ที่มา : การส ารวจ, 2561 
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3.5 สรุปผลและการจัดท าแผนที่ทางสังคม-วัฒนธรรมชาวสวนยาง 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรมตามตัวแปรที่ก าหนด 
ประกอบด้วย  (1) ลักษณะผู้คนและบทบาทหน้าที่ในชุมชนด้านการท่องเที่ยว (2) วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวสวนยางที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว (3) เครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจชาวสวนยาง (4) 
ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถสรุปองค์ประกอบที่ส าคัญทางสังคม-
วัฒนธรรมเพ่ือจัดท าแผนที่ทางสังคม-วัฒนธรรมชาวสวนยางพารา (Socio-Cultural Base Map) ได้ 4 
องค์ประกอบ คือ กิจกรรมการซื้อ-ขายน้ ายางพารา กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม
และซื้อขาย กิจกรรมการพักอาศัย โดยสามารถจัดท าเป็นแผนที่ได้ ดังภาพที่ 4.49 
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ภาพที่ 4.49  แผนทีก่ิจกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Map) 
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4.  การวิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของโครงข่ายเชิงพื้นทีก่ับเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม 
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ใน 3 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ ด้วย

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัณฐาน หรือ การจัดท าแผนที่แบบจ าลองเชิงสัณฐาน (Spatial Configuration 
Model) (2) การวิเคราะห์ลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม หรือการจัดท าแผนที่มรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (Local Socio-Cultural Heritage Map) (3) การวิเคราะห์และทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 
ด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (overlay data) เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาศักยภาพต าแหน่งที่ตั้งของมรดก
วัฒนธรรมในชุมชนเพ่ือการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรต่อไป  

4.1  การวิเคราะหโ์ครงข่ายเชิงพื้นที ่(Spatial Configuration Model) 
การวิเคราะห์โครงข่ายเชิงพ้ืนที่ในขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์ “โครงข่ายพ้ืนที่ว่างสาธารณะ

หรือโครงสร้างเชิงสัณฐาน” ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ในขั้นตอนที่ผ่านมา  
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัณฐาน โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 2 บริเวณ คือ  

(1) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง แผนที่โครงข่ายเชิงสัณฐานจะครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในหมู่บ้านและอาณาบริเวณใกล้เคียง ตามความสัมพันธ์ที่โครงข่ายการสัญจรภายในหมู่บ้านไป
เชื่อมโยงตามความเป็นจริง ประกอบด้วยพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอหาดใหญ่ ตามโครงข่ายถนนสายเอเชีย 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43) และถนนปุณณกัณฑ์ (ทางหลวงหมายเลข 2085) ไปบรรจบกับถนนกาญ
จนวณิชย์ และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอนาหม่อม ตามโครงข่ายถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 43) และถนนปุณณกัณฑ์ (ทางหลวงหมายเลข 2085) ไปบรรจบกับถนนบ้านพลีควาย-ทุ่งงาย 
เพ่ือทราบถึงศักยภาพการเข้าถึงและมองเห็นของโครงข่ายการสัญจรหมู่บ้านควนจงกับระดับพ้ืนที่โดยรวม
ที่โครงข่ายไปเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ทั้งคนในหมู่บ้านและคนนอกมักใช้สัญจร ผลการวิเคราะห์จึง
สามารถพิจารณาได้ถึงแนวโน้มหรือเหตุผลท่ีผู้คนจะเลือกใช้เส้นทางหรือไม่เลือกใช้เส้นทางนั้นๆ ภายใน
โครงข่ายได้ 

(2) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน โดยแผนที่โครงข่ายเชิงสัณฐานจะครอบคลุม
เฉพาะพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน เพ่ือทราบถึงศักยภาพการเข้าถึงและมองเห็นของโครงข่ายการสัญจรอย่าง
เฉพาะเจาะจงภายในหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งเป็นโครงข่ายที่คนในนิยมใช้สัญจร ผลการวิเคราะห์จึงสามารถ
พิจารณาได้ถึงแนวโน้มหรือเหตุผลที่ผู้คนในหมู่บ้านเลือกใช้เส้นทางหรือไม่เลือกใช้เส้นทางนั้นๆ ภายใน
โครงข่าย รวมทั้ง ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรม การใช้ประโยน์ที่ดินและอาคารที่เกิดขึ้นกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดจุดท่องเที่ยวภายในโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป 

โครงข่ายเส้นทางการสัญจรทั้ง 2 อาณาบริเวณข้างต้น จะถูกน ามาท าการวิเคราะห์โครงข่าย
เชิงสัณฐานพื้นที่ (Spatial Configuration Model) ด้วยชุดโปรแกรมสเปซซินแท็กซ์ (Space Syntax) ใน 
3 ระดับ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global analysis) การวิเคราะห์ศักยภาพการ
เข้าถึงระดับเฉพาะ (local analysis) และศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity analysis) กล่าวคือ  
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(1) ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value-HH) เพ่ือพิจารณา
เส้นทางส าคัญที่คนในหมู่บ้านและคนจากภายนอกนิยมใช้สัญจรในภาพรวม เส้นทางที่มีศักยภาพสูงมี
ความส าคัญในระดับผ่านเมือง และมีความเชื่อมต่อกับเส้นทางในระบบโครงข่ายที่ท าการวิเคราะห์มาก
ที่สุด ท าการค านวณจากค่าเฉลี่ยความลึก (n-depth) ของที่ระบบที่ว่างทั้งระบบ 

(2) ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value-R3) เพ่ือพิจารณา
เส้นทางที่ผู้คนนิยมใช้สัญจรในระดับเฉพาะหรือระดับย่านภายในโครงข่าย บริเวณที่มีศักยภาพสูงมี
แนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางของบริเวณนั้น ท าการค านวณจากความลึกเพียง 3 ขั้น (3-depth) ของที่ระบบ 

(3) ศักยภาพความเชื่ อมต่อ (connectivity integration value) เพ่ื อพิจารณา
ศักยภาพของเส้นทางที่ผู้คนเข้าถึงได้โดยตรงหรือมีเส้นอ่ืนๆ มาเชื่อมต่อมากที่สุดภายในระบบที่วิเคราะห์ 

นอกจากนั้น ท าการวิเคราะห์ดัชนีค่าความสัมพันธ์ (correlation) ที่แสดงผ่านแผนภูมิการ
กระจาย (Scattergram) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ (intelligibility 
coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ (synergy coefficient) มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ (intelligibility coefficient) 
เป็นดัชนีความสัมพันธ์ของศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (HH) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) 
และศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) เพ่ือทราบถึงระดับ
ค่าความสัมพันธ์ของโครงข่ายการสัญจรว่า ผู้ใช้เส้นทางสามารถจดจ าและท าความเข้าใจเมืองได้ในระดับใด 

(2) สัมประสิทธิ์ความผสานกับพื้นที่ (synergy coefficient) เป็นดัชนีความสัมพันธ์
ของค่าศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (HH) กับศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3) เพ่ือทราบถึงระดับค่า
ความสัมพันธ์ของโครงข่ายเส้นทางว่า โครงข่ายโดยรวมของพ้ืนที่มีการผสานกลมกลืนกับการใช้สอย
เพียงใด มีแนวโน้มว่าผู้คนจะมีโอกาสเลือกสัญจรทั้งในระดับเมืองและระดับย่านมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.50  ขอบเขตพ้ืนที่ในการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐาน 
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4.1.1 การวิเคราะหโ์ครงขา่ยเชิงสัณฐานครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง 
(1)  ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (Global Integration Value-HH) 

การวิเคราะห์ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ทั้งพ้ืนที่หมู่บ้านควนจงและอาณา
บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอหาดใหญ่ (อยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านควนจง) 
และและพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอนาหม่อม  (อยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านควนจง) ระบบโครงข่ายเชิง
สัณฐานโดยรวมมีจ านวน 926 หน่วย ประกอบด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะเส้นตรงค่อนข้างยาวของ
ถนนสายประธานและถนนสายหลัก (2) ลักษณะเส้นตรงสั้นๆ และเส้นรูปร่างอิสระของถนนสายรองและสาย
ย่อยที่คดเคี้ยวไปตามสภาพพ้ืนที่ ดังผลการวิเคราะห์ในภาพที่ 4.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  4.51 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value)  

ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value) 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ในภาพรวม พบว่า (1) โครงข่ายเชิงสัณฐานมีลักษณะเส้นตรงค่อนข้างยาว
ต่อเนื่องกัน วางตัวไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของแนวภูเขา (เขาคอหงส์) ประกอบกันเป็นโครงข่ายถนนขนาด
ใหญ่  (super block) เกือบฉาก (orthogonal grid) ประกอบด้วยถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 43) และถนนกาญจนวณิชย์ ไปบรรจบกับถนนปุณณกัณฑ์ (ทางหลวงหมายเลข 2085)  ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ และถนนปลักธง-ควนจง ทีแ่ยกมาจากถนนกาญจนวณิชย์ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านควนจง 
พบว่า มีศักยภาพการเข้าถึงสัณฐานศูนย์กลางสูงสุด โดยมีค่า high integration เท่ากับ 0.5247 ปรากฏเส้น
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สีแดงชัดเจนของถนนกาญจนวณิชย์ และส่งผลต่อเนื่องมายังถนนปลักธง-ควนจง ท าให้บริเวณนี้มีศักยภาพ
การเข้าถึงสูงเป็นล าดับถัดมาเท่ากับ 0.5222 และ 0.5198 ตลอดจนถนนสายเอเชียก็มีศักยภาพการเข้าถึง
ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับการที่เส้นทางเหล่านี้มีบทบาทเป็นถนนสายประธานและถนนสายหลัก มีถนนรอง
และถนนย่อยที่เป็นเส้นตรงยาวจ านวนมากที่ส่วนใหญ่มีลักษณะปลายตัน (dead end) แยกออกจากแกน
ถนนหลักแบบก้างปลา (fish bone) ส่งผลให้พ้ืนที่ในภายบล็อคไม่เชื่อมต่อกันและยากแก่การเข้าถึง 
ภาพรวมของโครงข่ายในกลุ่มนี้มีศักยภาพการเข้าถึงสูงสุด-สูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ดังปรากฏเส้นวรรณะสี
ร้อน (แดง-ส้ม-เหลือง) เป็นส่วนใหญ่ (2) โครงข่ายเชิงสัณฐานมีลักษณะเส้นตรงสั้นๆ และเส้นรูปร่าง
อิสระต่อเนื่องกันเป็นโครงข่าย วางตัวไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของแนวภูเขาและสวนยางเชื่อมโยงระหว่าง
หมู่บ้าน โครงข่ายโดยรวมจึงประกอบกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ (super block) เกือบฉาก (orthogonal 
grid) ประกอบด้วยถนนควนจง-บ้านในไร่ ถนนปุณณกัณฑ์ ถนนบ้านพลีควาย-ทุ่งงาย นอกจากนั้น ยัง
ประกอบดว้ยโครงข่ายถนนภายในหมู่บ้านกระจุกตัวเป็นกลุ่มเส้นทางขนาดเลก็รูปร่างอิสระวางตัวต่อกันเปน็
วงรอบ (looping) แล้วแยกย่อยเป็นทางเข้าสู่บ้านเรือน ส่งผลให้โดยรวมมีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง-
ค่อนข้างต่ า-ต่ า-ต่ าสุด ดังปรากฏกลุ่มเส้นสีเหลือง-เขียว-เขียวเข้ม-น้ าเงิน โดยมีค่า low integration เท่ากับ 
0.1950 ในพ้ืนที่ของอ าเภอนาหม่อม สอดคล้องกับการที่เส้นทางเหล่านี้มีบทบาทเป็นถนนสายรองและสาย
ย่อยที่คดเคี้ยวไปตามสภาพพ้ืนที่ภูเขา (หรือควน) ที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา และย่านพักอาศัยใน
พ้ืนที่ชนบทที่มีการขยายตัวอย่างช้าๆ เป็นลักษณะโครงข่ายเชิงสัณฐานแบบธรรมชาติ (organic) และมี
รูปร่างรูปทรงอิสระ (free form) 

อาจสรุปได้ว่า ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานระดับรวม ครอบคลุม
พ้ืนที่บริเวณกว้าง มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ปานกลาง อยู่ในบริเวณที่ต่อเนื่องกับอ าเภอหาดใหญ่ ส่วน
บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง-ต่ า อยู่ในบริเวณท่ีต่อเนื่องกับอ าเภอนาหม่อม ในส่วนของพ้ืนที่
หมู่บ้านมีทั้งบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ปานกลาง-ต่ า (แดง-เหลือง-เขียว) โดยศักยภาพการเข้าถึงสูง
อยู่บนถนนสายประธานและบางส่วนของถนนสายหลัก ส่วนศักยภาพการเข้าถึงต่ า (เขียว-เขียวเข้ม-น้ าเงิน) 
พบบริเวณบางส่วนของถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนสายย่อย จึงมีแนวโน้มว่า ทั้งคนในหมู่บ้านและ
คนนอกมักใช้สัญจรผ่านบริเวณหมู่บ้าน โดยเฉพาะถนนปลักธง-ควนจง และถนนสายเอเชีย เนื่องจากมีความ
เชื่อมต่อกับเส้นทางในระบบโครงข่ายโดยรวมมากกว่าเสน้ทางอ่ืนๆ จึงนับว่าเป็นถนนสายส าคัญ มีระดับการ
สัญจรสูงและมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบมากที่สุด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงข่ายใน
อาณาเขตของหมู่บ้าน พบว่า มีศักยภาพการเข้าถึงสูงสุด-สูง-ปานกลาง-ค่อนข้างต่ า จึงมีแนวโน้มว่า การ
สัญจรภายในหมู่บ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ค่อนข้างสะดวก มีทั้งบริเวณท่ีมีแนวโน้มระดับการ
สัญจรอิสระสูง ปานกลางไปถึงต่ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มบ้านหรือย่านพักอาศัยที่อยู่
ในบริเวณที่มีศักภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลางทั้งหมด ส่วนบริเวณที่มีแนวโน้มระดับการสัญจร
อิสระต่ า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สวนยางพารา สวนผลไม้และบ้านเรือนกระจายอยู่เบาบาง 
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(2) ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (Local Integration Value-R3) 
การวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานระดับพ้ืนที่ เฉพาะ (local integration 

value) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ถือเป็นเส้นทางที่ผู้คนนิยมใช้สัญจรระดับย่าน พบว่า ศักยภาพการ
เข้าถึงสัณฐานศูนย์กลางสูงสุดอยู่บนเส้นทางที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง แล้วมีถนนสายย่อย เส้นตรงยาวมา
กระจุกตัวแบบก้างปลา (fish bone) ดังปรากฏเป็นเส้นสีแดงชัดเจนใน 3 บริเวณหลัก คือ ในพ้ืนที่อ าเภอนา
หม่อม โดยมีค่า high integration เท่ากับ 2.9859 รองลงมา คือ บริเวณถนนปุณณกัณฑ์และถนนกาญจน
วณิชย์ มีศักยภาพการเข้าถึงสูงเป็นล าดับถัดมาเท่ากับ 2.8481 และ 2.783 จึงมีแนวโน้มว่าบริเวณเหล่านี้
จะเป็นศูนย์กลางของย่านนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกระจุกตัวของถนนที่หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนในระบบ  

ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบว่า มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง-
ค่อนข้างต่ า-ต่ า-ต่ าสุด ดังปรากฏกลุ่มเส้นสีเหลือง-เขียวอ่อน-เขียวเข้ม-น้ าเงิน โดยมีค่า low integration 
เท่ากับ 0.3333 ด้านในสุดของโครงข่าย สอดคล้องกับการที่เส้นทางเหล่านี้มีบทบาทเป็นถนนสายย่อยที่คด
เคี้ยวไปตามสภาพพ้ืนที่ภูเขาที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ส่วนบริเวณหมู่บ้านควนจง มีลักษณะโครงข่ายคด
เคี้ยวไปตามสภาพภูมิประเทศหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพการเข้าถึงค่อนข้างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.52  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value)  
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 

 
อาจสรุปได้ว่า บริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงอยู่ในต าแหน่งที่เส้นทาง

ค่อนข้างตรงและมีถนนมากระจุกตัว ซึ่งพบใน 4 บริเวณ นอกจากนั้นส่วนใหญ่มีศักยภาพการเข้าถึงต่ า 
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 (3) ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 
การวิ เคราะห์ โครงข่ายเชิงสัณฐานระดับความเชื่อมต่อ (connectivity 

integration value) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง พบว่า เส้นทางที่มีเส้นทางอ่ืนๆ มาเชื่อมต่อมากที่สุดใน
ระบบได้ปรากฏเป็นเส้นสีแดงชัดเจนบนถนนกาญจนวณิชย์ โดยมีค่า high connectivity เท่ากับ 15 
รองลงมา คือ บริเวณถนนสายเอเชียและถนนปุณณกัณฑ์ มีศักยภาพความเชื่อมต่อสูงเป็นล าดับถัดมา
เท่ากับ 13 และ 11 นับว่า เป็นเส้นทางที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรหรือเข้าถึงได้โดยตรงมากที่สุดในระบบ ซึ่ง
บทบาทเป็นถนนสายประธาน ส่วนบริเวณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบริเวณที่ท าการวิเคราะห์พบว่า มี
ศักยภาพความเชื่อมต่อปานกลาง-ค่อนข้างต่ า-ต่ า-ต่ าสุด ดังปรากฏกลุ่มเส้นสีเหลือง-เขียว-ฟ้า-น้ าเงนิ โดยมี
ค่า low connectivity เท่ากับ 1 อยู่ที่เส้นทางในสุดของโครงข่าย เป็นถนนภายในกลุ่มบ้าน แยกเข้าตัวบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.53  การวิเคราะห์ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 

 
ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า เส้นทางที่มีศักยภาพความเชื่อมต่อสูงยังเป็น

เส้นทางที่โครงข่ายถนนมีลักษณะเป็นเส้นตรงและยาวมากระจุกตัว ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่พบในระบบ โดยส่วน
ใหญ่เป็นเส้นสั้นและคดเคี้ยว จึงมีศักยภาพความเชื่อมต่อค่อนข้างต่ า อีกทั้ง ศักยภาพความเชื่อมต่อใน
ระบบยังมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะอีกด้วย  
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ตารางที่ 4.3  สรปุผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสณัฐาน ค่าศักยภาพ 
(1) ศักยภาพการเขา้ถึงระดบัรวม (Global integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 0.5247 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  0.1950 

ค่าเฉลีย่ (Average global integration value) 0.3706 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.0744 

(2) ศักยภาพการเขา้ถึงระดบัเฉพาะ (Local integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 2.5859 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  0.3333 

ค่าเฉลีย่ (Average local integration value) 1.1931 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.3730 

(3) ศักยภาพความเช่ือมตอ่ (Connectivity integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 15 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  1 

ค่าเฉลีย่ (Average connectivity integration value) 2.4089 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 1.1703 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์โดยผู้วิจยั, 2561 
 

(4) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ผ่านแผนภูมิการกระจาย (Scattergram) 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ และค่า

สัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ (R2) ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 มากที่สุดหรือมีค่าเป็น
บวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างค่า X และ Y สูง ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพดี  

(4.1) ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ (intelligibility 
coefficient) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรองและสายย่อยในภาพรวมทั้งระบบ 
เอ้ือให้เกิดการท าความเข้าใจการเดินทาง ทั้งระดับรวม ระดับเฉพาะ และระดับความเชื่อมต่อ ดังนี้ 

(4.1.1)  ดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวมง (HH) กับ
ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) พบว่า ค่า R2 = 0.05546 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 น้อยมาก ค่า
สัมประสิทธิ์อยู่ในระดับต่ า ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายถนนในระบบโดยรวม มีความสัมพันธ์กันของล าดับศักย์
ประเภทถนนน้อยมาก มีแนวโน้มที่ผู้ใช้ถนนสามารถจดจ าและท าความเข้าใจเมืองหรือมองภาพรวมในระบบ
ได้ต่ ามาก และหากเป็นคนนอกพ้ืนทีท่ีไ่ม่คุ้นเคยกับเส้นทางอาจจะหลงทางได้ง่าย ดังภาพที่ 4.54 
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ภาพที่ 4.54  ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ของศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม 

(global integration-HH) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (Connectivity) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
 

(4.1.2) ดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3) กับ
ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) พบว่า ค่า R2 = 0.4776 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 ในระดับปานกลาง 
ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายถนนในระบบเอ้ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางในระดับเฉพาะกับค่าความ
เชื่อมต่อของโครงข่ายมีความสอดคล้องกันปานกลาง โดยมีศักยภาพที่สูงกว่าค่าดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพ
การเข้าถึงระดับรวม (HH) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) มีแนวโน้มว่าผู้ถนนใช้สามารถจดจ า
และท าความเข้าใจย่านหรือมองภาพรวมภายในย่านได้ดีมากกว่าระดับรวม หากเป็นคนนอกที่ต้องเดินทาง
ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านก็จะสามารถท าความเข้าใจระบบได้ไม่ยากนัก ดังภาพที่ 4.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.55  ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ของศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ 

(local integration-R3) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
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(4.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ (synergy coefficient) เป็นดัชนี
ความสัมพันธ์ของค่าศักยภาพการเข้าถึงระดับเมือง (HH) กับศักยภาพการเข้าถึงระดับย่าน (R3)  พบว่า ค่า 
R2 = 0.3209 ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายระบบสัญจรโดยรวมมีการผสานกลมกลืนกับพ้ืนที่ภายในเมืองได้ค่อนข้าง
น้อย มีแนวโน้มว่าผู้คนจะมีโอกาสเลือกสัญจรทั้งในระดับรวมและระดับเฉพาะค่อนข้างน้อย (ภาพที่ 4.56) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.56  ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ (synergy coefficient)  ของศักยภาพระดับรวม (global 

integration-HH) กับศักยภาพระดับเฉพาะ (local integration-R3) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
 

ตารางที่ 4.4 การเปรยีบเทียบศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
ศักยภาพของโครงข่ายเชิงสณัฐาน ค่าสมัประสิทธิ ์(R2) 
(1) ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพื้นที ่(intelligibility coefficient)   

(1.1) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับรวม (HH) กบัความเช่ือมต่อ (connectivity) 0.0546 
(1.2) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับเฉพาะ (R3) กบัความเช่ือมต่อ (connectivity)  0.4776 

(2) ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกบัพื้นที ่(synergy coefficient)   
(2.1) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับรวม (HH) กบัการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3)   0.3209 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์โดยผู้วิจยั, 2561 
อาจสรุปได้ว่า ศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเชิงสัณฐานบริเวณกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน

ควนจงและอาณาบริเวณใกล้เคียง ได้ปรากฏเส้นสีครบทุกโทนสี (ตั้งแต่สีแดงถึงสีน้ าเงิน) ชี้ให้เห็นว่า 
โครงข่ายการสัญจรในระบบประกอบด้วยเส้นทางที่มีศักยภาพหลากหลายระดับ ตั้งแต่ศักยภาพการเข้าถึง
สูงไปยังศักยภาพการเข้าถึงต่ า รวมทั้งในบริเวณหมู่บ้านควนจง ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญของสัณฐานพ้ืนที่ที่ดี 
โดยศักยภาพการเข้าถึงสัณฐานศูนย์กลางระดับพ้ืนที่เฉพาะมีค่ามากกว่าระดับรวม ส่วนความสามารถในการ
ท าความเข้าใจพ้ืนที่ระหว่างความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ 
(connectivity) มีศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเชิงสัณฐานที่ดีกว่าทุกระดับ  
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4.1.2 การวิเคราะหโ์ครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพื้นทีบ่ริเวณหมู่บ้าน 
 (1) ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value) 

การวิเคราะห์ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านควนจง ระบบโครงข่ายเชิงสัณฐาน
มีจ านวน 154 หน่วย ประกอบด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ (1) เส้นตรงค่อนข้างยาวของถนนสายประธานและ
ถนนสายหลัก (2) เส้นตรงสั้นๆ และเส้นรูปร่างอิสระของถนนสายรองและสายย่อยที่คดเคี้ยวไปตามสภาพ
พ้ืนที ่ดังผลการวิเคราะห์ในภาพที่ 4.57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.57  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value)  

ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value)  
เฉพาะพ้ืนที่ในหมู่บ้านควนจง พบว่า ประกอบด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะเส้นตรงค่อนข้างยาวของ
ถนนสายประธานและถนนสายหลักในหมู่บ้าน (2) ลักษณะเส้นรูปร่างอิสระที่คดเคี้ยวไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ กล่าวคือ (1) กลุ่มเส้นตรงของถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3042 (ปลัก
ธง-ควนจง) ทางหลวงหมายเลข 3042 (บ้านในไร่-ควนจง) และถนนจันทโรอุทิศ กลุ่มเส้นเหล่านี้มีลักษณะ
กระจายตัวออกเพ่ือไปเชื่อมโยงกับถนนภายนอกหมู่บ้านในหลายทิศทาง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่
พบว่า เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึงสูง (high integration) หรือมีความผสานกับเนื้อเมือง
โดยรวม เท่ากับ 0.7305 อยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้าน ในต าแหน่งที่เป็นทางแยกมีโครงข่ายถนนกระจายไปยัง
บริเวณต่างๆ และปรากฏเส้นสีแดงชัดเจน รวมทั้งมีศักยภาพการเข้าถึงสูงรองลงมาบนเส้นทางที่ต่อเนื่องกัน 
(0.7295 และ 0.7275 ตามล าดับ) ลักษณะเช่นนี้ยังท าให้พ้ืนที่ต่อเนื่องมีศักยภาพการเข้าถึงค่อนข้างสูงถึง
ปานกลาง ในต าแหน่งที่เป็นสีส้ม-เหลือง โดยพบว่า เป็นเส้นทางสัญจรที่กระจายไปยังบริเวณต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน  (2) ลักษณะเส้นทางรูปร่างอิสระที่คดเคี้ยวไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ มีสัดส่วนน้อยกว่า
แบบแรก ส่วนใหญ่เป็นถนนสายรองและสายย่อยในบริเวณย่านพักอาศัย โครงข่ายถนนเหล่านี้เชื่อมต่อวน
กันเป็น loop เล็กๆ ภายในละแวกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเรือน 3 บริเวณ ได้แก่ บ้านตก บ้านกว้าน 
บ้านตีน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่พบว่า เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลางถึงค่อนข้างต่ า  
ดังปรากฏเป็นเส้นสีเหลือง-เขียว ส่วนบริเวณที่มีระดับการสัญจรอิสระต่ าสุดจะเป็นพ้ืนที่ลึกเข้าไปด้านใน
เป็นช่วงปลายถนน โดยมีค่าศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึงต่ า (low integration) อยู่ที่ 0.2465 หรือมี
ลักษณะการแยกตัว (segregation) จากเนื้อเมือง ดังปรากฏเป็นเส้นสีฟ้า-น้ าเงิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่เข้าสู่พ้ืนที่
สวนยางพารา พ้ืนที่เกษตรกรรม และบนเส้นทางที่อยู่บริเวณสุดเขตหมู่บ้าน (ทางด้านทิศเหนือ) ซึ่งมี
ลักษณะค่อนข้างคดเคี้ยวไปตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นสวนยางพารา 

อาจสรุปได้ว่า บริเวณเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงสุดที่อยู่บริเวณถนน
ทางเข้าหมู่บ้านจากถนนสายเอเชีย ต่อเนื่องมายังบริเวณใจกลางหมู่บ้าน ซึ่งมีศักยภาพสูงสุด มีแนวโน้มว่า
ผู้คน ทั้งคนในหมู่บ้านและคนจากภายนอกจะเลือกหรือนิยมใช้สัญจรมากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ เนื่องจากมีความ
เชื่อมต่อกับเส้นทางในระบบภายในหมู่บ้านมากที่สุด สามารถกระจายการสัญจรได้ดี ช่วยให้การเดินทาง
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีกิจกรรมที่ต้องพ่ึงพาการเดินทางของผู้คนอยู่ โดยเฉพาะร้านค้าและ
บริการ ส่วนบริเวณเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ซ่ึงเป็นถนนสายย่อยของย่านพัก
อาศัยใน 3 บริเวณ ได้แก่ บ้านตก บ้านตีนและบ้านริมถนนสายเอเชีย ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีไม่จ าเป็นต้องเดิน
ทางผ่านหรือเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแต่อย่างใด จึงมีความสงบและเป็นส่วนตัวเหมาะส าหรับการอยู่อาศัย 
เช่นเดียวกับบริเวณเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงต่ าสุด ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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(2) ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.58  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value) 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 

 
การวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานระดับพ้ืนที่ เฉพาะ (local integration 

value) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน ถือเป็นเส้นทางที่ผู้คนนิยมใช้สัญจรระดับย่าน พบว่า ศักยภาพการ
เข้าถึงสัณฐานศูนย์กลางสูงสุดอยู่บนเส้นทางที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง แล้วมีถนนสายย่อย เส้นตรงยาวมาตัด 
ดังปรากฏเป็นเส้นสีแดงชัดเจนบนถนนจันทโรอุทิศ โดยมีค่า high integration เท่ากับ 1.9051 รองลงมา 
คือ ถนนควนจง-บ้านในไร่ ในบริเวณใจกลางหมู่บ้าน เท่ากับ 1.7852 ถัดมาคือถนนปลักธง-ควนจง เท่ากับ 
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1.7307 ดังปรากฏเป็นเส้นสีส้ม จึงมีแนวโน้มว่าผู้คนจะเลือกใช้สัญจรมากกว่าบริเวณอ่ืนภายในย่าน 
สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นถนนสายหลักของหมู่บ้าน ส่วนบริเวณอ่ืนๆ พบว่า มีศักยภาพการเข้าถึง
ปานกลาง-ค่อนข้างต่ า-ต่ า ดังปรากฏเป็นเส้นสีเหลือง-สีเขียวอ่อน-เขียวเข้ม และบริเวณที่มีระดับการสัญจร
อิสระต่ าสุดจะเป็นพ้ืนที่ลึกเข้าไปช่วงปลายถนน โดยมีค่า low integration เท่ากับ 0.333 ดังปรากฏเป็น
เส้นสีฟ้า-น้ าเงิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่เข้าสู่พ้ืนทีส่วนยางพารา พ้ืนที่เกษตรกรรม และบนเส้นทางที่อยู่บริเวณสุด
เขตหมู่บ้าน (ทางด้านทิศเหนือ) ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างคดเคี้ยวไปตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นสวนยางพารา 
 

(3) ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.59  การวิเคราะห์ศักยภาพศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 

ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity integration value) 
บริเวณหมู่บ้าน พบว่า ปรากฏเป็นเส้นสีแดงชัดเจนบนถนนจันทโรอุทิศ ซึ่งมีถนนปลักธง-ควนจงและถนน
สายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 43 หรือ AH18) ถนนคูข่นานและทางเข้าบ้านของกลุ่มบ้านเรือนบริเวณนี้มา
บรรจบ จึงท าให้บริเวณนี้มีค่า high connectivity สูงสุดเท่ากับ 5 ในต าแหน่งเดียวกับศักยภาพการเข้าถึง
ระดับเฉพาะ นับเป็นเส้นทางที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรหรือเข้าถึงได้โดยตรงมากที่สุดในระบบเนื่องจากมีถนน
มาเชื่อมต่อมากที่สุด สอดคล้องกับการมีบทบาทเป็นถนนสายหลัก ส่วนบริเวณอ่ืนๆ พบว่า มีศักยภาพความ
เชื่อมต่อปานกลาง-ค่อนข้างต่ า-ต่ าสุด ดังปรากฏกลุ่มเส้นสีเหลือง-เขียว-น้ าเงิน โดยมีค่า low connectivity 
เท่ากับ 1 ซึ่งเป็นเส้นทางส่วนใหญ่ที่พบในระบบ ประกอบด้วยถนนสายหลัก สายรองและสายย่อย  

จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและมองเห็นโครงข่ายเชิงสัณฐาน ทั้ง 3 
ระดับ ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบระดับค่าทางสถิติ พบว่า ศักยภาพการเข้าถึงระดับ
เฉพาะมีระดับค่าทางสถิติที่สูงกว่าศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 
ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  สรุปผลการวเิคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงขา่ยเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสณัฐาน ค่าศักยภาพ 
(1) ศักยภาพการเขา้ถึงระดบัรวม (Global integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 0.7305 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  0.2365 

ค่าเฉลีย่ (Average global integration value) 0.4747 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.1125 

(2) ศักยภาพการเขา้ถึงระดบัเฉพาะ (Local integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 2.6936 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  0.3333 

ค่าเฉลีย่ (Average local integration value) 1.0374 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.2651 

(3) ศักยภาพความเช่ือมตอ่ (Connectivity integration value)  

ค่าสูงสุด (Maximum) 5 

ค่าต่ าสดุ (Minimum)  1 

ค่าเฉลีย่ (Average connectivity integration value) 2.2295 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 0.6501 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์โดยผู้วิจยั, 2561 



117 
 

(4) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ผ่านแผนภูมิการกระจาย (Scattergram) 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ และค่า

สัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่โครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
 (4.1) ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ (intelligibility 

coefficient) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรองและสายย่อยบริเวณหมู่บ้าน ดังนี้ 
(4.1.1)  ดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (HH) กับ

ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) พบว่า ค่า R2 = 0.2242 ซึ่งเป็นค่าที่ เข้าใกล้ 1 น้อยมาก ค่า
สัมประสิทธิ์อยู่ในระดับต่ า ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายถนนในระบบโดยรวม มีความสัมพันธ์กันของล าดับศักย์
ประเภทถนนน้อยมาก มีแนวโน้มที่ผู้ใช้ถนนสามารถจดจ าและท าความเข้าใจเมอืงหรือมองภาพรวมในระบบ
ได้ต่ ามาก และหากเป็นคนนอกพ้ืนที่ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางอาจจะหลงทางได้ง่าย ดังภาพที่ 4.60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.60  ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ของศักยภาพการเข้าถึงระดับเมือง 
(global integration-HH) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 

 
 (4.1.2) ดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3) กับ

ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) ในหมู่บ้าน พบว่า ค่า R2 = 0.6870 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายถนนในระบบเอ้ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางใน
ระดับเฉพาะกับค่าความเชื่อมต่อของโครงข่ายมีความสอดคล้องกันค่อนข้างดี โดยมีศักยภาพที่สูงกว่าค่า
ดัชนีความสัมพันธ์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (HH) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) มี
แนวโน้มว่าผู้ถนนใช้สามารถจดจ าและท าความเข้าใจย่านหรือมองภาพรวมภายในย่านได้ดีมากกว่าระดับ
รวม หากเป็นคนนอกที่ต้องเดินทางภายในย่านก็จะสามารถท าความเข้าใจระบบได้ไม่ยากนัก ดังภาพที่ 4.61 
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ภาพที่ 4.61  ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ของศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ 
(local integration-R3) กับศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 

 
(4.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ (synergy coefficient) เป็นดัชนี

ความสัมพันธ์ของค่าศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (HH) กับศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3)  พบว่า ค่า 
R2 = 0.5435 ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายระบบสัญจรโดยรวมมีการผสานกลมกลืนกับพื้นที่ภายหมู่บ้านได้ปาน
กลาง มีแนวโน้มว่าผู้คนจะมีโอกาสเลือกสัญจรทั้งในระดับรวมและระดับเฉพาะปานกลาง (ภาพที่ 4.62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.62  ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ (synergy coefficient) ของศักยภาพระดับรวม (global 

integration-HH) กับศักยภาพระดับเฉพาะ (local integration-R3) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
 
 
 



119 
 

ตารางที่ 4.6  การเปรียบเทียบศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน 
ศักยภาพของโครงข่ายเชิงสณัฐาน ค่าสมัประสิทธิ ์(R2) 
(1) ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพื้นที ่(intelligibility coefficient)   

(1.1) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับรวม (HH) กบัความเช่ือมต่อ (connectivity) 0.2242 
(1.2) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับเฉพาะ (R3) กบัความเช่ือมต่อ (connectivity)  0.6870 

(2) ค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกบัพื้นที ่(synergy coefficient)   
(2.1) ความสมัพันธก์ารเขา้ถึงระดับรวม (HH) กบัการเข้าถึงระดับเฉพาะ (R3)   0.5435 

ที่มา : ผลการวิเคราะห์โดยผู้วิจยั, 2561 
 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่ 
และค่าสัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนที่ของโครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณ
หมู่บ้าน พบว่า ความสามารถในการท าความเข้าใจพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านมีระดับสูงกว่าพ้ืนที่บริเวณกว้างใน
ทุกศักยภาพการเข้าถึง (บริเวณกว้าง = 0.0546, 0.4776/ บริเวณหมู่บ้าน = 0.2242, 0.6870) รวมทั้งค่า
สัมประสิทธิ์ความผสานกับพ้ืนทีใ่นบริเวณหมู่บ้านก็มีค่าสูงกว่า (บริเวณกว้าง = 0.3209 / บริเวณหมู่บ้าน = 
0.5435) ชี้ให้เห็นว่า ผู้ถนนใช้สามารถจดจ าและท าความเข้าใจย่านหรือมองภาพรวมภายในย่านหรือภายใน
หมู่บ้านได้ดีมากกว่าระดับเมืองหรือบริเวณกว้าง หากเป็นคนนอกที่ต้องเดินทางภายในย่านก็จะสามารถท า
ความเข้าใจระบบได้ไม่ยากนัก เนื่องจาก เส้นทางภายในระบบโครงข่ายมีจ านวนไม่มาก ความเชื่อมต่อไม่
ซับซ้อน ส่วนการเดินทางของคนในหมู่บ้านก็จะสามารถจดจ าและท าความเข้าใจเส้นทางได้ดีกว่า มีโอกาส
หลงทางน้อยกว่า 

เพ่ือชี้ให้เห็นผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ
กว้างและบริเวณหมู่บ้าน) ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการยืนยันศักยภาพพ้ืนที่และเส้นทางที่จะท าการพัฒนา
เป็นจุดท่องเที่ยวและโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ภายใต้การจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จึงน าผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและ
บริเวณหมู่บ้าน) มาท าการเปรียบเทียบกัน ใน 3 ระดับ คือ ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global 
integration value) ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value) และศักยภาพความ
เชื่อมต่อ (connectivity value) โดยมีรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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4.1.3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
กว้างและบริเวณหมู่บ้าน 

(1)  ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value) 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุม

พ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณหมู่บ้าน) มีข้อสังเกตว่า ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration 
value) ของทั้ง 2 ขอบเขต มีความใกล้เคียงกันโดยพบว่า บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ถนนควนจง-ปลัก
ธง) มีศักยภาพสูง (ดังปรากฏเส้นสีแดง) ต่อเนื่องไปยังถนนสายหลักที่เข้าสู่ใจกลางหมู่บ้าน (ถนนควนจง-
บ้านในไร่) ส่วนบริเวณอ่ืนๆ มีศักยภาพปานกลาง-ต่ า (ปรากฏเส้นสีเหลือง-เขียว-ฟ้า) ชี้ให้เห็นถึงความ
สอดคล้องของผลการวิคราะห์ที่มีแนวโน้มว่า ทั้งคนในหมู่บ้านและคนนอกมักใช้ถนนสายหลักสายดังกล่าว
ในการสัญจรผ่าน มากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ จึงนับว่าเป็นถนนสายส าคัญที่มีระดับการสัญจรสูงและมีการ
เชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบมากที่สุด (ภาพที่ 4.63)  

 (2) ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value) 
ผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ

กว้างและบริเวณหมู่บ้าน) ในระดับเฉพาะ พบว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงสูงจะอยู่
บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ถนนควนจง-ปลักธง) แต่อยู่คนละต าแหน่งของถนน และยังพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ในระดับเฉพาะ (ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน) มีศักยภาพการเข้าถึงใกล้เคียงกับระดับรวม 
กล่าวคือ มีเส้นทางบางส่วนที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง เช่น บางส่วนของถนนควนจง-บ้านในไร่ 
ช่วงที่ต่อเนื่องกับถนนควนจง-ปลักธง ส่วนบริเวณอ่ืนๆ มีศักยภาพปานกลาง-ต่ า (ปรากฏเส้นสีเหลือง-เขยีว-
ฟ้า) มีแนวโน้มว่าบริเวณถนนควนจง-ปลักธงจะเป็นศูนย์กลางของย่านนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกระจุกตัว
ของถนนที่หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนในระบบ (ภาพที่ 4.64) 

(3)  ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) 
ผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ

กว้างและบริเวณหมู่บ้าน) ในระดับความเชื่อมต่อ พบว่า บริเวณที่มีระดับความเชื่อมต่อสูงสุดของระบบ คือ 
ถนนจันทโรอุทิศ ที่ติดต่อกับถนนปลักธง-ควนจง ซึ่งมีระดับความเชื่อมต่อค่อนข้างสูง โดยทั้ง 2 เส้นทางนี้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสายหลักของหมู่บ้าน (ภาพที่ 4.65) 

 
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและ

บริเวณหมู่บ้าน ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์ว่า ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนควนจง-ปลัก
ธง มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพสูงมากที่สุดจากทั้งระบบ จากการวิเคราะห์ ทั้ง 3 ระดับ 
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ภาพที่ 4.63  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value)  
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง (ซ้าย) และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน (ขวา) 

KEY PLAN 
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ภาพที่ 4.64  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value)  
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง (ซ้าย) และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน (ขวา) 

KEY PLAN 
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ภาพที่ 4.65  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity value) 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง (ซ้าย) และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน (ขวา)

KEY PLAN 
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4.2 การวิเคราะห์ลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Map) 

4.2.1 การวิเคราะหล์ักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม  
ในส่วนนี้ เป็นการน าข้อมูล 2 ส่วน คือ 

(1) องค์ประกอบส าคัญเชิงพ้ืนที่ (ดังแสดงรายละเอียดในแผนที่พ้ืนฐานโครงข่ายเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Base Map) จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ พ้ืนที่ธรรมชาติที่ส าคัญ สถานที่ส าคัญในชุมชน 
และพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ส าคัญ โครงข่ายเส้นทางสัญจรที่ส าคัญภายในหมู่บ้าน 

(2) องค์ประกอบส าคัญด้านเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม (ดังแสดงรายละเอียดใน
แผนที่ทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Map) จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ กิจกรรมการซื้อ-ขายน้ า
ยางพาราสด กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคมและซื้อขาย กิจกรรมการพักอาศัย 

 
องค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในชุมชน มีคุณค่าต่อคนในชุมชน แม้ว่าบาง

สถานที่หรือบางกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ทั่วไป แต่สมาชิกในหมู่บ้านเล็งเห็นว่า มีความส าคัญ
ต่อหมู่บ้านควนจงก็จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมที่น ามาท าการศึกษาวิเคราะห์ ดังภาพที่ 
4.66 จากนั้น น าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่และให้ความส าคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังในหัวข้อ
ถัดไป 
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ภาพที ่4.66  แผนที่สรุปข้อมูลกิจกรรมทางสังคม-วัฒนธรรมของชาวสวนยางพารา 125 
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4.2.2 แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Socio-Cultural Heritage Map)   
การจัดท าแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Socio-Cultural Heritage Map) 

มาจากการน าข้อมูลองค์ประกอบส าคัญเชิงพ้ืนที่และองค์ประกอบส าคัญด้านเครือข่ายทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชน จึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาและข้อก าหนดในการ
วิเคราะห์มรดกวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญเชิงพ้ืนที่และองค์ประกอบส าคัญด้าน
เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งก่อก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดชุมชน มีความส าคัญในแง่ของการเป็น
ส่วนหนึ่งของพัฒนาการของชุมชน มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ บุคคลในอดีต มีอายุสมัย ความงาม จึงมี
คุณค่าและความส าคัญต่อคนในชุมชน แม้ว่าบางสถานที่หรือบางกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพบได้
ทั่วไปในพ้ืนที่ภาคใต้ แต่สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านควนจง จึงน ามาท าการ
จัดหมวดหมู่และให้ความส าคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เรียกว่า “มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local 
Socio-Cultural Heritage) ของหมู่บ้านควนจง โดยจ าแนกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible 
heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage)  ในงานวิจัยนี้ จึงไม่ได้ก าหนด
เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลและจัดท าแผนที่มรดกวัฒนธรรมตามแบบมาตรฐานทัว่ไป  

ขั้นตอนการก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์และคัดเลือกมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) การจัดหมวดหมูป่ระเภทมรดกวัฒนธรม  โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดลง

ตาราง ท าการจ าแนกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
อาหาร จากนั้นพิจารณาว่า มรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ควรจัดอยู่ในหมวดหมูใ่ด (ตารางที่ 4.7) 

(2) การจ าแนกระดับคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในแต่ละหมวด แบ่ ง
ความส าคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ า จากนั้นพิจารณาระดับคุณค่าจากการให้ความส าคัญ
และความรู้สึก โดยคนส่วนใหญ่ที่มีต่อสิ่งนั้น (ตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.67 - 4.71) 

(3) การให้คะแนนมรดกวัฒนธรรมในแต่ละหมายเลขตามคะแนนที่ได้จากแต่
ละหมวดหมู่ โดย 1 หมวดหมู่ = 1 คะแนน  

ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดัง ภาพที่ 4.72  ซึ่งถือเป็น 
“แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local Socio-Cultural Heritage Map) ของชาวสวนยางพารา ใน
หมู่บ้านควนจงที่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้ มาจากการร่วมแสดงความคิดเห็นของตัวแทนคนในชุมชน ภายใต้
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  
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ตารางที่ 4.7  การจดัหมวดหมู่ การจัดระดับคุณค่าและระดับคะแนนรวมของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในชุมชน  

หมายเลข ข้อมลู 
ประวัตศิาสตร ์ ธรรมชาต ิ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร ระดับ 

คะแนนรวม สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า 
1 วัดควนจง (วัดภูเขาลอ้ม)                3 
2 ที่พักสงฆ์วังมะพรา้ว                2 
3 โรงเรียนบ้านควนจง                1 
4 ศาลาต้นไทรหรือหลาต้นไทร                3 
5 สถานีรถไฟควนจง                1 
6 อาคารเอนกประสงค ์                1 
7 เรือนไทยภาคใต ้                1 
8 เขาลังกา                3 
9 ควนกลม                1 
10 คลองหวะ                1 
11 น้ าตกหรอืโตน                1 
12 แอ่งน้ าหรือขุม                1 
13 ทุ่งนารา้งหรือป่าพร ุ                1 
14 สวนป่า                1 
15 อุโมงคต์้นยางพารา                1 
16 สวนสมรมและสวนผลไม ้                2 
17 แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร                2 
18 แปลงปลูกผกัในพื้นที่จ ากัด                2 127 
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ตารางที ่4.7  การจัดหมวดหมู่ การจัดระดับคุณค่าและคะแนนรวมของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในชุมชน (ต่อ) 

หมายเลข ข้อมลู 
ประวัตศิาสตร ์ ธรรมชาต ิ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร ระดับ 

คะแนนรวม สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า สูง กลาง ต่ า 
19 ที่ท าการกลุม่ซือ้-ขายน้ ายางสด                1 
20 ประเพณีท าบุญตักบาตรขึน้ปีใหม ่                1 
21 ประเพณีท าบุญทานไฟ                2 
22 ประเพณสีงกรานตแ์ละรดน้ าผู้สูงอายุ                1 
23 ประเพณีอุทิศในวันครบรอบการละ

สังขารของหลวงพ่อมหาจติต์ จติวโร 
               1 

24 ประเพณีท าบุญวนัว่าง                2 
25 ประเพณแีห่เทยีนพรรษา                2 
26 ประเพณีท าบุญวนัสารท์เดือนสิบ                2 
27 ประเพณีท าบุญทอดกฐินสามัคค ี                2 
28 ประเพณลีอยกระทง                1 
29 ประเพณบีวชตน้ไม้ บนเขาลังกา                1 
30 กิจกรรมพบปะ-แลกเปลี่ยนซื้อขาย                2 
สัญลักษณ์และความหมายของระดบัคุณคา่ 
 = ระดบัสูง 
 = ระดบัปานกลาง 
 = ระดบัต่ า 
ที่มา : สรปุผลจากการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 128 
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ภาพที ่4.67  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 129 
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ภาพที ่4.68  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านธรรมชาติ  130 
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ภาพที ่4.69  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม 

131 
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ภาพที ่4.70  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านวิถีชีวิต 132 
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ภาพที่ 4.71  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านอาหาร 133 
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ภาพที่ 4.72  แผนที่สรุปการจัดหมวดหมู่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นตามต าแหน่งที่ตั้งภายในชุมชน 134 
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หลังจากการจัดหมวดหมู่ประเภท จ าแนกระดับคุณค่าและให้คะแนนมรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแล้ว สามารถจัดท าเป็น “แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local Socio-Cultural Heritage 
Map) ของชาวสวนยางพาราในหมู่บ้านควนจง ได้ดังภาพที่ 4.68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.73  แผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Socio-Cultural Heritage Map)  
ของชาวสวนยางพารา 
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ภาพที่ 4.74  สัญลักษณ์สีและล าดับที่ของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรมชาวสวน
ยางพารา 

การวิเคราะห์โครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรมชาวสวนยางพาราใน
ขั้นตอนนี้ เป็นน าผลการวิเคราะห์จาก 2 ส่วน คือ  

(1) ผลการวิเคราะห์ “โครงข่ายเชิงสัณฐาน” (Spatial Configuration Model) ที่ได้
จากกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ในขั้นตอนที่ผ่านมา (ข้อ 4.1) โดยครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณหมู่บ้าน ใน 3 ระดับ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (Global Analysis) การ
วิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (Local Analysis) และศักยภาพความเชื่อมต่อ (Connectivity 
Analysis)   

(2) ผลการวิเคราะห์ “มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local Socio-Cultural Heritage) 
ได้จากกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญเชิงพ้ืนที่และองค์ประกอบส าคัญด้านเครือข่ายทางสังคม
วัฒนธรรม ในขั้นตอนที่ผ่านมา (ข้อ 4.2)  

จากนั้นในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์และทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 ส่วนด้วย
เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (overlay data) เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาศักยภาพต าแหน่งที่ตั้งของมรดก
วัฒนธรรมในชุมชนที่มีต่อโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ในชุมชนต่อไป  
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4.2.1 การวิเคราะหศ์ักยภาพการเข้าถึงระดับรวมและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การวิ เคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global analysis) ร่วมกับมรดก

วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในหมู่บ้านควนจง พบว่า มรดกวัฒนธรรมมีต าแหน่งที่ตั้งกระจายอยู่ภายในหมู่บ้าน
หลายจุด ทั้งในบริเวณที่มีศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ดังปรากฏเส้นวรรณะ
สีร้อน (แดง-ส้ม-เหลือง) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นเส้นทางที่เป็นถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายย่อย และ
บริเวณที่การเข้าถึงยังไม่ชัดเจนนัก ต้องลัดเลาะเข้าไปตามทางที่แคบและสูงชันของต้นยางภายในสวน
ยางพารา หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า จากบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตามถนนจันทโรอุทิศ บรรจบกับ
ถนนควนจง-ปลักธง โดยมีต าแหน่งของสะพานข้ามคลองหวะเป็นตัวเชื่อม เป็นต าแหน่งที่มีศักยภาพการ
เข้าถึงสูง มีการกระจุกตัวของต าแหน่งมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายประเภท ทั้งรูปแบบที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ ทั้งที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์  บริเวณใจกลางหมู่บ้าน ยังคงเป็น
ต าแหน่งที่มีศักยภาพสูงต่อเนื่อง และมีมรดกวัฒนธรรมตั้งอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านควนจง ซึ่ง
เป็นทั้งสถานศึกษาและสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของคนในหมู่บ้านในบางโอกาส อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การมีย่านร้านค้ามาเกาะตัวอยู่ใกล้ๆ โรงเรียน ต่อเนื่องกันบนเส้นทางถนนควนจง-บ้านในไร่ เป็นอีกบริเวณ
ที่มีมรดกวัฒนธรรมส าคัญตั้งอยู่ ได้แก่ วัดภูเขาล้อม อันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์
และเป็นแหล่งรวมคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยมีต าแหน่งอยู่บนเส้นทางที่มีศักยภาพการ
เข้าถึงปานกลาง ส่วนบริเวณทั่วไปพบว่า มีมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านธรรมชาติกระจายอยู่ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในต าแหน่งที่มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง-ต่ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ สวนและ
บ้านเรือนที่อยู่บนโครงข่ายถนนสายย่อยภายในชุมชน และมีบางส่วนที่เกาะตัวอยู่บนถนนสายหลักเช่นกัน 
ดังภาพที่ 4.75 – 4.76 

อาจสรุปได้ว่า หากพิจารณาลักษณะโครงข่ายเชิงสัณฐานในระดับรวมนั้น มรดก
วัฒนธรรมได้กระจายอยู่บนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้ง
คนในชุมชนและคนภายนอกนิยมเดินทางเพ่ือไปยังบริเวณต่างๆ เนื่องจากมีความเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ 
ในระบบ  

จึงมีความเป็นไปได้ที่จะก าหนดโครงข่ายเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตรของชาวสวนยางพาราตามต าแหน่งที่มีมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยศักยภาพการเข้าถึงในระดับรวม 
เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเบื้องต้นและไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนการอยู่อาศัยและด าเนินชีวิตปกติของชาวสวนในหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 4.75  แผนทีโ่ครงข่ายเชิงสัณฐานระดับรวม (global analysis) และแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 138 
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ภาพที่ 4.76  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานระดับรวม (global analysis) ร่วมกับ 

มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (overlay data) 
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4.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local analysis) ร่วมกับมรดก

วัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า ใน 3 บริเวณที่ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึงมีค่าสูงสุด-
ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ดังปรากฏกลุ่มเส้นวรรณะสีร้อน (แดง-ส้ม-เหลือง) ปรากฎต าแหน่งที่มีกลุ่มมรดก
วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม ชี้ให้เห็นว่า 
ผู้คนในหมู่บ้านมีแนวโน้มที่จะเดินทางบนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง เพ่ือไปยังบริเวณที่ตั้งของ
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งมรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ด้านธรรมชาติ ด้านวิถีชีวิต เป็นต้น แม้บริเวณถนนจันทโรอุทิศที่มี
ศักยภาพสูง แต่ไม่พบว่ามีมรดกวัฒนธรรมอยู่ แต่โดยปกติจะเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้เดินทางไปมาหาสู่กัน
ระหว่างกลุ่มบ้านและเข้า-ออกจากชุมชนเพ่ือไปยังตัวอ าเภอนาหม่อมหรืออ าเภอหาดใหญ่ ส่วนบริเวณท่ี
เป็นที่ตั้งของวัดภูเขาล้อมก็มีกลุ่มมรดกวัฒนธรรมเกาะกลุ่มอยู่ ซึ่งพบว่าเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพการ
เข้าถึงและมองเห็นค่อนข้างต่ า ดังปรากฏกลุ่มเส้นวรรณะสีเย็น (เขียวอ่อน-เขียวเข้ม) สอดล้องกับการที่
ผู้คนจะเดินทางมายังบริเวณนี้เป็นบางวัหรือบางเวลา เช่น ในช่วงที่มีงานเทศกาลประเพณีของหมู่บ้านที่วัด 
และเดินทางผ่านเพ่ือไปท าสวน ซึ่งพบว่ามีมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านธรรมชาติกระจายอยู่ใน
บริเวณนี้เช่นกัน อีกทั้งยังกระจายอยู่ทั่วไปบนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงและมองเห็นค่อนต่ าใน
บริเวณต่างๆ ของหมู่บ้าน ดังภาพที่ 4.77 – 4.78 

อาจสรุปได้ว่า หากพิจารณาลักษณะโครงข่ายเชิงสัณฐานในระดับเฉพาะนั้น มรดก
วัฒนธรรมได้กระจายอยู่บนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้ง
คนในชุมชนนิยมเดินทางไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะบริเวณภายในหมู่บ้านที่มีกลุ่มบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ จึง
มีความสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตปกติของคนชุมชน 
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ภาพที่ 4.77  แผนทีโ่ครงข่ายเชิงสัณฐานระดับเฉพาะ (local analysisและแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 141 
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ภาพที่ 4.78  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานระดับเฉพาะ (local analysis) ร่วมกับ 
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (overlay data) 
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4.2.3 การวิเคราะหศ์ักยภาพความเชื่อมต่อและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (connectivity analysis) ร่วมกับ

มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า ถนนจันทโรอุทิศ เป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูงสุดในระบบ เนื่องจากมีถนน
มาเชื่อมต่อมากที่สุด สอดคล้องกับการมีบทบาทเป็นถนนสายหลักที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่ม 
โดยที่ผู้คนจะใช้สัญจรไปมาหาสู่กัน จึงสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบมากที่สุด แต่ไม่
พบว่ามีมรดกวัฒนธรรมอยู่บนถนนสายนี้ โดยต าแหน่งของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่ม
อยู่บริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง-ค่อนข้างต่ า ดังปรากฏกลุ่มเส้นวรรณะสีอุ่น (เหลือง-เหลืองอม
เขียว) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ด้วยวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของชาวสวนและคนในหมู่บ้าน การเลือกต าแหน่งที่ตั้ง
ของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องอยู่บนเส้นทางที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรหรือเข้าถึงได้โดยตรง
มากที่สุด เนื่องจาก การเดินทางในหมู่บ้านไม่ได้มีระยะทางที่ไกลจนเกินไป ซึ่งผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กัน
เป็นปกติดังภาพที่ 4.79 – 4.80 
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ภาพที่ 4.79  แผนที่โครงข่ายเชิงสัณฐานระดับความเชื่อมต่อ (connectivity analysis) และแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 144 
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ภาพที ่4.80  การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานระดับความเชื่อมต่อ (connectivity 

analysis) ร่วมกับมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (overlay data) 
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5.  การจัดท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของชาวสวนยางพารา  
จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายเชิงสัณฐานร่วมกับมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น จะ

น าไปสู่การจัดท ารายละเอียดแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ด าเนินการใน 2 
ขั้นตอน คือ การจัดท าแผนฯ ขั้นต้น และการจัดท าแผนฯ ขั้นสมบูรณ์ ทั้ง 2 ขั้นตอนอยู่ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  (Workshop)  

5.1 แผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นต้น 
แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของชาวสวน

ยางพารา ผ่านโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยางพารา ในหมู่บ้านควนจง 
อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

5.1.1 การใช้เทคนิค SWOT Analysis  
การใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) 

ประกอบด้วยสภาพการณ์ภายใน คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพการณ์
ภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาทิศทาง
ของการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องมา
จากตัวแปรที่ท าการศึกษา ได้แก่ (1) ลักษณะเชิงพ้ืนที่ หมายถึง องค์ประกอบในเชิงกายภาพของชุมชนที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร (เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน การใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญ รูปแบบพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจร) (2) ลักษณะเชิงสั งคมวัฒนธรรม 
หมายถึง องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในชุมชนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตร เช่น ผู้คนและบทบาทหน้าที่ในชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวน เครือข่ายและกิจกรรมทาง
สังคมเศรษฐกิจ ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร (3) แผนและนโยบายของ
ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths)  
1. มีความได้เปรียบด้านต าแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ระหว่างอ าเภอหาดใหญ่และ

อ าเภอนาหม่อม มีโครงข่ายถนนที่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้หลายเส้นทาง จึงเข้าถึงได้สะดวก 
2.  มีสภาพภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางธรรมชาติที่ดี ถูกโอบล้อมด้วย

ภูเขา มีล าคลอง ล ารางไหลผ่าน และมีแอ่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
3. มีมรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านที่จับต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ 

(intangible) ทั้งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสวนที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนทีด่ึงดูดผู้มาเยือนได้ 
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4. มีการด าเนินชีวิตที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนยางพาราและ
สวนผสมผสานที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับการท าเกษตรกรรมแบบร่วมสมัย จนกลายเป็น
องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ภายในตัวชาวสวน 

5.  มีความเข้มแข็งของภาคประชาชนและชุมชน เนื่องจากมีการตั้งถิ่นฐาน
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายและเข้มแข็ง 

6.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 

7. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดภูเข้าล้อม ซึ่งเป็นที่รู้จักและศรัทธาของ
คนทั่วไป โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนในอ าเภอหาดใหญ่ที่มักเข้ามาที่วัดเพ่ือใส่บาตรในช่วงเช้าของทุกวันและ
เข้าร่วมพิธีกรรมตามประเพณีในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ท าบุญทานไฟ ทอดกฐิน เข้าพรรษา เป็นต้น 

8. ผลผลิตจากสวนมีคุณภาพและมีความหลากหลาย ทั้งผักและผลไม้ 
2) จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมยังขาดการดูแลและการ
ปรับปรุง โดยยังปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ริมถนน ล าคลอง ขุมเหมือง นาร้าง เป็นต้น 

2. การควบคุมสิ่งก่อสร้างชั่วคราวบนพ้ืนที่สาธารณะยังไม่มีมาตรการที่
เข้มงวด ทั้งต าแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ รวมถึงวัสดุที่ใช้ บางส่วนจึงเป็นการท าลายทัศนียภาพโดยรวม 

3.   การท ากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านและการท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มที่จะขาดการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น สถานพยาบาลรองรับการเกิด
อุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยภายในชุมชน ระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าสู่ชุมชนและภายในชุมชน เป็นต้น 

5. แนวโน้มประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น  
3) โอกาส (Opportunities)  

1. แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒันธรรม
และวิถีชีวิตระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนได้รับความนิยมสูงขึ้น 

2. แนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการออกก าลังกาย การใช้จักรยาน การ
รับประทานพืชผักผลไม้ปลอดสารเคมเีป็นที่นิยมมากขึ้น จึงเหมาะกับชุมชนเกษตรกรรม 

3. หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น มีนโยบาย งบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราราคาตกต่ า ส่งผลให้

ชาวสวนยางมีแนวโน้มเปลี่ยนอาชีพการท าเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอ่ืน 
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2. การขยายตัวของสิ่งก่อสร้างภายในหมู่บ้าน การกว้านซื้อที่ดินของนายทุน
และคนนอกชุมชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร จากเกษตรกรรมเป็นประเภท
อ่ืน เป็นสาเหตุให้พื้นที่ธรรมชาติ สวนยางพารา สวนผสมต่างๆ ลดลง 

3. เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและพ่ึงพาตนเอง
ของชาวสวนเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรวมในชุมชนที่มีสิ่งแปลกปลอมมากขึ้น เช่น ป้ายโฆษณาไว
นิล อาคารรูปร่างรูปทรงแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิม เป็นต้น 

4. ภาครัฐมีแผนการเวนคืนพ้ืนที่เพ่ือจัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
โดยเฉพาะการตัดถนนเลี่ยงเมือง การติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ ซึ่งมักครอบคลุมพ้ืนที่สวนยางขนาดใหญ่
และพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลงและท าลายระบบนิเวศที่อุดมสมูรณ ์(ตารางที ่4.7) 
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ตารางที่ 4.8  สรุปการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ในการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1.  มีความได้เปรียบด้านต าแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ระหว่าง

อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอนาหม่อม มีโครงข่าย

ถนนที่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้หลายเส้นทาง จึงเข้าถึง

ได้สะดวก 

2. มีสภาพภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางธรรมชาติที่

ดี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา มีล าคลอง ล ารางไหลผ่าน 

และมีแอ่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

3. มีมรดกทางวัฒนธรรมทั้ งทางด้านที่จับต้องได้ 

(tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangible) ทั้งที่มี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสวนที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของชุมชนทีด่ึงดูดผู้มาเยือนได ้

4. มีการด าเนินชีวิตที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น

ชาวสวนยางพาราและสวนผสมผสานที่สืบทอดกัน

มาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับการท าเกษตรกรรม

แบบร่วมสมัย จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่

ภายในตัวชาวสวน 

1. องค์ประกอบเชิงพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมยัง

ขาดการดูแลและการปรับปรุง โดยยังปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ริมถนน ล าคลอง ขุม

เหมือง นาร้าง เป็นต้น 

2. การควบคุมสิ่งก่อสร้างชั่วคราวบนพื้นที่สาธารณะยัง

ไม่มีมาตรการที่เข้มงวด ทั้งต าแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ 

รวมถึ งวัสดุที่ ใช้  บางส่ วนจึ งเป็ นการท าลาย

ทัศนียภาพโดยรวม 

3. การท ากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านและการท า

เกษตรกรรมส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  จึ งมี

แนวโน้มที่จะขาดการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

4.  ไม่มี สิ่ งอ านวยความสะดวกขั้ นพื้ นฐาน เช่น 

สถานพยาบาลรองรับการเกิดอุบัติเหตุหรือความ

เจ็บป่วยภายในชุมชน ระบบขนส่งสาธารณะในการ

เข้าสู่ชุมชนและภายในชุมชน เป็นต้น 

5. แนวโน้มประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

1. แนวโน้มการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่ มุ่งเน้นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่าง

นักท่องเที่ยวกับชุมชนได้รับความนิยมสูงขึ้น 

2. แนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการออกก าลังกาย 

การใช้จักรยาน การรับประทานพืชผักผลไม้ปลอด

สารเคมี เป็นที่นิยมมากขึ้น จึงเหมาะกับชุมชน

เกษตรกรรม 

3. หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น มีนโยบาย งบประมาณ 

และโครงการต่าง  ๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน

ได้รับการพัฒนา ซ่ึงน าไปสู่การเตรียมความพร้อมใน

การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราราคา

ตกต่ า ส่งผลให้ชาวสวนยางมีแนวโน้มเปลี่ยนอาชีพ

การท าเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอื่น 

2. การขยายตัวของสิ่งกอ่สร้างภายในหมู่บา้น การกว้าน

ซ้ือที่ ดินของนายทุนและคนนอกชุมชน การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

อาคาร จากเกษตรกรรมเป็นประเภทอื่น เป็นสาเหตุ

ให้พื้นที่ธรรมชาติ สวนยางพารา สวนผสมต่างๆ 

ลดลง 

3. เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบเรียบ

ง่ายและพึ่งพาตนเองของชาวสวนเปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรวมในชุมชนที่มีสิ่งแปลกปลอม

มากขึ้น เช่น ป้ายโฆษณาไวนิล อาคารรูปร่างรูปทรง

แปลกแยกจากสภาพแวดลอ้มเดิม เป็นต้น 

4. ภาครัฐมีนโยบายการเวนคืนพื้ นที่ เพื่ อจัดท า

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะการตัดถนน

เลี่ยงเมือง การติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ ซ่ึงมัก

ครอบคลุมพื้นที่สวนยางขนาดใหญ่และพื้นที่บริเวณ

หมู่บ้าน ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลงและท าลาย

ระบบนิเวศที่อุดมสมูรณ์ 
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ตารางที่ 4.8  สรุปการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ในการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร (ต่อ) 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

5. มีความเข้มแข็ งของภาคประชาชนและชุมชน 

เนื่องจากมีการตั้ งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็น

เวลานาน มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่

หลากหลายและเข้มแข็ง 

6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับท้องถิน่

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 

7. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดภูเข้าล้อม ซ่ึงเป็น

ที่ รู้ จั กและศรัทธาของคนทั่ วไป โดยเฉพาะ

พุทธศาสนิกชนในอ าเภอหาดใหญ่ที่มักเข้ามาที่วัด

เพื่อใส่บาตรในช่วงเช้าของทุกวันและเข้าร่วม

พิธีกรรมตามประเพณีในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 

ท าบุญทานไฟ ทอดกฐิน เข้าพรรษา เป็นต้น 

8. ผลผลิตจากสวนมีคุณภาพและมีความหลากหลาย 

ทั้งผักและผลไม ้

   

ที่มา : สรุปผลโดยผู้วิจัย 
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5.1.2 การก าหนดแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทาง 
1) แนวคิดและวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 

การก าหนดแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตรของหมูบ่้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา คือ  

“มา-เรียน-รู้-ด-ูคนและชุมชน  
(Come - Learn - Knowledge - See - Inhabitant & Community)” 
มีความหมาย ดังนี้ 
มา     : เพียงแค่เดินทาง “มา” ก็เท่ากับได้เที่ยวแล้ว 
เรียน    : มาเที่ยวในชุมชนก็สามารถ “เรียน” ได้ด้วย 
รู้     : มาเที่ยวแล้วก็ได้ความ “รู้” กลับไป 
ดู     : มาเที่ยวที่นี่ แค่มา “ดู” ก็ได้ 
คนและชุมชน  :  วิถีชีวิต “คน” ท าสวน และสิ่งที่มีคุณค่าใน “ชุมชน” 
 

มีความหมายโดยรวมว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง มีแนวทาง
การจัดการท่องเที่ยว โดยให้อิสระแก่ผู้มาเยือนได้ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนยังคงรักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสวน อันเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ ควบคู่กับการเสริมอัตลักษณ์ที่มีอยู่ให้
เด่นชัดยิ่งขึ้น เพ่ือให้หมู่บ้านควนจงยังคงความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ร่วมสมัยที่มีความยั่งยืน   

2) การก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร มีเป้าหมายและแนวทางในการก าหนด

รูปแบบการท่องเที่ยวใน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเฉพาะจุดท่องเที่ยว (2) การท่องเที่ยวภายใน
โครงข่ายของจุดท่องเที่ยวประเภทเดียวกัน และ (3) การท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่างจุดท่องเที่ยวต่าง
ประเภทกัน ทั้ง 3 แนวทางนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ซึ่งต้องสร้างความเชื่อมโยงในแต่
ละแนวทางให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาด้านต่างๆ จึงต้องน าไปสู่
รูปแบบการท่องเที่ยวใน 3 แนวทางดังกล่าว ซึ่งสามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทาง ดังนี้ 

1)  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวทุกจุดท่องเที่ยวและจุดรวม  
2)  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยว 
3) พัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านที่มีการท่องเที่ยวให้เด่นชัด 
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5.2 แผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นสมบูรณ์ 

การจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ก าหนดแผนงาน
ออกเป็น 4 แผนงานเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
3. แผนการใช้ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยว 
4. แผนบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว 

5.2.1 แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
1) การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตร  

จุดท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกษตร ประกอบด้วย สวนผสมหรือสวนสมรม สวนครัว
และพืชสมุนไพร และแปลงปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด มีแนวทาง ดังนี้ 

1. “สวนผสมหรือสวนสมรม” มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว
หลัก เนื่องจาก ครอบคลุมพ้ืนที่หรือมีอาณาบริเวณมากกว่าสวนแบบอ่ืน จึงสามารถแบ่งโซนพ้ืนที่ ก าหนด
กิจกรรม และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาในสวน โดยต้องมีการจ ากัดการ
เข้าถึงภายในพ้ีนที่ให้เป็นสัดส่วน โดยสามารถแสดงขอบเขตได้หลายรูปแบบ เช่น การกั้นรั้วเตี้ยด้วยวัสดุใน
ท้องถิ่น การปลูกต้นไม้เป็นแนวยาว การขุดสระหรือคูน้ ากั้น ฯลฯ “สวนครัวและพืชสมุนไพร” และ 
“แปลงปลูกผักในพื้นที่จ ากัด” มีศักยภาพเป็นจุดท่องเที่ยวรอง โดยก าหนดเป็นจุดแวะชมระหว่างทาง 
หรือ ก าหนดให้อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยว เนื่องจาก สวนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะครอบคลุมพ้ืนที่เล็กๆ เช่น 
หน้าบ้าน ข้างบ้าน หรือบริเวณพ้ืนที่ริมถนนของสวนยางหรือสวนผลไม้เท่านั้น นอกจากนั้น ในระยะยาวยัง
สามารถเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรมากขึ้น เพ่ือน ามาบริโภคในครัวเรือน 
จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและช่วยเพ่ิมความสวยงาม ความน่าสนใจของเส้นทางท่องเที่ยวอีกด้วย 

2. พ้ืนที่สวนผสมหรือสวนสมรมควรมีการแบ่งโซนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
(1) พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ (public area) เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยว

สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างอิสระ แต่อาจพิจารณาก าหนดแนวเส้นทางเดินหรือท าทางเดิน (board walk) 
เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการเหยียบย่ าต้นไม้และอันตรายต่างๆ ที่อาจมีต่อนักท่องเที่ยว บริเวณนี้
ควรประกอบด้วย พ้ืนที่ต้อนรับ มุมถ่ายภาพ พ้ืนที่สาธิตและจัดแสดง มุมจ าหน่ายสินค้า เช่น ผลผลิตจาก
สวน ทั้งอาหาร เครื่องดื่มและของใช้ โดยภาพรวมควรรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างแปลกปลอมมากจนเกินความจ าเป็น 
รวมทั้ง รูปแบบและสีสันควรมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

(2) พ้ืนที่ส่วนกึ่งส่วนตัว (semi private area) เป็นพ้ืนที่เฉพาะเจ้าของ
สวน เช่น พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าการเกษตร เรือนเพาะช า โรงปุ๋ย เล้าสัตว์ ศาลาพักผ่อน (หน า) ฯลฯ และแม้
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จะเป็นพ้ืนที่กึ่งส่วนตัว สิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้ควรมีรูปแบบและสีสันกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับส่วนสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมความสวยงามซึ่งกันและกัน  

(3) พ้ืนที่ส่วนตัว (private area) หรือเขตหวงห้าม เป็นบริเวณที่ท า
การเกษตร มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเปราะบาง มีมูลค่าผลผลิตสูง ไม่
สามารถให้เข้าถึงบริเวณนี้ได้ หรือหากต้องการให้สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ควรจัดท าเส้นทางเดินเฉพาะเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุ  

(4) พ้ืนที่ส่วนบริการ (service area) ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถ ห้องน้ า จุด
วางถังขยะ ป้ายชื่อสวนและป้ายให้ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น สิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้ควรมีรูปแบบและสีสัน
กลมกลืนกับธรรมชาติ สวยงาม เป็นไปในทิศทางเดียวกับส่วนสาธารณะ และไม่ควรมีมากจนเกินจ าเป็น 

3. การก าหนดรูปแบบกิจกรรมในสวนผสมหรือสวนสมรม ได้แก ่ 
(1)  กิจกรรมประเภทการแสดงหรือสาธิต ได้แก่ แปลงสาธิต แปลง

รวบรวมพรรณไม้ การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ด้านการเกษตร (เช่น การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต) การสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ใน
การท าการเกษตร เช่น อุปกรณ์กรีดยาง  

(2) กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในระยะสั้น ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมในสวนหรือท ากิจกรรมตามวิถีพ้ืนบ้าน เช่น กรีดยาง เก็บน้ ายาง พายเรือ ทอดแห การปรุงอาหาร
จากผลผลิตในสวน การท าหัตถกรรมง่ายๆ จากวัสดุในท้องถิ่น เป็นต้น  

(3)  กิจกรรมประเภทการอบรมให้ความรู้ ทั้งด้านการเกษตรแผนใหม่
และด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การแปรรูปผลผลิตเป็นอาหาร ยารักษาโรค ของใช้ต่างๆ 

2)  การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ  
จุดท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชาติเป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า

ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย 10 จุด คือ ศาลาต้นไทร เขาลังกา ควนกลม คลองหวะ น้ าตกโตน แอ่งน้ าหรือ
ขุมเหมือง ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ สวนป่าชุมชน อุโมงค์ต้นยางพารา และป่าบริเวณวัดควนจง มีแนวทาง ดังนี้  

1. “ศาลาต้นไทร คลองหวะ ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ อุโมงค์ต้นยางพารา ควน
กลม” มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวหลัก โดยก าหนดให้ต าแหน่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวและมีการแวะชมชั่วขณะ (ยกเว้น ศาลาต้นไทร ซึ่งจะก าหนดให้เป็นจุดรวมหลัก
ของโครงข่ายการท่องเที่ยว) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีต าแหน่งที่สามารถเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงข่ายการท่องเที่ยวได้ โดยในระยะแรกไม่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก แต่ต้องมีการดูแล
รักษาความสะอาด มีการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีความปลอดภัย ส่วนจุดอ่ืนๆ มีศักยภาพ
เป็นจุดท่องเที่ยวรอง โดยก าหนดให้ “สวนป่าชุมชน” ในระยะแรกก าหนดให้เป็นจุดแวะชมระหว่างทาง
หรืออยู่บนเส้นทางท่องเที่ยว จากนั้นในระยะยาวจึงพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวที่จะให้ความรู้หรือข้อมูลพืช
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พรรณไม้ต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ “แอ่งน้ าหรือขุมเหมือง” ในระยะแรกก าหนดให้เป็นจุดหนึ่งบนเส้นทาง
ท่องเที่ยว แต่ไม่ต้องมีการแวะ จากนั้นในอนาคตควรได้รับการพัฒนาให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามความจ าเป็น เพ่ือให้เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย ตลอดจนท ากิจกรรม
การค้าของชุมชน เนื่องจากอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายจากถนนสายประธานและถนนสายหลักของชุมชน  

2. รูปแบบการพัฒนาต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ “บริเวณวัดภูเขาล้อม” ควร
ก าหนดให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาท่ีนี่พร้อมกับการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์หรือด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมสถานที่ทั้งตัวโบสถ์ วิหาร บริเวณวัด และพ้ืนที่ป่าอัน
สงบร่มรื่นภายในอาณาเขตของวัดไปพร้อมกัน และควรจัดให้วัดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวปกติ 
“เขาลังกาและน้ าตกโตน” ควรเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต เนื่องจากมีต าแหน่งที่อยู่ไกล
จากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ และเข้าถึงยาก หากเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวควรกระท าด้วยความรอบคอบ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความเปราะบางและมีความสูงชัน  

3. พ้ืนที่ธรรมชาติควรมีการแบ่งโซนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
(1)  พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ (public area) เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยว

สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างอิสระ แต่อาจพิจารณาก าหนดแนวเส้นทางเดินหรือท าทางเดิน (board walk) 
เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการเหยียบย่ าต้นไม้และอันตรายต่างๆ ที่อาจมีต่อนักท่องเที่ยว บริเวณนี้
ควรประกอบด้วย พ้ืนที่นั่งพัก มุมถ่ายภาพ มีจุดเด่นที่ต้องการให้มองเห็นเพ่ือสร้างความประทับใจ โดย
ภาพรวมควรรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ควรมี
สิ่งปลูกสร้างและการใช้วัสดุแปลกปลอมในพ้ืนที่ (2) พ้ืนที่ส่วนบริการ (service area) ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถ 
จุดวางถังขยะ ป้ายให้ข้อมูลต่างๆ โดยมีรูปแบบและสีสันกลมกลืนกับธรรมชาติ สวยงาม เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับส่วนสาธารณะ และไม่ควรมีมากจนเกินจ าเป็น (3) พ้ืนที่ส่วนหวงห้าม (restrict area) เป็นพ้ืนที่
ส าหรับธรรมชาติที่ไม่ควรเข้าถึงได้ เพ่ือรักษาระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้และเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงอันตราย 

3)  การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นทีท่างวัฒนธรรม 
จุดท่องเที่ยวในพ้ืนที่ส าคัญทางทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 จุดส าคัญ 

ได้แก่ วัดภูเขาล้อม ส านักสงฆ์วังมะพร้าว โรงเรียนบ้านควนจง ศาลาต้นไทร สถานีรถไฟบ้านควนจง  เรือน
ไทยภาคใต้ เขาลังกา มีแนวทาง ดังนี้ 

1. “ศาลาต้นไทร” ก าหนดให้เป็นจุดรวมหลักของโครงข่ายการท่องเที่ยว 
เนื่องจาก อยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงง่าย โดยมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงจากบริเวณต่างๆ ทั้งจากอ าเภอหาดใหญ่ 
อ าเภอนาหม่อม และภายในหมู่บ้านด้วยกัน มีอาณาบริเวณและพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาเป็นจุดรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มและเดี่ยวได้ “วัดภูเขาล้อม” มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวหลัก 
เนื่องจากมีความส าคัญ มีอาณาบริเวณและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เช่น ลาน 
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ที่นั่งพัก พ้ืนที่จอดรถ โดยมีรูปแบบที่จัดให้เดินชมโบสถ์ วิหาร สิ่งก่อสร้างส าคัญอ่ืนๆ ในบริเวณวัด รวมถึง
พ้ืนที่ป่าอันสงบร่มรื่น พร้อมการบรรยายประวัติความเป็นมา และการจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงที่
มีงานเทศกาลประเพณีของชุมชนแล้วให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในประเภณีดังกล่าว  

2. รูปแบบการพัฒนาต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ “โรงเรียนบ้านควนจง เขาลังกา
และเรือนไทย” ก าหนดให้เป็นจุดหนึ่งบนเส้นทางท่องเที่ยวแต่ไม่ต้องมีการแวะ ก าหนดให้มีการจัดท า
เอกสารเผยแพร่หรือการบรรยายประวัติความเป็นมา โดยในส่วนของเรือนไทย ในอนาคตอาจจัดท าเป็นเป็น
เรือนไทยจ าลองจัดแสดง เพ่ือไม่ให้การท่องเที่ยวรบกวนการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน โดยอาจจ าลองเรือน
ไทยหลังอ่ืนๆ ที่เคยมีอยู่ในชุมชน พร้อมหุ่นจ าลองแผนผังของชุมชนและแสดงต าแหน่งที่ตั้งของเรือนหลัง
ต่างๆ“สถานีรถไฟบ้านควนจง” ก าหนดเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนาในอนาคต โดยต้องสร้าง
องค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว พร้อมกับการขยายเส้นทางท่องเที่ยวไปยัง
จุดนี้ “ส านักสงฆ์วังมะพร้าว” ก าหนดเป็นจุดท่องเที่ยวในอนาคต ร่วมกับการพัฒนาจุดท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง จึงอาจพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมายังแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในอนาคต 

3. พ้ืนที่ส าคัญทางวัฒนธรรม “ศาลาต้นไทร” ก าหนดให้เป็นจุดรวมหลัก 
ควรมีการแบ่งโซนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

(1) พ้ื นที่ ส่ วนสาธารณ ะ (public area) เป็ นบริ เวณ ที่ รองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึง ควรมีพ้ืนที่กว้างมากพอที่จะรองรับผู้มาเยือน ประกอบด้วย พ้ืนที่นั่งพัก มุมถ่ายภาพ 
ป้ายข้อมูลรายละเอียดและจุด ท่องเที่ยวส าคัญ มีจุดเด่นที่ต้องการให้มองเห็นเพ่ือสร้างความประทับใจ โดย
ภาพรวมควรรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ควรมี
สิ่งปลูกสร้างและการใช้วัสดุแปลกปลอมในพ้ืนที ่กันพ้ืนที่บางส่วนให้สามารถเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักสิทธิ์ได้  

(2) พ้ืนที่ส่วนบริการ (service area) ได้แก่ พ้ืนที่จอดรถ จุดวางถังขยะ 
และส่วนส านักงานที่ท างานของฝ่ายบริการ มีรูปแบบและสีสันกลมกลืนกับธรรมชาติ สวยงาม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับส่วนสาธารณะ และไม่ควรมีมากจนเกินจ าเป็น  

(3) พื้นที่ส่วนหวงห้าม (restrict area) เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ควรเข้าถึงได้ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และอาจเป็นพ้ืนที่สี่ยงอันตราย เนื่องจากอยู่ริมคลอง  

4. การก าหนดรูปแบบกิจกรรมในพ้ืนทีส่ าคัญทางวัฒนธรรม ได้แก่  
(1) กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมท ากิจกรรมตามประเพณีในหมู่บ้าน 

เช่น ตักบาตร เวียนเทียน ลอยกระทง ฯลฯ  
(2) กิจกรรมค้าขายในรูปแบบตลาดนัดสินค้าชุมชน โดยจัดขึ้นใน

บริเวณศาลาต้นไทร และบริเวณพ้ืนที่ส าคัญอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมตามช่วงเวลา 
5.2.2 แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1) การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว 
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1.   ก าหนดโครงข่ายการท่องเที่ยว ประกอบด้วยโครงข่ายท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอย่างเดียว โครงข่ายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเดียว และโครงข่ายท่องเที่ยวแบบผสมผสาน
ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยใช้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านและจุดท่องเที่ยวที่มีอยู่ปัจจุบันอย่าง
น้อย 1 เส้นทางเพ่ือเป็นเส้นทางน าร่อง โดยก าหนดให้ถนนปลักธง-ควนจง บริเวณศาลาต้นไทรเป็น
จุดเริ่มต้นท่องเที่ยว เนื่องจากมีศักยภาพการเข้าถึงสูง สามารถเดินทางมาได้จากหลายเส้นทางและมี
ศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชนรองรับเข้ามาของผู้มาเยือนจ านวนมากได้ 

2. ก าหนดแผนการพัฒนาจุดท่องเที่ยวเพ่ิมเติมในอนาคต โดยขยายเส้นทาง
และพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่อเนื่องจากเส้นทางเดิม และเพ่ิมโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ โดยพิจารณาจากศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการได้ของชุมชน โดยท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

3. ก าหนดรายละเอียดทริปท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการ
ท่องเที่ยว เช่น ทริปครึ่งวัน ทริปหนึ่งวัน เป็นต้น 

2) วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
1. วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะจุด ผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองตามความสะดวก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน  
2. วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในโครงข่ายจุดท่องเที่ยวประเภทเดียวกัน 

และแบบผสมผสานระหว่างจุดท่องเที่ยวต่างประเภทกัน ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยจัดยานพาหนะเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการน าเที่ยวแต่ละจุด ซึ่งจะช่วยควบคุมเวลาในการเที่ยวชมได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด
และสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมระหว่างทางได้  รูปแบบยานพาหนะอาจเป็นรถราง รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว 

3. ก่อนเริ่มต้นการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด ต้องให้ข้อมูลข้อควรปฎิบัติ
หรือข้อควรระวังในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทราบ 

5.2.3 แผนการใช้ท่ีดินเพื่อการท่องเที่ยว 
การก าหนดแนวทางการใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือการท่องเที่ยวที่

เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการใช้ที่ดินเพ่ือดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก พิจารณาจาก
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ร่วมกับศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่บริเวณนั้นๆ 
เพ่ือให้แต่ละบริเวณมีความเด่นชัดของบทบาทความเป็นย่าน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) 
ย่านเกษตรกรรม 2) ย่านหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป 3) ย่านอาหาร  

1) ย่านเกษตรกรรม  
แนวทางการใช้ที่ดินเป็นย่านเกษตรกรรม เป็นการก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณ

ดังกล่าว มุ่งเน้นการท าเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังที่ท าในปัจจุบัน ได้แก ่สวนผสมหรือสวนสมรม สวน
ครัวและพืชสมุนไพร และแปลงปลูกผักในพื้นที่จ ากัด เพ่ือให้ย่านนี้มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมความ
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น่าสนใจและความสวยงามของเส้นทางท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวผ่านพ้ืนที่จะช่วยให้เกิดสีสันจากพืชพรรณ
ไม้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ และส่งผลต่อระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน เนื่องจากในบริเวณที่ก าหนดให้เป็นย่าน
เกษตรกรรมนั้นมีการท าการเกษตรอยู่เดิม ซึ่งในอนาคตสามารถเพ่ิมเป็นจุดท่องเที่ยวที่จัดให้มีกิจกรรม
ภายในสวนตามรูปแบบของการพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกษตร ดังที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้น ภาพที่ 4.81  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.81  แนวทางการใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
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2) ย่านหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป 
การก าหนดให้พื้นที่มุ่งเน้นการท าหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป 

รวมทั้ง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ท าการเกษตรอย่างง่ายส าหรับผู้สนใจ เนื่องจากเป็นบริเวณที่อยูใกล้ต าแหน่ง
จุดรวมการท่องเที่ยวและเป็นย่านพักอาศัยที่ผู้คนในบริเวณดังกล่าวจะมีการรวมกลุ่มผลิตกันอยู่เดิม การ
ก าหนดให้การท าหัตถกรรมและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรอยู่ในย่านเดียวกันจะช่วยส่งเสริมการรับรู้
เอกลักษณ์ของความเป็นย่านที่ชัดเจน และบริเวณนี้ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการท่องเที่ยว  

3) ย่านอาหาร 
การก าหนดให้พื้นที่มุ่งเน้นการขายสินค้าประเภทอาหาร ในบริเวณ แบ่งเป็น 2 

รูปแบบ คือ (1) แบบซื้อกลับ เป็นสินค้าประเภทผัก ผลไม้สด อาหารปรุงส าเร็จ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มน้ า
สมุนไพร น้ าผักผลไม้สด ฯลฯ (2) แบบนั่งทานที่ร้าน ซึ่งสามารถนั่งชมทัศนียภาพของธรรมชาติ ย่านนี้ได้
ก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก ทั้งจากในชุมชนและภายนอก สามารถเดินทางผ่านเพ่ือเข้ามาซื้อ
เฉพาะอาหารได้ การก าหนดให้สินค้าประเภทอาหารอยู่ในย่านเดียวกันจะช่วยส่งเสริมการรับรู้เอกลักษณ์
ของย่านที่ชัดเจน ในอนาคตสามารถก าหนดเป็นย่านอาหารพ้ืนถิ่น ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวได้ 

5.2.4 แผนการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
1)  แผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

1. การจัดการด้านพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า พิจารณาเลือกใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติและพลังงานทดแทน เช่น การใช้กังหันลม การใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้กระเบื้องใส 
ฯลฯ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต เพ่ือช่วยเพ่ิมผลก าไรมากขึ้น  

2. การจัดการขยะและน้ าทิ้ง มีการบ าบัดและการจัดการแยกประเภทขยะ 
และการใช้ระบบหมุนเวียนการใช้ (Reuse) การใช้ซ้ า (Renew) และการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Recycle) ทั้งเศษอาหาร ขยะเปียกและขยะแห้ง โดยอาจน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ รวมทั้ง
น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนกลับสู่ภาคเกษตรอีกครั้ง 

3. การจัดท าแผนเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้
เวลาท่องเที่ยวในชุมชนนานขึ้นหรือกลับมาเที่ยวซ้ าอีก เช่น การเพ่ิมหรือปรับรูปแบบกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอโดยให้มีความสอดคล้องกับเทศกาลงานประเพณีของหมู่บ้าน การขยายเส้นทางท่องเที่ยวหรือเพ่ิม
ประสบการณ์ระหว่างเส้นทางให้น่าสนใจแตกต่างจากเดิมตามช่วงฤดูกาลและมีความเชื่อมโยงกับการเกษตร 
การพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ 

4. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับผู้ให้บริการให้มีทักษะ 
ทัศนคติและมีความพร้อมสู่การบริการอย่างมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นคนในชุมชน สมาชิกในครอบครัว
เกษตรกรเป็นหลัก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประกอบการรายย่อยในครัวเรือน ทั้งภาคเกษตรและการท่องเที่ยว  
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5. การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงวัด โรงเรียนในหมู่บ้าน และระหว่าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกัน เพ่ือร่วมกันวางแผน พัฒนา สนับสนุนและประเมินผลการ
ท่องเที่ยว ตลอดจน ร่วมกันประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการ
จัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรวางแผนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้คนกลุ่ม
ต่างๆ ของหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือเสริมสร้าง
เศรษฐกิจในครัวเรือนและความยั่งยืนแก่ชุมชน  

6.  การจัดการด้านความสะดวกและปลอดภัย ควรมีมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยในการเดินทางและท ากิจรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ตลอดทริปการท่องเที่ยวตั้งแต่เข้ามาในชุมชนจนกระทั่งออกจากชุมชน  

7.  การจัดการด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ควรมีการประเมินผลของ
การบริการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไขการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการบอกต่อและกลับมาเที่ยวอีก 

8. การจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นพ้ืนฐานส าคัญของจุดท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 

9. การจัดการด้านการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวันส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่จ าเป็นในบางจุดท่องเที่ยว และการควบคุมการพัฒนา
สิ่งก่อสร้างในจุดท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมในชุมชน 

10.  ก าหนดกฏกติกา ข้อควรปฎิบัติ ข้อห้ามที่ชัดเจนภายใต้ข้อตกลงและ
ยอมรับร่วมกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืน 

2) แผนส่ิงสนับสนุนการท่องเที่ยว (amenities)  
1.  สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นจุดรวม ได้แก่ จุด

ประชาสัมพันธ์และต้อนรับหลักเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงหมู่บ้าน ลานกิจกรรม พ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า (เช่น 
ผลผลิตจากชุมชน ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม) ห้องน้ า ป้ายให้ข้อมูล ที่จอดรถรวม ระบบบริการคน
พิการ ฯลฯ ควรมีการออกแบบให้มีความเรียบง่ายสามารถน าไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน ใช้วัสดุท้องถิ่น
ต้นทุนต่ า ดูแลรักษาง่าย เอ้ือให้ใช้งานได้โดยคนทุกเพศทุกวัย ตอบสนองการใช้งานดีและเหมาะสม เน้นการ
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ รวมทั้ง ควรจัดท าคู่มือแจกทั้งในรูปแบบรวมและแยกเฉพาะจุดท่องเที่ยวตามประเด็น 

2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) อาหารแปรรูป
ทางการเกษตร 2) หัตถกรรมพ้ืนเมืองฝีมือของเกษตรกร 3) ของใช้และของที่ระลึก 4) ผักสด ผลไม้สด 
ดอกไม้สด 5) ต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์ท าการเกษตร 6) อาหารที่ผลิตและเตรียมในพ้ืนที่อย่างง่าย 
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เช่น ถั่ว-มันต้ม ข้าวโพดต้ม น้ าผัก น้ าผลไม้ ฯลฯ โดยมีหลักการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของและมี
กระบวนการผลิตโดยคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนฐานมาจากต้นทุนและภูมิปัญญาในชุมชน  

5.3 ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
การเดินทางท่องเที่ยวจะก าหนดให้เป็นโครงข่ายแบบวนซ้ายเป็นหลัก ยกเว้นจุดที่ต้องวน

กลับ (U-turn) เพ่ือลดการข้ามถนนบ่อยและสะดวกในการจอดรถเพ่ือเข้าสู่จุดท่องเที่ยว มี 3 เส้นทางดังนี้ 
1. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ใช้เวลา

ท่องเที่ยวประมาณ 1.30 ชั่วโมง (ภาพที่ 4.82) 
2. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง (ภาพที่ 

4.83) 
3. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 45 นาที (ภาพที่ 

4.84) 
5.3.1 โครงข่ายท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 จุดเริ่มต้น ศาลาต้นไทร 
 จุดแวะที่ 1  สวนผสมหรือสวนสมรม (แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที่ 1  กลุ่มซ้ือ-ขายน้ ายางสด/แปลงผักพ้ืนที่จ ากัด  
O จุดผ่านที่ 2  ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 

 จุดแวะที่ 2  สวนผสมหรือสวนสมรม (แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 
O จุดผ่านที่ 3  อุโมงค์ต้นยาง 

 จุดแวะที่ 3  วัดภูเขาล้อม (แหล่งวัฒนธรรม 20 นาที) 
O จุดผ่านที่ 4  สวนป่าชุมชน/รร.บ้านควนจง/เขาลังกา/แปลงผักสวนครัว 

 จุดสิ้นสุด  ศาลาต้นไทร (ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1.30 ชั่วโมง) 
O จุดขยายตัวในอนาคต 1 สถานีรถไฟควนจง 
O จุดขยายตัวในอนาคต 2 น้ าตกหรือโตน 

5.3.2 โครงข่ายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 จุดเริ่มต้น ศาลาต้นไทร 
 จุดแวะที่ 1  สวนผสมหรือสวนสมรม (แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที่ 1  กลุ่มซื้อ-ขายน้ ายางสด/แปลงผักพ้ืนที่จ ากัด  
O จุดผ่านที่ 2  ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 

 จุดแวะที่ 2  สวนผสมหรือสวนสมรม (แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 
O จุดผ่านที่ 3  อุโมงค์ต้นยาง 
O จุดผ่านที่ 4  วัดภูเขาล้อม  
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O จุดผ่านที่ 5  สวนป่าชุมชน/รร.บ้านควนจง/เขาลังกา/แปลงผักสวนครัว 
 จุดสิ้นสุด  ศาลาต้นไทร (ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง) 

จุดขยายตัวในอนาคต 1  น้ าตกหรือโตน 
5.3.3 โครงข่ายท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม 
 จุดเริ่มต้น ศาลาต้นไทร 

O จุดผ่านที่ 1  กลุ่มซ้ือ-ขายน้ ายางสด/แปลงผักพ้ืนที่จ ากัด  
O จุดผ่านที่ 2  ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 
O จุดผ่านที่ 3 สวนผสมหรือสวนสมรม  
O จุดผ่านที่ 4  อุโมงค์ต้นยาง 

 จุดแวะที่ 1  วัดภูเขาล้อม (แหล่งวัฒนธรรม 30 นาที) 
O จุดผ่านที่ 5  สวนป่าชุมชน/รร.บ้านควนจง/เขาลังกา/แปลงผักสวนครัว 

 จุดสิ้นสุด  ศาลาต้นไทร (ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 45 นาที) 
O จุดขยายตัวในอนาคต 1 สถานีรถไฟควนจง 
 

ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 3 เสน้ทาง 
โครงข่ายท่องเทีย่วแบบผสมผสาน 

ระหวา่งธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
โครงข่ายท่องเทีย่วแบบธรรมชาต ิ โครงข่ายท่องเทีย่วแบบวัฒนธรรม 

ใช้เวลาทอ่งเที่ยวประมาณ 1.30 ชั่วโมง ใช้เวลาทอ่งเที่ยวประมาณ 1 ชัว่โมง ใช้เวลาทอ่งเที่ยวประมาณ 45 นาท ี

จุดเริ่มตน้ ศาลาตน้ไทร 

จุดแวะที ่1 สวนผสมหรอืสวนสมรม 

(แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที ่1 กลุม่ซื้อ-ขายน้ ายางสด/แปลง

ผักพื้นที่จ ากัด  

O จุดผ่านที ่2 ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 

จุดแวะที ่2 สวนผสมหรอืสวนสมรม 

(แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที ่3 อุโมงค์ต้นยาง 

จุดแวะที ่3 วัดภเูขาล้อม (แหล่งวฒันธรรม 

20 นาที) 

O จุดผ่านที ่4 สวนป่าชมุชน/รร.บ้านควนจง/

เขาลังกา/แปลงผกัสวนครัว 

จุดสิ้นสดุ ศาลาตน้ไทร  

O จุดขยายตัวในอนาคต 1 สถานีรถไฟควนจง 

O จุดขยายตัวในอนาคต 2 น้ าตกหรือโตน 

จุดเริ่มตน้ ศาลาตน้ไทร 

จุดแวะที ่1 สวนผสมหรอืสวนสมรม 

(แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที ่1 กลุม่ซื้อ-ขายน้ ายางสด/แปลง

ผักพื้นที่จ ากัด  

O จุดผ่านที ่2 ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 

จุดแวะที ่2 สวนผสมหรอืสวนสมรม 

(แหล่งธรรมชาติ 20 นาที) 

O จุดผ่านที ่3 อุโมงค์ต้นยาง 

O จุดผ่านที ่4 วัดภูเขาล้อม  

O จุดผ่านที ่5 สวนป่าชมุชน/รร.บ้านควนจง/

เขาลังกา/แปลงผกัสวนครัว 

จุดสิ้นสดุ ศาลาตน้ไทร  

O จุดขยายตัวในอนาคต 1 น้ าตกหรือโตน 

 

 จุดเริ่มตน้ ศาลาตน้ไทร 

O จุดผ่านที ่1 กลุม่ซื้อ-ขายน้ ายางสด/แปลง

ผักพื้นที่จ ากัด  

O จุดผ่านที ่2 ทุ่งนาร้าง/ควนกลม 

O จุดผ่านที ่3 สวนผสมหรอืสวนสมรม  

O จุดผ่านที ่4 อุโมงค์ต้นยาง 

จุดแวะที ่1 วัดภเูขาล้อม (แหล่งวฒันธรรม 

30 นาที) 

O จุดผ่านที ่5 สวนป่าชมุชน/รร.บ้านควนจง/

เขาลังกา/แปลงผกัสวนครัว 

จุดสิ้นสดุ ศาลาตน้ไทร (ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 

45 นาที) 

O จุดขยายตัวในอนาคต 1 สถานีรถไฟควนจง 

 

ที่มา : สรุปผลโดยผู้วิจัย 



162 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.82  ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรแบบผสมผสาน 
ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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ภาพที ่4.83  ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรแบบธรรมชาติ 
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ภาพที ่4.84  ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรแบบวัฒนธรรม 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 

ในส่วนนี้เป็นการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปร ทั้งในประเด็นโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่าย
ทางสังคมวัฒนธรรม  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโครงข่ายเชิงสัณฐานพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคม
วัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
ของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นจึง
เป็นการอภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจงที่สามารถรองรับการขยายตัวและความเป็นเมืองในอนาคต 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
1.1 ลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรมของชาวสวนในหมู่บ้านควนจง ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง 
อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1) ลักษณะทางกายภาพ 
1.  สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน หมู่บ้านควนจง จัดอยู่ใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เป็นที่ราบแคบยาวจากการถูกขนาบด้วยแนวภูเขาสูงต่ า มีลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเอ้ือต่อการท าเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยาง สวนผลไม้ผสมผสาน พืชผักสวนครัว สมุนไพรและ
ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สวนยางพาราและท าสวนผลไม้แบบผสมผสาน องค์ประกอบทางธรรมชาติ
ที่ส าคัญ ได้แก ่เขาลังกา ควนกลม ล าคลองและล าธาร ธารน้ าตก แอ่งน้ าหรือขุมเหมือง ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ 
และสวนป่าชุมชน นับเป็นองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานส าคัญที่ส่งผลต่อการจัดการพ้ืนที่ ในรูปแบบของ
อาคารบ้านเรือน ถนนหนทางและการใช้ที่ดินเพ่ือด ารงชีพ การรวมกลุ่มและการกระจายตัวของกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการอยู่อาศัย การท าเกษตรกรรม การแลกเปลี่ยนซื้อขาย การเดินทาง เป็นต้น  

2.  การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญในชุมชน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
ภายในชุมชน 6 ประเภท คือ (1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและพาณิชยกรรม
กึ่งพักอาศัย (3) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (5) ที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (6) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีการใช้ประโยชน์อาคารส าคัญภายในชุมชน ได้แก่ วัดควนจงหรือวัดเขาล้อม (วัดภูเขา
ล้อม) ที่พักสงฆ์วังมะพร้าว โรงเรียนบ้านควนจงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนจง ศาลาต้นไทร สถานี
รถไฟควนจง (เดิม) อาคารเอนกประสงค์ เรือนไทยภาคใต้ 
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3. รูปแบบพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจร ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสัญจร
ทางบกหรือถนน ประกอบด้วยถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย โดยถนน
สายหลักและสายรองมีความส าคัญในการเชื่อมโยงบริเวณต่างๆ ทั้งภายในหมู่บ้านและบริเวณภายนอกที่มี
อาณาเขตติดต่อกันให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ถนนสายย่อยบางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลัดของคน
ในชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งชาวสวนจะใช้เมื่อเดินทางไปกรีดยางและขนส่งผลผลิตน้ ายางมาจากสวน นอกจากนั้น 
มีเส้นทางรถไฟและล าคลองซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่ได้ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน 

2)  ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม 
1. ลักษณะผู้คนและบทบาทหน้าที่ในชุมชน การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก คือ ท า

สวนยางพารา อาชีพรอง คือ สวนผลไม้และผักสวนครัว และอาชีพอันดับ 3 คือ รับจ้าง, ค้าขาย, รับราชการ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าสวนยางพาราและสวนผสม ในหมู่บ้านมีการแบ่งบทบาทหน้าที่โดย
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการที่ปรึกษา มีการก าหนดกฏระเบียบประจ า
หมู่บ้าน และนโยบายของหมู่บ้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน  

2. ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวนยาง วิถีชีวิตชาวสวนด าเนินชีวิตไปตามช่วง
ฤดูกาลในการท าสวนยางพาราเป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนกับฤดูฝน และมี
วัฒนธรรมประเพณีที่ชาวสวนสืบทอดกันมาและมีกิจกรรมในท้องถิ่นที่ถือปฎิบัติ ในช่วงที่มีงานประเพณี
ชาวสวนยางจะวางแผนการกรีดยางไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถงดการกรีดยางได้ตรงกับวันที่มีการจัดงาน 
และในบางเทศกาลตรงกับช่วงที่ชาวสวนงดกรีดยางตามฤดูกาล ประกอบด้วย ประเพณที าบุญตักบาตรขึ้นปี
ใหม ่ท าบุญทานไฟ ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ท าบุญอุทิศในวันครบรอบการละสังขารของ
หลวงพ่อมหาจิตต์ จิตวโร ประเพณีท าบุญวันว่าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีท าบุญวันสาร์ทเดือน
สิบ ประเพณีท าบุญทอดกฐินสามัคคี และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนั้น วัฒนธรรมเพาะปลูกได้
สั่งสมและสืบทอดมาจนเกิดความเชี่ยวชาญ กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตัวบุคคลขึ้นในหลายด้าน เช่น การ
ท าอาหารพ้ืนบ้านภาคใต้ การท างานฝีมือ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เป็นต้น 

3.  เครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจชาวสวน ในหมู่บ้านควนจง มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนกลุ่มที่จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการจะเกิดจากความสมัครใจของ
สมาชิกเอง ซึ่งกลุ่มที่ส าคัญได้แก่ กลุ่มซื้อขายน้ ายางสด เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวสวนยางใน
หมู่บ้าน มีจ านวน 3 กลุ่ม โดยรวมกลุ่มกันภายในเครือญาติ บ้านใกล้เรือนเคียงและความคุ้นเคยจากการเป็น
คนหมู่บ้านเดียวกัน นอกจากนั้น มีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมเฉพาะกิจบางอย่างที่ขยายผลมาจาก
กิจกรรมหลักอีกด้วย เช่น กลุ่มปลูกผักสวนครัว เป็นต้น 
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4.  ประเภทผลผลิตและรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร
ในหมู่บ้านควนจงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ผลผลิตจากยางพาราและผลผลิตจากพืชพรรณ
อ่ืนๆ ได้แก่ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผลไม้ ส่วนระบบการผลิตทางการเกษตร 4 ประเภท คือ 1. ระบบการ
ผลิตยางพารา 2. ระบบการผลิตแบบสวนผสมหรือสวนสมรม 3. ระบบการผลิตแบบแปลงผักสวนครัวและ
พืชสมุนไพร 4. ระบบการผลิตแบบแปลงผักในพ้ืนที่จ ากัด 

3)  ปัจจัยภายนอก 
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและพ่ึงพาตนเองของ

ชาวสวนเปลี่ยนแปลงไป บางสถานการณ์ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
ทั้งในการท าสวน การขนส่งและซื้อขายผลผลิต การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ แต่ในบางสถานการณ์ได้
ส่งผลให้บรรยากาศความเป็นสังคมเกษตรกรรม รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรวมในชุมชนมีสิ่งแปลกปลอมมากขึ้น 
เช่น ป้ายโฆษณาไวนิล อาคารรูปร่างรูปทรงแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิม เป็นต้น อีกทั้งความ
เจริญก้าวหน้ายังส่งผลให้อาชีพการท าเกษตรกรรมและพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย 

2.  แผนพัฒนาของภาครัฐและท้องถิ่น แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ของหมู่บ้าน ได้แก ่การฝึกอบรมให้กลุ่มผู้น าได้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน เข้าใจถึง
แนวทางความส าเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ โดยในปัจจุบันอยู่ในช่วงการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ 
“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระดับต าบล ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งคณะท างานด้านการท่องเที่ยวขึ้น 
ภายใต้ชุดคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้ง งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1.2 ลักษณะโครงข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง อ าเภอ
นาหม่อม จังหวัดสงขลา มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1) ลักษณะโครงข่ายเชิงพื้นที่ (Spatial Configuration Model)  
1. ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value) เมื่อพิจารณาผลการ

วิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณหมู่บ้าน) มีข้อสังเกต
ว่า ศักยภาพการเข้าถึงระดับรวม (global integration value) ของทั้ง 2 ขอบเขต มีความใกล้เคียงกันโดย
พบว่า บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ถนนควนจง-ปลักธง) มีศักยภาพสูง (ดังปรากฏเส้นสีแดง) ต่อเนื่องไป
ยังถนนสายหลักที่เข้าสู่ใจกลางหมู่บ้าน (ถนนควนจง-บ้านในไร่) ส่วนบริเวณอ่ืนๆ มีศักยภาพปานกลาง-ต่ า 
(ปรากฏเส้นสีเหลือง-เขียว-ฟ้า) ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลการวิคราะห์ที่มีแนวโน้มว่า ทั้งคนใน
หมู่บ้านและคนนอกมักใช้ถนนสายหลักสายดังกล่าวในการสัญจรผ่าน มากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ จึงนับเป็นถนน
สายส าคัญที่มีระดับการสัญจรสูงและมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบมากที่สุด   
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 2. ศักยภาพการเข้าถึงระดับเฉพาะ (local integration value) ผลการวิเคราะห์
โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณหมู่บ้าน) ในระดับเฉพาะ พบว่า 
บริเวณที่มีศักยภาพในการมองเห็นและเข้าถึงสูงจะอยู่บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ถนนควนจง-ปลักธง) 
แต่อยู่คนละต าแหน่งของถนน และยังพบว่า ผลการวิเคราะห์ในระดับเฉพาะ (ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่
หมู่บ้าน) มีศักยภาพการเข้าถึงใกล้เคียงกับระดับรวม กล่าวคือ มีเส้นทางบางส่วนที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-
ค่อนข้างสูง เช่น บางส่วนของถนนควนจง-บ้านในไร่ ตรงช่วงที่ต่อเนื่องกับถนนควนจง-ปลักธง ส่วนบริเวณ
อ่ืนๆ มีศักยภาพปานกลาง-ต่ า (ปรากฏเส้นสีเหลือง-เขียว-ฟ้า) มีแนวโน้มว่าบริเวณถนนควนจง-ปลักธงจะ
เป็นศูนย์กลางของย่านนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกระจุกตัวของถนนที่หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนในระบบ  

3. ศักยภาพความเชื่อมต่อ (connectivity) ผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานทั้ง 2 
ขอบเขต (ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณหมู่บ้าน) ในระดับความเชื่อมต่อ พบว่า บริเวณที่มีระดับ
ความเชื่อมต่อสูงสุดของระบบ คือ ถนนจันทโรอุทิศ ที่ติดต่อกับถนนปลักธง-ควนจง ซึ่งมีระดับความ
เชื่อมต่อค่อนข้างสูง โดยทั้ง 2 เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสายหลักของหมู่บ้าน 

จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและ
บริเวณหมู่บ้าน ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลการวิคราะห์ว่า ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนควนจง-ปลักธง 
มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพสูงมากที่สุดจากทั้งระบบ จากผลการวิเคราะห์ ทั้ง 3 ระดับ 

2) ลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Characteristic’s)  
ลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรม มาจากการน าข้อมูลองค์ประกอบส าคัญเชิง

พ้ืนที่และองค์ประกอบส าคัญด้านเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม มาวิเคราะห์และคัดเลือกเพ่ือก าหนดเป็น 
“มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น” (Local Socio-Cultural Heritage) ใน 2 ลักษณะ คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ (tangible heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage)  โดยจ าแนกคุณค่า
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

1.  คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดภูเขาล้อม ส านักสงฆ์วังมะพร้าว 
โรงเรียนบ้านควนจง ศาลาต้นไทร (หลาต้นไทร) สถานีรถไฟควนจง เรือนไทยภาคใต้ เขาลังกา นับเป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ทั้งหมด 

2. คุณค่าด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย วัดภูเขาล้อม ศาลาต้นไทร (หลาต้นไทร) เขา
ลังกา ควนกลม คลองหวะ น้ าตกหรือโตน แอ่งน้ าหรือขุมเหมือง ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ สวนป่าชุมชน อุโมงค์
ต้นยางพารา สวนผสมหรือสวนสมรม สวนครัวและพืชสมุนไพร แปลงปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด นับเป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ทั้งหมด 

3. คุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัดภูเขาล้อม ส านักสงฆ์วังมะพร้าว 
ศาลาต้นไทร (หลาต้นไทร) เขาลังกา นับเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ส่วนประเพณีท าบุญตักบาตรขึ้นปี
ใหม ่ประเพณีท าบุญทานไฟ ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าผู้สูงอายุ ประเพณีท าบุญอุทิศในวันครบรอบการ
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ละสังขารของหลวงพ่อมหาจิตต์ จิตวโร ประเพณีท าบุญวันว่าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีท าบุญวัน
สาร์ทเดือนสิบ ประเพณีท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบวชต้นไม้ บนเขาลังกา 
นับเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไมไ่ด้ 

4. คุณค่าด้านวิถีชีวิต ประกอบด้วย อาคารเอนกประสงค์ สวนผสมหรือสวนสมรม 
สวนครัวและพืชสมุนไพร แปลงปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด ที่ท าการกลุ่มซื้อ-ขายน้ ายางสด นับเป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

5. คุณค่าด้านอาหาร ประกอบด้วย ประเพณีท าบุญทานไฟ ประเพณีท าบุญวันว่าง 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีท าบุญวันสาร์ทเดือนสิบ ประเพณีท าบุญทอดกฐินสามัคคี นับเป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไมไ่ด้ 

3) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและมรดกวัฒนธรรม

ท้องถิ่น สรุปได้ว่า ถนนจันทโรอุทิศ บรรจบกับถนนควนจง-ปลักธง โดยมีต าแหน่งของสะพานข้ามคลองหวะ
เป็นตัวเชื่อม เป็นต าแหน่งที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง มีการกระจุกตัวของต าแหน่งมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลายประเภท ทั้งรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์  
เช่น ควนกลม คลองหวะ ศาลาต้นไทร ฯลฯ ส่วนบริเวณใจกลางหมู่บ้านเป็นต าแหน่งที่มีศักยภาพสูงต่อเนื่อง
มา และมีมรดกวัฒนธรรมตั้งอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านควนจง ซึ่งเป็นทั้งสถานศึกษาและสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมของคนในหมู่บ้านในบางโอกาส อีกทั้งยังสอดคล้องกับการมีย่านร้านค้ามาเกาะตัวอยู่
ใกล้ๆ โรงเรียน ต่อเนื่องกันบนเส้นทางถนนควนจง-บ้านในไร่เป็นอีกบริเวณที่มีมรดกวัฒนธรรมส าคัญตั้งอยู่ 
ได้แก่ วัดภูเขาล้อม อันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งรวมคุณค่าด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยมีต าแหน่งอยู่บนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงปานกลาง ส่วนบริเวณ
ทั่วไปพบว่า มีมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านธรรมชาติกระจายอยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่งที่มีศักยภาพ
การเข้าถึงปานกลาง-ต่ า เนื่องจากถูกแวดล้อมด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะโครงข่ายเชิงสัณฐานในระดับรวม มรดกวัฒนธรรมได้กระจายอยู่
บนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งคนในชุมชนใช้เดินไปยัง
บริเวณต่างๆ และคนภายนอกใช้เป็นทางผ่าน เนื่องจากมีความเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบ จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะก าหนดโครงข่ายเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของชาวสวนยางพาราตาม
ต าแหน่งที่มีมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยศักยภาพการเข้าถึงในระดับรวม เพ่ือให้การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นบนถนนสายหลักและสายรอง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและด าเนินชีวิตปกติของ
ชาวสวนในหมู่บ้าน และเป็นการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเบื้องต้น 
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1.3 การจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ

หมู่บ้านควนจง 
1)  แผนแม่บทชุมชนเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นต้น 

1. การใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ของ
ชุมชน มีข้อสรุปว่า จุดแข็งของชุมชน คือ ความได้เปรียบด้านต าแหน่งที่ตั้ง มีสภาพภูมิศาสตร์และ
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่ดี มีมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสวนยาง มีความสะดวกของโครงข่าย
ถนนที่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้หลายเส้นทาง  จุดอ่อน คือ องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมโดยรวม
ยังขาดการดูแล ไม่มีมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างชั่วคราวบนพ้ืนที่สาธารณะ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่มี
สถานพยาบาลรองรับ และไม่มีระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางเข้าสู่ชุมชน โอกาส คือ แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรม รวมถึง แนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพได้รับความนิยม
สูงขึ้น จึงเหมาะกับชุมชนเกษตรกรรม หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น มีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการ
พัฒนา ซึ่งน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภัยคุกคาม คือ แนวโน้มประชากรสงูอายุ
มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของสิ่งก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
เกษตรกรรมเป็นประเภทอ่ืน ราคาผลผลิตตกต่ า ส่งผลให้ชาวสวนยางมีแนวโน้มเปลี่ยนอาชีพการท า
เกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอ่ืน การขายที่ดินท าเกษตรกรรมให้คนนอกและนายทุน การเวนคืนพ้ืนที่เพ่ือ
จัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงและท าลายระบบนิเวศที่อุดมสมูรณ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและพ่ึงพาตนเองเปลี่ยนไป รวมทั้งวัสดุใหม่ๆ 
ส่งผลให้ภูมิทัศน์ในชุมชนแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิม  

2. การก าหนดแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทาง แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา คือ “มา-
เรียน-รู้-ดู-คนและชุมชน (Come - Learn - Knowledge - See - Inhabitant & Community)” มี
ความหมายโดยรวมว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง มีแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 
โดยให้อิสระแก่ผู้มาเยือนได้ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้แนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนยังคง
รักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชาวสวน อันเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ ควบคู่กับการเสริมอัตลักษณ์ที่มีอยู่ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพ่ือให้หมู่บ้านควน
จงยังคงความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ร่วมสมัยที่มีความยั่งยืน  การก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
ประกอบด้วย 1) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในทุกจุดท่องเที่ยวและจุดรวม 2) สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยว 3) พัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านที่มีการท่องเที่ยวให้เด่นชัด 
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2) แผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรขั้นสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 1. แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว  

2.แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและวิธกีารเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3. แผนการใช้ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยว 4.แผน
บริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกษตร ได้แก่ (1) 

“สวนผสมหรือสวนสมรม” มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวหลัก “สวนครัวและพืชสมุนไพร” และ 
“แปลงปลูกผักในพ้ืนที่จ ากัด” มีศักยภาพเป็นจุดท่องเที่ยวรอง พ้ืนที่สวนผสมควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน
คือ ส่วนสาธารณะ (public area) ส่วนกึ่งส่วนตัว (semi private area) ส่วนตัว (private area) และส่วน
บริการ (service area) รูปแบบกิจกรรมในสวนผสม คือ (1) กิจกรรมประเภทการแสดงหรือสาธิต (2) 
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในระยะสั้น  (3) กิจกรรมประเภทการอบรมให้ความรู้ 

2) การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชาติ ได้แก่ 
“ศาลาต้นไทร คลองหวะ ทุ่งนาร้างหรือป่าพรุ อุโมงค์ต้นยางพารา ควนกลม” มีศักยภาพพัฒนาเป็นจุด
ท่องเที่ยวหลัก ส่วนจุดอ่ืนๆ มีศักยภาพเป็นจุดท่องเที่ยวรอง พ้ืนที่ธรรมชาติควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน 
ได้แก่ ส่วนสาธารณะ (public area) ส่วนบริการ (service area) ส่วนหวงห้าม (restrict area) 

3) การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
ได้แก่ “ศาลาต้นไทร” ก าหนดให้เป็นจุดรวมหลัก “วัดภูเขาล้อม” มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว
หลัก “โรงเรียนบ้านควนจง เขาลังกาและเรือนไทย” ก าหนดให้เป็นจุดหนึ่งบนเส้นทางท่องเที่ยวแต่ไม่ต้องมี
การแวะ “ศาลาต้นไทร” ก าหนดเป็นจุดรวมหลัก ควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ (1) ส่วนสาธารณะ 
(public area) (2) ส่วนบริการ (service area) (3) ส่วนหวงห้าม (restrict area) รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่
ส าคัญทางวัฒนธรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมท ากิจกรรมตามประเพณีในหมู่บ้าน (2) 
กิจกรรมค้าขายในรูปแบบตลาดนัดสินค้าชุมชน 

2. แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) 
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ ก าหนดโครงข่ายการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง คือ โครงข่าย
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเดียว โครงข่ายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเดียว และโครงข่ายท่องเที่ยวแบบ
ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม (2) ก าหนดแผนการพัฒนาจุดท่องเที่ยวเพ่ิมเติมในอนาคต (3) 
ก าหนดรายละเอียดทริปท่องเที่ยว 

3. แผนการใช้ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้ที่ดินเพ่ือดึงดูดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก พิจารณาจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ร่วมกับศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่บริเวณนั้นๆ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ย่าน
เกษตรกรรม 2) ย่านหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป 3) ย่านอาหาร  
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4. แผนบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว  
1) แผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดการด้าน

พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า การจัดการขยะและน้ าทิ้ง การจัดท าแผนเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการบริการ 
การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การจัดการด้านความสะดวกและปลอดภัย การจัดการด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การ
จัดการความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการด้านการก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว และการก าหนดกฏกติกาและข้อควรปฎิบัติ  

2) แผนสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวที่เป็นจุดรวม สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

3) ตัวอย่างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร 
การก าหนดโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร มีรูปแบบการเดินทาง

ท่องเที่ยวให้เป็นแบบวนซ้าย ยกเว้นจุดที่ต้องวนกลับ (U-turn) เพ่ือลดการข้ามถนนบ่อยและสะดวกในการ
จอดรถเพ่ือเข้าสู่จุดท่องเที่ยว มี 3 เส้นทาง คือ 1. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1.30 ชั่วโมง 2. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ใช้เวลาท่องเที่ยว
ประมาณ 1 ชั่วโมง 3. โครงข่ายท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 45 นาท ี
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลและตอบค าถามการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
2.1  ลักษณะเชิงพื้นที่และลักษณะสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม 

จังหวัดสงขลา เป็นอย่างไร มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง? 
สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านควนจง มีลักษณะเป็นที่ราบ

แคบยาวจากการถูกขนาบด้วยแนวภูเขาสูงต่ า มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือต่อการท า
เกษตรกรรมเป็นหลัก  องค์ประกอบทางธรรมชาติหลายอย่างที่ส่งเสริมให้พื้นที่มีลักษณะโดดเด่น เช่น คลอง
และล าธาร ภูเขา น้ าตก แอ่งน้ า เป็นต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส าคัญ คือ กลุ่มบ้านพักอาศัยที่มี
สวนยาง สวนผลไม้ผสมผสาน พืชผักสวนครัว สมุนไพรและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ รายล้อม สอดคล้องกับที่ฉัตรชัย 
พงศ์ประยูร (2536) และสากล สถิตวิทยานันท์ (2532) กล่าวไว้ว่าเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบทที่
เป็นไปเพ่ือความสะดวกแก่การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร การดูแลรักษาพืชผล อันเป็นลักษณะหนึ่งที่
พบมากในภาคใต้ที่มีการท าสวนยางพารา เช่นเดียวกับ Conzen (1981) กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ที่อยู่อาศัยและการใช้ที่ดินรอบๆ ทีช่ี้ให้เห็นถึงการรวมกลุ่มและการกระจายตัวของกิจกรรม ความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมที่จะเกื้อหนุนกัน นอกจากนั้น รูปแบบพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจร ประกอบด้วยถนนสายหลัก 
ถนนสายรองและถนนสายย่อย โดยถนนสายย่อยบางเส้นทางถูกใช้เป็นทางลัดของคนในชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่ง
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ชาวสวนจะใช้เมื่อเดินทางไปกรีดยางและขนส่งผลผลิตน้ ายางมาจากสวนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็น
ลักษณะเฉพาะดังที่ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ กล่าวถึงพ้ืนที่สัญจรในบริบทไทยว่าเกิดขึ้นจากพ้ืนที่ขนาดเล็กที่มี
อยู่ เชื่อมต่อกันไปอย่างเป็นธรรมชาติ (organic) เพ่ือท าหน้าที่เป็นทางลัดในชุมชน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 
2551) ส่วนเส้นทางหลักของหมู่บ้านเป็นโครงข่ายที่ไปเชื่อมต่อกับถนนสายย่อยและกลุ่มบ้าน ซึ่งกระจายอยู่
ถึง 4 กลุ่ม จากนั้นเชื่อมต่อเพ่ือออกไปสู่ภายนอก จึงท าให้สามารถเดินทางเข้า-ออกจากหมู่บ้านได้หลายทาง 
ส่งผลให้มีคนจากภายนอกนิยมใช้เป็นเส้นทางลัดไปสู่อ าเภอหาดใหญ่ ไปอ าเภอนาหม่อม ตลอดจนไปตัว
เมืองสงขลา สอดคล้องกับแนวคิดของ Hillier and Hanson (1984) ที่ว่า พ้ืนที่ว่างสาธารณะภายในแหล่งที่
อยู่อาศัย (dwellings) เป็นพ้ืนที่เฉพาะของคนใน (inhabitants) ส่วนบริเวณรอบๆ จึงเป็นพ้ืนที่ระหว่างคน
ในและคนต่างถิ่น (strangers) ซึ่งถูกก าหนดโดยคนในเพ่ือจ ากัดขอบเขตการใช้พ้ืนที่หรือความเป็นส่วนตัว
ของคนในเอง จึงชี้เห็นว่า คนนอกชุมชนจะรู้จักหรือนิยมใช้เฉพาะเส้นทางหลักเท่านั้น โดยไม่เข้าไปใช้
เส้นทางรองหรือเส้นทางย่อยที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะของคนในชุมชน 

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมในหมู่บ้านควนจงเป็นสังคมเกษตรกรรม ประกอบด้วยชาวสวน
ยางพาราที่เป็นสัดส่วนมากที่สุด มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการก าหนดกฏ
ระเบียบและนโยบายของหมู่บ้านและมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน สอดคล้องกับที่ Hillier and 
Hanson (1984) และศรีศักร วัลลิโภดม (2554) เห็นตรงกันว่า คนในจะรู้เรื่องพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของตน รู้
ว่าใครเป็นคนใน ใครเป็นคนนอก มีกลไกการสร้างความเกาะเกี่ยวทางสังคมที่จะน าไปสู่ความเป็นปึกแผ่น มี
กลไกควบคุมดูแลกันเอง และการมอบความเชื่อถือไว้วางใจแก่บุคคลในฐานะผู้น า (leader) ทั้งผู้น าและ
สมาชิกในชุมชน ต่างมีบทบาทหน้าที่ในสังคมที่ต้องดูแลปกปักรักษาพ้ืนที่ให้คงอยู่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวสวนยางด าเนินไปตามช่วงฤดูกาลที่มีผลต่อการท าสวนยางพาราเป็นส าคัญ โดยฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ยาง
ผลัดใบ ชาวสวนจะงดกรีดเพ่ือฟ้ืนฟูล าต้น ส่วนฤดูฝนจะงดกรีดยางวันวันฝนตกเพ่ือไม่ให้ต้นยางและผลผลิต
เสียหาย วิถีชีวิตจึงด าเนินไปอย่างเป็นระบบ พร้อมกับมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาและกิจกรรมใน
ท้องถิ่นที่ถือปฎิบัติผสมผสานจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ซ่ึงจะวางแผนการกรีดยางไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้
งดการกรีดยางได้ตรงกับวันที่มีการจัดงานประเพณี สอดคล้องกับแนวคิดทางวัฒนธรรม (The Concept of 
Culture) ของ Rapoport (1977) ว่า วัฒนธรรมเป็นการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด
และมีระเบียบแบบแผน ที่สมาชิกต่างเข้าใจ ยอมรับและใช้ปฎิบัติร่วมกัน ภายในหมู่บ้านยังมีเครือข่ายและ
กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจที่รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็น
ทางการจะเกี่ยวข้องกับอาชีพการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น กลุ่มน้ ายางสด เป็นกลุ่มส าคัญที่เกิดจากการ
รวมตัวเพ่ือซื้อขายน้ ายางโดยเฉพาะ สอดคล้องกับที่ นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (2548) และ ชินสัคค สุวรรณ
อัจฉริย (2549) มองว่า เครือข่ายทางสังคมเป็นการเกาะกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกัน บนพ้ืนฐาน
ระบบความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นโอกาสและช่องทางที่ผู้คนใช้เพ่ือสร้างความอยู่รอด
ภายใต้ข้อจ ากัดที่มี ในหมู่บ้านมีผลผลิตหลัก คือ ผลผลิตจากยางพาราและผลผลิตจากพืชพรรณอ่ืนๆ ส่วน
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ระบบการผลิตทางการเกษตร 4 ประเภท คือ 1. ระบบการผลิตยางพารา 2. ระบบการผลิตแบบสวนผสม
หรือสวนสมรม 3. ระบบการผลิตแบบแปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร 4. ระบบการผลิตแบบแปลงผักใน
พ้ืนที่จ ากัด Durkheim (1964) มองว่า เป็นระบบการผลิตแบบกลไก (mechanical solidarity) ที่เกิดจาก
คนในชุมชนมีค่านิยมและความสนใจที่เหมือนกัน จึงมีหน้าที่และกิจกรรมการประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน 
ซ่ึงแบบกลไกมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นแบบอิสระ (organic solidarity) ที่ต่างคนต่างมีบทบาทหน้าที ่เมื่อชุมชน
มีขนาดใหญ่ขึ้น 

2.2 ลักษณะโครงข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง ความสัมพันธ์
ของทั้ง 2 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง เป็นอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? 

ลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ของหมู่บ้านควนจง พบว่า จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
โครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างและบริเวณหมู่บ้าน มีความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์
ว่า ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนควนจง-ปลักธง มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพสูงมากที่สุดจากท้ังระบบ และมี
ศักยภาพสูงต่อเนื่องไปยังถนนสายหลักที่เข้าสู่ใจกลางหมู่บ้าน (ถนนควนจง-บ้านในไร่) ส่วนบริเวณอ่ืนๆ มี
ศักยภาพปานกลาง-ต่ า) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มว่า ทั้งคนในหมู่บ้านและคนนอกสามารถท าความเข้าใจโครงข่าย
เส้นทางหรือถนนสายหลักสายดังกล่าวนี้ได้ดี จึงนิยมใช้ในการสัญจรมากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ จึงนับว่าเป็นถนน
สายส าคัญที่มีระดับการสัญจรสูงและมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบมากที่สุด มีความเหมาะสมใน
การก าหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ส่วนถนนรองบางสายและสายย่อยที่เข้าสู่บ้านเรือนและสวนมักถูกใช้
สัญจรโดยคนในชุมชนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม “แนวคิดการสัญจรอิสระ” (The Theory of Natural 
Movement) (Hillier et al., 1993) ที่ระบุว่า โครงข่ายพ้ืนที่ว่างและการสัญจรทีเ่ชือ่มโยงกันอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพจะเอ้ือให้การเดินทางหรือการสัญจรเพ่ือเข้าถึง (move to) และเพ่ือผ่าน (move through) 
ไปยังบริเวณต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวกและอิสระ ส่งผลให้มีการผสมผสานผู้คนที่หลากหลาย ทั้งผู้ใช้ประจ าและ
คนภายนอกที่เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายต่างๆ กัน เช่น ใช้เป็นทางลัด ใช้เป็นเส้นทางปั่น
จักรยาน ฯลฯ จึงก่อให้เกิดระดับการสัญจรอย่างอิสระที่มากน้อยไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งความแตกต่างของระดับ
การสัญจรนี้ก็ได้ส่งผลต่อการเกิดกิจกรรมให้กระจายในบริเวณต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยพบว่า กิจกรรมที่ไม่
ต้องการพ่ึงพาการสัญจรของผู้คนจะอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงต่ า เช่น สวนยาง สวนสมรม พ้ืนที่
ธรรมชาติที่มีคุณค่า ฯลฯ ส่วนอาคารร้านค้าทั้งแบบชั่วคราวและถาวร รวมถึงสถานที่ส าคัญของหมู่บ้านจะ
ปรากฏในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรผ่านมากกว่า สังเกตได้ว่าเป็นบริเวณทางแยกหรือจุดตัดของถนน 
(junctions) จึงมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงกว่าบริเวณอ่ืนและส่งผลให้เกิดเป็นพ้ืนที่ที่ดึงดูดกิจกรรมการค้า 
มาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ “แนวคิดกระบวนการเศรษฐสัญจร” (The Theory of Movement 
Economy Process) (Hillier, 1996) จากระดับการสัญจรอิสระเดิมที่สูงตามศักยภาพของโครงข่าย และจาก
การดึงดูดของกิจกรรมการค้า (attractors) ให้มากระจุกตัว ได้เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier 
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effects) ส่งผลให้ยิ่งดึงดูดกิจกรรมการค้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นผลมาจากระดับการสัญจรที่หนาแน่นมา
กระจุกตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดย่านการค้าที่มีความคึกคักหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนๆ ควบคู่กับบริเวณทั่วไป
ที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจายตัวอยู่ อันเป็นลักษณะของศูนย์กลางที่ไม่หยุดนิ่ง (dynamic centrality) เรียกว่า 
“ศูนย์กลางที่มีชีวิต” (live center) (Hillier, 2000) ชี้ให้เห็นว่า หมู่บ้านควนจงมีลักษณะโครงข่ายเชิง
สัณฐานพ้ืนที่ (spatial configuration)  เป็นไปตามคุณลักษณะเชิงสัณฐานที่พึงประสงค์  ซึ่งเกิดจาก
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงของโครงข่ายการสัญจรในพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสมสอดคล้องกัน  

จากการศึกษาลักษณะเครือข่ายทางสังคม-วัฒนธรรมหมู่บ้านควนจง พบว่า ชุมชนมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการท าสวนยางพาราที่ก่อให้เกิดเครือข่ายและกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าเกษตรกรรมตามวิถีของชาวสวนยางในพ้ืนที่ภาคใต้ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพาราและพืช
พรรณอ่ืนๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายผลผลิต การบริการและการบริโภคต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่สืบทอดกันมาและถือปฎิบัติร่วมกันในชุมชน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2544) เรียกว่า 
“ผลผลิต” และ “ระบบการผลิต” ที่เป็นแรงเกาะเกี่ยวภายในสังคมแบบไทย มีการช่วยเหลือกัน มีการ
ประกอบพิธีกรรมที่ให้ความส าคัญกับบรรพบุรุษ ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน นอกจากนั้น ในสังคม
ชาวสวนยางยังมีแนวทางปฎิบัติท าหน้าที่ควบคุมทางสังคมให้มีความอ่อนน้อมต่อการดูแลพ้ืนที่ ดังปรากฏ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนทั้งสถานที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงพิธีกรรมความเชื่อ
ที่ถือปฎิบัติกันมาอย่างสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนในพ้ืนที่ ดังที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2554) ชี้ให้เห็นว่า เป็น
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม (built environment)  ที่เกิดจากศักยภาพและการปรับตัวของมนุษย์ ท าให้
วัฒนธรรมในสังคมของแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้คนในชุมชนและระหว่างชุมชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันอีกด้วย ลักษณะเครือข่ายทาง
สังคม-วัฒนธรรมหมู่บ้านควนจง พบว่ามีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible heritage) และมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage)  ที่สามารถจ าแนกตามคุณค่าออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. 
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  2. คุณค่าด้านธรรมชาติ 3. คุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม 4. คุณค่าด้านวิถีชีวิต  
5. คุณค่าด้านอาหาร ดังที่ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล (2549) มองว่า การมีอยู่ของกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ
เหล่านี้จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่น ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (อ้างใน ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2549) ส่วน
ประเภทของมรดกวัฒนธรรมในหมู่บ้านควนจง ยังพบว่า มีลักษณะใกล้เคียงกับผลการวิจัยของสืบพงศ์ 
จรรย์สืบศรีและคณะ (2558) ที่ศึกษาและจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่า ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ใน 7 ประเภท คือ แหล่งประวัติศาสตร์ วัด ร้านค้าและเคหสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งพิธีกรรม และแหล่งอ่ืนๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการจัดท าแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม 
ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด โดย ศศิธร โตวินัส (2554) ซึ่งมีมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทั้ง
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ที่มอียู่ในปัจจุบันและในอดีต รวมถึงเส้นทางและสถานที่ส าคัญด้วย นอกจากนั้น การก าหนดบทบาทของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านควนจง ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน” 
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรและการน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2554) และนิยพรรณ 
วรรณศิริ (2550) มองว่า เป็นกลไกที่ผู้คนจะดูแลกันเองจะกระท าโดยการมอบความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่
บุคคลในฐานะผู้น า (leader) ในการด าเนินการต่างๆ ทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาพ้ืนที่ร่วมกัน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่มตี่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในกลุ่มสังคมเป็นส าคัญ 

ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม จากผล
การศึกษาชีให้เห็นว่า ลักษณะโครงข่ายเชิงสัณฐานในระดับรวมนั้น พบกิจกรรมและมรดกวัฒนธรรม
กระจายอยู่บนเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูง-ค่อนข้างสูง-ปานกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งคนในชุมชนและ
คนภายนอกนิยมเดินทางเพ่ือไปยังบริเวณต่างๆ เนื่องจากมีความเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืนๆ ในระบบ 
โดยเฉพาะมรดกวัฒนธรรมที่ส าคัญ อาธิเช่น วัดเขาล้อม ศาลาต้นไทร ตลอดจน พ้ืนที่เกษตรกรรม จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะก าหนดโครงข่ายเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของชาวสวนยางพาราตาม
ต าแหน่งที่มีมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยศักยภาพการเข้าถึงในระดับรวม เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเบื้องต้นและไมก่่อให้เกิดการรบกวนการอยู่อาศัยและด าเนิน
ชีวิตปกติของชาวสวนในหมู่บ้าน ประกอบกับบนโครงข่ายเส้นทางเหล่านี้ยังพบการดึงดูดของกิจกรรม
การค้า (attractors) มากระจุกตัว และเกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier effects) ที่ดึงดูดกิจกรรม
การค้าและกิจกรรมอ่ืนๆ มากระจุกตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดย่านการค้าที่มีความคึกคักหนาแน่นกว่าบริเวณ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่มีผู้คนสัญจรผ่านมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน ก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าน าสินค้า
ประเภทอาหารสดและอาหารปรุงส าเร็จมาวางขาย จึงเป็นการยืนยันทฤษฎีกระบวนการเกิดสัณฐาน
ศูนย์กลาง (Hillier, 2000) ที่ชี้ให้เห็นว่า การเชื่อมต่อของโครงข่ายการสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อ
ความนิยมในการเข้าสู่พ้ืนที่ของผู้คนและการกระจายตัวของกิจกรรมต่างๆ โดยในบริเวณที่มีศักยภาพการ
มองเห็นและเข้าถึงสูงกลายเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง อย่างไรก็ตาม มรดกวัฒนธรรมส าคัญ อาจไม่อยู่บน
เส้นทางหรือบริเวณท่ีมีศักยภาพการเข้าถึงสูงเสมอไป รวมถึงต าแหน่งที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงกลับเป็น
พ้ืนที่ท าการเกษตรหรือพ้ืนที่โล่งว่างเปล่า และในทางกลับกัน บริเวณท่ีมีศักยภาพการเข้าถึงต่ าอาจเกิด
ร้านค้าหรือสถานที่ที่มีผู้คนมาท ากิจกรรมหรือพบปะชุมนุมกันขึ้น ทั้งนี้เกิดจากกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการ
เลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนในชุมชนเอง ซึ่ง Hillier and Hanson 
(1984) มองว่า เป็นระบบกลไกทางสังคมที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคนในชุมชนเพ่ือจ ากัดขอบเขตการใช้พ้ืนที่ของ
คนในกันเองและเป็นการควบคุมการเข้ามาของคนนอกชุมชนด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะของชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทที่มีพ้ืนฐานเกษตรกรรม 
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2.3 แผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง 

ที่สามารถรองรับการขยายตัวและความเป็นเมืองในอนาคตเป็นอย่างไร? 
แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง ที่

สามารถรองรับการขยายตัวและความเป็นเมืองในอนาคต ควรมีจุดเริ่มต้นที่เกิดจากการที่คนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการคิด ก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการวางแผนพัฒนา ตามวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกษตรที่ก าหนดขึ้นร่วมกัน ซึ่งการจัดท ารายละเอียดแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ การจัดท าแผนฯ ขั้นต้น และ
การจัดท าแผนฯ ขั้นสมบูรณ์ ทั้ง 2 ขั้นตอนอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  (Workshop) ประกอบด้วย 4 โครงการคือ 1. แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 2. แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3. แผนการใช้ที่ดินเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 4. แผนบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดได้บูรณากระบวนการวิเคราะห์
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ (2545) และธีรัศม์ิ พูลนวล (2558) กล่าวว่า 
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้สร้างเครื่องมือ สืบค้นข้อมูล ประมวลผล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และก าหนดทิศทางหรือใช้แก้ปัญหาที่จะน าชุมชนไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ หรือเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์ของชุมชน” ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ยุทธวิธี  แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งพรรณธิดา เหล่าพวง
ศักดิ์ และคณะ (2560) ระบุว่า ควรให้ความส าคัญกับคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดจากการที่คนในชุมชนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอง โดยคนภายนอกท าหนาที่เป็นพี่เลี้ยง กระตุ้นและ
สนับสนุนเท่านั้น จึงจะสร้างความตระหนักแก่ชุมชนให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณคา่ของทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ได้ นอกจากนั้น นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้
แนวคิดว่า แผนแม่บทชุมชนจะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์แล้วน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาของชุมชน (อ้างใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2553: 5)  

นอกจากนั้น แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควน
จง ควรมกีระบวนการท าความเข้าใจในลักษณะเชิงพ้ืนที่หรือโครงสร้างเชงิสัณฐาน (spatial morphological 
structure) ของชุมชนจากองค์ประกอบทางกายภาพตามที่ปรากฏอยู่ โดยพิจารณาจากรูปร่าง (shape) 
รูปทรง (form) รวมทั้งวิเคราะห์ถึงเหตุหรือผลที่เกี่ยวข้อง ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural) ที่
ส่งผลให้เกิดรูปทรงสัณฐานขึ้น ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่ต่อเนื่อง เกื้อหนุนกัน
หรือขัดแย้งกัน ดังที่  Hillier and Hanson (1984) กล่าวว่า เป็นการท าความเข้าใจลักษณะ “โครงสร้างเชิง
สัณฐานพ้ืนที่” (spatial structure) ซึ่ งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างของพ้ืนที่  (spatial 
configuration) ก่อน แล้วจึงน าไปสู่การค้นหาตัวแปรที่เกีย่วข้องอ่ืนๆ ต่อไป จากการวิเคราะห์โครงข่ายเชิง
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พ้ืนที่ของหมู่บ้านควนจง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานกับต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ส าคัญและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึง
ของพ้ืนที่ และไม่สอดคล้องกับศักยภาพการมองเห็นและเข้าถึงของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมของชาวสวนยางพารา นอกจากนั้น ผลการวิเคราะห์ยังช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของโครงข่ายเชิง
สัณฐานของหมู่บ้านกับโครงข่ายเชิงสัณฐานครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างทั้งระบบ และศักยภาพของ
โครงข่ายเชิงสัณฐานเฉพาะภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับการสัญจรของผู้คน โดย
พบว่า ผู้คนมีแนวโน้มที่จะสามารถจดจ าและท าความเข้าใจระดับย่าน (Local Level) ได้มากกว่าระดับรวม 
(Global Level) โดยหากเป็นคนนอกชุมชนที่ต้องเดินทางภายในหมู่บ้านก็จะสามารถท าความเข้าใจ
โครงข่ายทั้งระบบของหมู่บ้านได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ได้น าไปสู่การก าหนดโครงข่ายเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตการท าเกษตรกรรมของชาวสวน สอดคล้อง
กับที่ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2548) ระบุว่า ผลการวิเคราะห์โครงข่ายเชิงสัณฐานสามารถน าไปสู่กระบวนการ
ออกแบบและวางผังชุมชนได้อย่างเป็นระบบ เกิดกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้  

 ประเด็นส าคัญอีกประการของการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เอ้ือให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรประสบ
ความส าเร็จและชุมชนท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน ดังที่ Collier and Harraway (1997) ; บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548) กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ 1) สิ่งดึงดูดในทรัพยากรการท่องเที่ยว (attraction) 
ได้แก่ พ้ืนที่ (sites) และล าดับเหตุการณ์ (events) ในการจัดการท่องเที่ยว 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(amenities) ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ความปลอดภัยและการตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (accessibility) ได้แก่ เส้นทาง 
พาหนะ ต าแหน่งขึ้น-ลงรถ เป็นต้น นอกจากนั้น Joan C. Henderson (2007) ได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบอีก 
2 ด้าน ได้แก ่ความน่าสนใจของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (activities) และการมีส่วนร่วมของชุมชนทางการ
ท่องเที่ยว (participation) ซ่ึงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรของ
หมู่บ้านควนจง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมออกเป็น 4 
แผนงาน ดังนี้ 1)  แผนพัฒนาจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 2) แผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและ
วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) แผนการใช้ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยว 4) แผนบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุน
การท่องเที่ยว โดยรายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ ของแผนงานนั้น มาจากการประมวลผลการวิเคราะห์
โครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยางพารา ร่วมกับการด าเนินการภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ “แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรของหมู่บ้านควนจง” สามารถรองรับการขยายตัวและความเป็นเมืองในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ได้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน ามาเป็นข้อพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน

ควนจง รวมถึงหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่ต้องการขับเคลื่อนชุมชนด้วยการท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการริเริ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรได้ ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากกระบวนการวิจัย 
1)  ผลที่ได้จากการวิจัยในการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกษตร ผ่านโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยางพารา มีลักษณเฉพาะของการ
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหวา่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสังคมเกษตรกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุนชน ซึ่งต้องสร้างความชัดเจนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึง
ความแตกต่างจากรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไปที่ระบุว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

2) กระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจ ความส าคัญ
ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่ชาวสวนในหมู่บ้านควนจงเท่านั้ น หากต้องด าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวจริง จ าเป็นต้องน าประเด็นต่างๆ มาทบทวนถึงความเป็นไปได้อีกครั้ง 

3) การก าหนดรูปแบบและโครงข่ายการท่องเที่ยว ยังเป็นรูปแบบ one-day trip ดังนั้น จึง
อาจพิจารณารูปแบบค้างคืนหากชุมชนมีความพร้อมมากขึ้น 

4) การบูรณาการแนวคิดและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์ (Space Syntax) 
ในกระบวนการวิจัยในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การวิเคราะห์ที่ชัดเจนจาก
พฤติกรรมการสัญจรและการใช้พ้ืนที่ของคนในชุมชนที่ท าการศึกษา เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ 
สะท้อนความเป็นจริงและแม่นย ามากที่สุด 

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการวางแผนเชิงพื้นที่ 
1)  แผนและนโยบายของภาครัฐควรให้ความส าคัญกับชุมชนเกษตรกรรมและพ้ืนที่เกษตรที่มี

คุณค่า ซึ่งนับวันจะมีจ านวนลดน้อยลง รวมทั้งองค์ประกอบทางกายภาพ ระบบนิเวศ อาคารบ้านเรือน และ
เส้นทางสัญจร ฯลฯ ตลอดจน ผู้คนที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับระบบการท าเกษตรกรรม 
ซึ่งนับวันจะสูญหายไปพร้อมกัน  

2)  ข้อก าหนดทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการเวนคืน
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือจัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะการตัดถนนเลี่ยงเมือง การติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ ซึ่งมักครอบคลุมพ้ืนที่สวนยางขนาดใหญ่และพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน ส่งผลให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมลดลงและท าลายระบบนิเวศท่ีอุดมสมูรณ์ ควรถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือรักษาชุมชน
เกษตรกรรมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท าสวนไว้ 
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3) การสนับสนุนด้านความรู้ งบประมาณ ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้แกค่นในชุมชนและ
คนทั่วไปที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในย่านชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตรและการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงวัฒนธรรมเกษตรชาวสวนยางพารา โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพ่ือสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจ ความพร้อม ตลอดจน ความต้องการในการ
พัฒนาพ้ืนทีใ่นการจัดการท่องเที่ยวของตนเองอย่างแท้จริง 

3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
1)  ภายใต้กระบวนการวิจัย ควรมีการน าแผนไปสู่การปฎิบัติเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ

แผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการท าการทดลองจัดทริปท่องเที่ยวตามเส้นทางภายใต้แผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2)  การน าแนวทางการจัดท า “แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกษตร ผ่านโครงข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมชาวสวนยางพารา” ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่
ชุมชนเกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่มีความน่าสนใจในวิถีการด าเนินชีวิต ภายใต้บริบทและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
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2556 ฐปณี รัตนถาวรและพรชัย จิตติวสรุัตน์. 
2556. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
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เรียนรวมและอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
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2556 ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

พัฒนาการเชิงพื นทีข่องชุมชนเมือง
ในพื นที่เกษตรกรรม บริเวณลุม่น  า
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2557 Pornchai Jittiwasurat and Tapanee 
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Morphological Transformation of 
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Journal of Humanities. Vol.1 
No.21, pp.85-105. (TCI กลุ่ม 1 และ 
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งบประมาณแผ่นดิน
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ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

แนวทางการใช้พื นที่สาธารณะใน
มหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั
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กลไกการจัดการวัสดเุหลือทิ งทาง
การเกษตรเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทน 
ในวิถีชาวสวนยางพารา 
กรณีศึกษา กลุม่เกษตรกรทวีผล 
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2559 ฐปณี รัตนถาวรและพรชัย จิตติวสรุัตน์. 
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ชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุม่
เกษตรกรทวผีล อ าเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา. วารสารวิจยัและส่งเสริมวชิาการ
เกษตร. ปีท่ี 35 ฉบับที ่2 ประจ าเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม หนา้ 44-54 (TCI 
กลุ่ม 1)  

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์
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สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
 นิเทศศาสตร์ 

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ศาลายา (A development of circulation system in Rajamongkala University 
of Technology Rattanakosin Salaya Area) (ทุนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  พ.ศ.2550 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

ผู้ ร่วมวิจัย เรื่องออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ผั งบริ เวณ เรือนไทยจากไม้พลาสติก 
(Landscape Design and Development for Plastic-Wood Composite Thaihouse)  (ทุ น
งบประมาณรายได้ประจ าปี พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณของ
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั นปีที่ 2 มทร. รัตนโกสินทร์ (ทุนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของตลาดชุมชนริมน  า บริเวณลุ่มน  านครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม (ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์) 

ผู้ร่วมการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเรือนค้าขายพื นถิ่นเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว ในตลาดชุมชนริมน  าดอนหวาย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการใช้ พื นที่ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน
สถาปัตยกรรม กรณีศึกษา อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ทุนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์) 

ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพื นที่ของชาวสวน
ยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มน  ายางในหมู่บ้านควนจง อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง พัฒนาการเชิงพื นที่ของชุมชนเมืองในพื นที่เกษตรกรรม บริเวณลุ่มน  านครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม (ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์) 

หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการใช้พื นที่สาธารณะในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา , ทุนงบประมาณ
ผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง กลไกการจัดการวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนในวิถี
ชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

หวัหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบองค์ประกอบภูมิทัศน์โดยแฝงการออกก าลังกาย (ทุน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผ่านโครงข่ายเชิงพื นที่และเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมตลาดชุมชนริมน  าล าพญา ลุ่มน  านครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม (ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์) 
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งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  

ชื่อผลงานวิจัย 
ปีท่ี
พิมพ์ 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

แนวทางการปรับปรุงระบบสญัจร
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรตันโกสินทร์ ศาลายา 

2550 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2550 ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิทักษะ
การคิดเชิงวิจารณญาณของ
นักศึกษาสาขาสถาปตัยกรรม ชั น
ปีท่ี 2 มทร. รัตนโกสินทร์  

2555 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2554 ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

การเปลีย่นแปลงเชิงสณัฐานของ
เรือนค้าขายพื นถิ่น เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ในตลาดชุมชนริมน  า
ดอนหวาย อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

2556 พรชัย จิตติวสรุัตน์และฐปณี รัตนถาวร. 
2558. คุณค่าที่สมดลุกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเรือนค้าขาย
พื นถิ่น    ในตลาดริมน  าดอนหวาย ลุ่ม
น  านครชัยศรี นครปฐม. วารสารวชิาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับท่ี 
21 ปีท่ี 17 หนา้ 12-27 (TCI กลุ่ม 1)  

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2555 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

การเปลีย่นแปลงเชิงสณัฐานของ
ตลาดชุมชนริมน  า บรเิวณลุ่มน  า
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2556 Tapanee Rattanathavorn and 
Pornchai Jittiwasurat. 2014. 
Analysis of the Emergence and 
Decline of Waterfront Markets in 
the Nakhonchaisri Basin: Based on 
Spatial Configuration. Nakhara: 
Journal of Environmental Design 
and Planning. No.10, pp. 85-96 
Faculty of Architecture, 
Chulalongkorn University. (TCI 
กลุ่ม 1) 

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2555 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทาง
สังคมเศรษฐกิจเชิงพื นที่ของ
ชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา 
กลุ่มน  ายางในหมู่บา้นควนจง 
อ าเภอนาหม่อม จังหวดัสงขลา 

2556 ฐปณี รัตนถาวรและพรชัย จิตติวสรุัตน์. 
2556. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
สังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา : 
กรณีศึกษา กลุม่ยางทวีผล อ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับท่ี 

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2556 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์
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ชื่อผลงานวิจัย 
ปีท่ี
พิมพ์ 

การเผยแพร่ แหล่งทุน 

18 ปีท่ี 16 หน้า 181-193 (TCI กลุ่ม 1) 
แนวทางการใช้พื นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุในงาน
สถาปัตยกรรม กรณีศึกษา อาคาร
เรียนรวมและอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

2556 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2556 ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

พัฒนาการเชิงพื นทีข่องชุมชนเมือง
ในพื นที่เกษตรกรรม บริเวณลุม่น  า
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2557 Pornchai Jittiwasurat and Tapanee 
Rattanathavorn. 2018. Urban 
Morphological Transformation of 
Riverfront Communities in Nakhon 
Chaisri Basin, Thailand. MANUSYA: 
Journal of Humanities. Vol.1 
No.21, pp.85-105. (TCI กลุ่ม 1 และ 
ACI) 

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

แนวทางการใช้พื นที่สาธารณะใน
มหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 
ศาลายา 

2558 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2558 ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

กลไกการจัดการวัสดเุหลือทิ งทาง
การเกษตรเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทน 
ในวิถีชาวสวนยางพารา 
กรณีศึกษา กลุม่เกษตรกรทวีผล 
อ าเภอนาหม่อม จังหวดัสงขลา 
 

2559 ฐปณี รัตนถาวรและพรชัย จิตติวสรุัตน์. 
2561. กระบวนการผลติถ่านชีวมวลจาก
วัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรตามวถิี
ชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุม่
เกษตรกรทวผีล อ าเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา. วารสารวิจยัและส่งเสริมวชิาการ
เกษตร. ปีท่ี 35 ฉบับที ่2 ประจ าเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม หนา้ 44-54 (TCI 
กลุ่ม 1)  

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ของมทร.
รัตนโกสินทร ์

 


